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నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

1
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0

2
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4

2

0
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2

0

0

2
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7
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0

20
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0

66
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16
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0

31
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2

3

0

5
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5

9

0

14

153
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1

4

0

5

154

1,094 / 256

0

2

0

2

155

1,094 / 257

1

2

0

3
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1,094 / 258

3

1

0

4
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1,094 / 259

2

0

0

2
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1,094 / 263

1

0

0

1
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4,972

4

9,546

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
NDX3195286
పపరర: కకదర వరరరన తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-213/883

తసడడ:డ శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:1
వయససస:18
లస: ససస స
4
NDX2653426
పపరర: నరసససహ రరవప శరస

94-213/732

94-219/762

94-230/910

94-229/1341

94-225/1461

తసడడ:డ బడహర రరడడడ మసడడర
ఇసటట ననస:6-39-1239/A
వయససస:30
లస: పప
19
NDX3133378
పపరర: కకటయఖ మగరల

94-226/1377

94-230/1

తసడడ:డ శకనస చరరల
ఇసటట ననస:11-105
వయససస:18
లస: పప

94-230/911

94-219/764

14
NDX2389427
పపరర: శవ శసకర రరడడడ
SURAPAREDDY
తసడడ:డ ససబబ రరడడడ ససరప రరడడ
ఇసటట ననస:4-170
వయససస:26
లస: పప

94-219/3

94-220/875

94-244/1401

తసడడ:డ శకన చరరల
ఇసటట ననస:11-105
వయససస:18
లస: పప

12
NDX2710333
పపరర: అమర శవ కలమమర నసబబరర

94-230/912

15
NDX3159894
పపరర: ఎలజబబత రరణణ ధర

94-225/1456

18
NDX3259892
పపరర: మసస నమర దనననవరరపప

94-219/976

21
NDX3229184
పపరర: రవ కరసత అలర

94-219/955

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలర
ఇసటట ననస:8-62/B
వయససస:32
లస: పప

23
NDX1799842
పపరర: దసరరర మలలర శశరర గగనస

29
NDX3257847
పపరర: సరయ చరరల

94-219/2

భరస : కకసడలల దనననవరరపప
ఇసటట ననస:7-287/A
వయససస:52
లస: ససస స

94-230/2

24
NDX2895746
పపరర: గబరవమర కలమమర

94-225/1332

భరస : ననగయఖ కలమమర
ఇసటట ననస:11-63
వయససస:71
లస: ససస స
94-219/973

తసడడ:డ శకనస చరరల
ఇసటట ననస:11-105
వయససస:18
లస: పప
94-220/1044

9
NDX1220201
పపరర: ఏససమరరయమర గబలర తతటట

భరస : వజయ రరజ ధర
ఇసటట ననస:5-3-504
వయససస:31
లస: ససస స

17
NDX2817120
పపరర: గబరర బడహరస కకలమ

26
NDX3255403
పపరర: సరయ చరరల

94-219/959

తసడడ:డ శవ సరయ కలమమర నసబబరర
ఇసటట ననస:4-26-101
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవరరమ కకషష గగనస
ఇసటట ననస:8-75
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస చరరల
ఇసటట ననస:11-105
వయససస:36
లస: ససస స
28
NDX3253317
పపరర: సరయ చరరల

11
NDX2710929
పపరర: రరజకశ బబబబ ఏన ఏ వ

20
NDX3202405
పపరర: ఖతతజ బఇవనవ షపక

6
NDX3246311
పపరర: మహబబబ బఇవనవ షపక

భరస : రరమ కకషష గబలర తతటట
ఇసటట ననస:3-4-475
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హసపన షపక
ఇసటట ననస:8-23-2266
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరస
ఇసటట ననస:8-73
వయససస:21
లస: ససస స
25
NDX3184405
పపరర: రమదతవ చరరల

94-220/1057

భసధసవప: ననగకశశరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:6-445-15
వయససస:26
లస: ఇ

తసడడ:డ ననగ భబషణస మగరల
ఇసటట ననస:8-1-254
వయససస:32
లస: పప
22
NDX2526986
పపరర: ననగ హరరత ససరస

8
NDX3271467
పపరర: మసరసన బ షపక

94-225/1335

భరస : ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:1-35-47
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదన రరవప ఏన ఏ వ
ఇసటట ననస:4-26-101
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:4-144
వయససస:23
లస: ససస స
16
NDX3201530
పపరర: కరరరసక మసడడర

94-225/1336

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:1st line
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశశదన రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:4-26-101
వయససస:46
లస: ససస స
13
NDX3059136
పపరర: దదపసక ఆరర

5
NDX3100476
పపరర: సరసబయఖ గగపసశశటట

3
NDX3148269
పపరర: పసచచయఖ తలల
ర రర

తసడడ:డ లసగయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:1-3-28/13krishnababunagar
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:1-7-63
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మచరర
ఇసటట ననస:1/62
వయససస:19
లస: పప
10
NDX2710853
పపరర: శవ సరయ కలమమరర నసబబరర

94-220/833

తసడడ:డ ఇరరరయ అసబటట
ఇసటట ననస:1-0
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననజకదమ
డ శరస
ఇసటట ననస:1/5 k v p colony
వయససస:44
లస: పప
7
NDX3121050
పపరర: రసబబబబ మచరర

2
NDX2845139
పపరర: నతనఅలల అసబటట

27
NDX3231495
పపరర: వనసకటటష చరరల

94-220/1041

తసడడ:డ శకనస చరరల
ఇసటట ననస:11-105
వయససస:22
లస: పప
94-220/1047

30
NDX3168754
పపరర: వనసకటటష ననలగరత

94-225/1334

తసడడ:డ కరశ ననలగరత
ఇసటట ననస:12-3-960
వయససస:19
లస: పప
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94-226/1283

భరస : కరశ నలమరగసటట
ఇసటట ననస:12-3-960
వయససస:49
లస: ససస స
34
NDX2798957
పపరర: బరఠ ఇమమమ షపక

94-226/1284

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-78-18
వయససస:60
లస: పప
37
NDX3239282
పపరర: నరరసదడ కలమమర కకతస పలర

94-220/1043

94-226/1285

94-221/831

94-221/833

94-220/3

41
NDX3135613
పపరర: సతఖవత బబ బబ

44
NDX2836567
పపరర: మరరబ షపక

47
NDX2832178
పపరర: అజమబన రరససమమ
ద ర

50
NDX0090357
పపరర: కకటటశశరరరవప అరవపలర

95-67/22

94-220/1050

53
SQX2052108
పపరర: శక రసగ జగనననథ గబదదమమళళ

39
NDX2654150
పపరర: మలకకరన కరససమమసత

94-229/1242

94-229/1279

42
NDX2925865
పపరర: ఏడడకకసడలల మమరరళర

94-221/830

తసడడ:డ శరసబయఖ మమరరళర
ఇసటట ననస:22-19-106
వయససస:43
లస: పప
94-221/832

94-226/1286

45
NDX2960771
పపరర: వనసకట ససబబ తతజశశన
మదసదలపలర
తలర : శవ కలమమర మదసదలపలర
ఇసటట ననస:22-25-368
వయససస:22
లస: ససస స

94-225/1339

48
NDX2484863
పపరర: చసదదక
డ పపలగగరర

94-219/4

భరస : ఆదదశశషష పపలగగరర
ఇసటట ననస:23-7-1349
వయససస:22
లస: ససస స
94-220/4

51
NDX3258761
పపరర: పదనరవత వనసటడపగ
డ డ

94-219/974

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనసటడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:23-10-27
వయససస:56
లస: ససస స
95-67/980

54
NDX2701605
పపరర: శశశత వనడ వసస

94-220/767

తసడడ:డ ససవననగకశశరర వనడ వసస
ఇసటట ననస:24-4-30
వయససస:19
లస: ససస స

56
NDX2582930
పపరర: పపరష సరయ గణణశ దదడడడ

94-219/689

94-220/765
57
NDX2703569
పపరర: SRAVANI SHYAM PRASAD
PARAKUNUMBRAM
తసడడ:డ SHYAM PRASAD PARAKUNUMBR
ఇసటట ననస:24-11-170/A
వయససస:18
లస: ససస స

94-219/769

60
NDX2472892
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:డ అకకకశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:24-6-10
వయససస:24
లస: పప

58
NDX2760635
పపరర: పరరశత దతవ కకకతపల

59
NDX2929966
పపరర: జగదదశ కలమమర గరదదరరడడడ

భరస : కకషష రరవప కకకతపల
ఇసటట ననస:24-18-34
వయససస:61
లస: ససస స

94-220/1039

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చనరరఖలల గబదదమమళళ
ఇసటట ననస:24-4-16
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:24-4-52, C/o- Rohit Kumar
వయససస:28
లస: పప
94-221/836

94-226/1280

తసడడ:డ లసగయఖ కరససమమసత
ఇసటట ననస:20-17-120/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:23-9-1652
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగరరజ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:24-2-236
వయససస:45
లస: ససస స
55
NRX3541513
పపరర: రరస కలమమర డనన

94-229/1276

భరస : జన రరవపరర
ఇసటట ననస:22-25-508
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబవయనన యయటటలర
ఇసటట ననస:23-9-1625
వయససస:23
లస: ససస స
52
SQX1946540
పపరర: శక లతన చచరరకలరర

38
NDX2841260
పపరర: బకసద దతవ బసడడ

33
NDX2966323
పపరర: వనసకటటష చలవరదద

భరస : నరరసదడ కలమమర కకతస పలర
ఇసటట ననస:19-14-100/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:22-25-308
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జన రరవపరర
ఇసటట ననస:22-25-508
వయససస:36
లస: పప
49
NDX2422715
పపరర: లలత యయటటలర

36
NDX3229218
పపరర: శరకవసత కకతస పలర

94-220/2

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:22-17-112
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:22-25-308
వయససస:73
లస: ససస స
46
NDX2957512
పపరర: ఎసడడఎ జన రరససమమ
ద ర

35
NDX0667683
పపరర: శకనస మమచరర

తలర : అనసప కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:20-17-119
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఎరర అనల
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:24
లస: ససస స
43
NDX2834950
పపరర: ససవదనభ షపక

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:12-16-118
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:15-2-137
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడమరయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:19-14-163
వయససస:32
లస: పప
40
NDX2821114
పపరర: ఎరర లకడర

94-232/1233
32
NDX3246063
పపరర: నలర బబ తషల జజఖఠఠననధ
నలర బబ తషల
తసడడ:డ నలర బబ తషల వరరయమ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:12-12-110
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:24-21-124
వయససస:41
లస: పప

94-229/1

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:24-25-12
వయససస:20
లస: పప
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61
NDX2650372
పపరర: ననగ మలర శశరర రరజజలల

94-229/1244

భరస : సరసబ శవ రరవప రరజజలల
ఇసటట ననస:24-25-12
వయససస:47
లస: ససస స
64
NDX3184488
పపరర: మహమబడ బబగబమ షపక

94-229/1280

భరస : అబబదల షపక
ఇసటట ననస:24-28-26
వయససస:48
లస: ససస స
67
NDX2766178
పపరర: వనసకట కకషష వవణణ పససడనఖల

62
NDX2366730
పపరర: ససభబన షపక

భరస : బసవనవహ సతనసపటట
ఇసటట ననస:24-25-124
వయససస:48
లస: ససస స

65
NDX2669174
పపరర: శరహహన

66
NDX2778660
పపరర: మసరసన బ షపక

68
NDX2768281
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ శన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:24-34-22
వయససస:21
లస: పప

70
NDX3299997
పపరర: ఈసస ర పరల డనరఠస

71
NDX3177870
పపరర: జజఖత కకమబరరర

94-207/856

భరస : అబడహస పరల డనరఠస
ఇసటట ననస:25-13-39
వయససస:48
లస: ససస స
94-219/776

94-221/839

94-221/871

94-221/838

భరస : కకటటశశర రరవప మదద
ఇసటట ననస:25-16-117/1
వయససస:40
లస: ససస స

80
NDX2915098
పపరర: యశశసత లమల శసకర లమల

83
NDX2921385
పపరర: సరసబడజఖస వరకలమ

94-221/844

86
NDX2882272
పపరర: లకడర దతవ పససగళ

94-219/690

89
NDX0307660
పపరర: మమధవలత పససగళర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-16-117/1/A
వయససస:37
లస: ససస స

94-225/1342

72
NDX3159191
పపరర: జజన బబబబ గబసటట

94-225/1344

75
NDX3116852
పపరర: శక దతవ మరసర

94-229/1283

భరస : అసకమర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:44
లస: ససస స
94-221/869

78
NDX2923019
పపరర: ననగ మలర శశరర పపలలగబ

94-221/870

భరస : శకనవరస రరవప పపలలగబ
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:45
లస: ససస స
94-168/900

81
NDX2920734
పపరర: ససరకశ మటట పలర

94-221/837

తసడడ:డ అరరర నరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:25/16/100/8
వయససస:35
లస: పప
94-221/842

84
NDX2731586
పపరర: వనసకటబడవప రవలశశటట

94-221/843

తసడడ:డ వర సరశమ రవలశశటట
ఇసటట ననస:25-16-104/a
వయససస:54
లస: పప
94-169/1031

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:25-16-117/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-221/845

69
NDX2768232
పపరర: రరషర షపక

తసడడ:డ గబసటట జజహనబబబబ గబసటట పడభబకర
ఇసటట ననస:25-14-87
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ వరకలమ
ఇసటట ననస:25-16-104/4
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బసరబథదన
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:19
లస: పప
88
NDX2796415
పపరర: రకవత పససగళ

94-229/1281

తసడడ:డ శసకర లమల శసకర లమల
ఇసటట ననస:25-16-100
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససరకశ మటట పలర
ఇసటట ననస:25/16/100/8
వయససస:28
లస: ససస స
85
NDX2923118
పపరర: బల కకషష బసరబథదన

77
NDX2919900
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప పప తషల

94-226/1289

తసడడ:డ మబనన షపక
ఇసటట ననస:24-34-22
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల పప తషల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమరకసడతయబలల బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:18
లస: ససస స
82
NDX2919785
పపరర: లకడర పడసనన మటట పలర

94-225/1341

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:25/16/99
వయససస:74
లస: పప
79
NDX3177656
పపరర: రమఖ శక బబరగడడ

74
NDX2711448
పపరర: సరసబ శవ రరవప మరసర

94-226/1288

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:24-28-75
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బసవ కల దనసస కకమబరరర
ఇసటట ననస:25-14-72
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:25-16-7/23
వయససస:20
లస: ససస స
76
NDX2918944
పపరర: బడహరనసదస బబ సడడ

94-226/1242

తసడడ:డ రహమతషల
ఇసటట ననస:24-28-75
వయససస:21
లస: ససస స
94-226/1290

63
NDX2874881
పపరర: చనమ సతనససటట

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:24-25-12,14TH LANE
వయససస:29
లస: పప

భరస : తడలలక వనసకట బబపనయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:24-34-19A
వయససస:46
లస: ససస స

73
NDX2900124
పపరర: పడశరసత కకతత
స రర

94-229/2

87
NDX2615011
పపరర: మదద కకశక

94-208/1103

తసడడ:డ మదద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-117/1
వయససస:18
లస: పప
94-221/766

90
NDX2918167
పపరర: అలలఖఖ లసగరశశటట

94-221/846

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-117/14
వయససస:21
లస: ససస స
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91
NDX3031804
పపరర: షమమ షపక
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94-221/848

Deleted

తసడడ:డ రఫస జన షపక
ఇసటట ననస:25-16-117/C3
వయససస:22
లస: ససస స
94
NDX2918134
పపరర: కనకయఖ ఐటటవనవ

94-221/851

94-221/767

భరస : మబరళ కకషష డడకలపరరస
ఇసటట ననస:25-16-118/A,
వయససస:25
లస: ససస స
100
NDX2452969
పపరర: శరమబఖల చటర

94-221/2

తసడడ:డ ఆసధదడ చటర
ఇసటట ననస:25-16-119
వయససస:33
లస: పప
103
NDX2636678
పపరర: హవవలమ దరరసనపప బబర ససస

94-221/768

తసడడ:డ జకమస బబర ససస
ఇసటట ననస:25-16-119/7
వయససస:19
లస: ససస స
106
NDX3289980
పపరర: బబబ దరసనపప

94-225/1709

94-221/347

తసడడ:డ పరపరరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:25-16-125/7
వయససస:21
లస: పప
115
NDX2938512
పపరర: వనసకటటష పపరరమమటర

94-168/921

98
NDX3222833
పపరర: రరమకకషషమర బతషల

94-221/1063

94-225/1347

94-221/1

96
NDX3104940
పపరర: ససజజత కకమబర

94-221/850

భరస : కకటటశశర రరవపలలటట కకమబర
ఇసటట ననస:25-16-118/31
వయససస:39
లస: ససస స
99
NDX2408789
పపరర: గగపరలరరవప మబమరలనవన

94-208/24

భరస : ససత రమమసజనఉలల గసపల
ఇసటట ననస:25-16-118/A,. Flat e-4
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ మబమరలనవన
ఇసటట ననస:25-16-119
వయససస:78
లస: పప

94-225/1345
101
NDX2992790
పపరర: తరర మమలమవసస
అనననలలవయగరరఠ
తసడడ:డ తరరమలరరవప అనననలలవయగరరఠ
ఇసటట ననస:25-16-119/1
వయససస:29
లస: పప

102
NDX2943835
పపరర: దతవ బతష
స ల
భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-119/5
వయససస:28
లస: ససస స

104
NDX2799195
పపరర: బబర ససస హవవలమ దరరసనపప

105
NDX3117017
పపరర: నగరజ అకకత

94-221/854

107
NDX2525269
పపరర: రగశన మమరర ససక

110
NDX1301829
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

113
NDX2994937
పపరర: మరరయమర కకదమల

116
NDX2927788
పపరర: వనసకట లకరశశశరయమ తలల
ర రర

119
NDX3104320
పపరర: లకడర దతవరశశటట
భరస : శవనగబలల లలట దతవరశశటట
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:46
లస: ససస స

94-221/853

94-221/852

తసడడ:డ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:25-16-119/10
వయససస:40
లస: పప
94-221/3

108
NDX2807501
పపరర: అహలఖ దరఠసననపప

94-225/1346

తసడడ:డ కకకసటఫర దరఠసననపప
ఇసటట ననస:25-16-119/16 YESUBHAKTHI
వయససస:20
లస: ససస స
94-221/348

111
NDX2473692
పపరర: మగరల ససరరసదడ

94-221/4

తసడడ:డ మగరల ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:25-16-124/2
వయససస:22
లస: పప
94-221/856

114
NDX2938520
పపరర: బబబ పపరరమమటర

94-168/920

భరస : చనన మలయమదదడ పపరరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-131
వయససస:42
లస: ససస స
94-208/1244

తసడడ:డ గలయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-16-131
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససజవయఖ గరలర
ఇసటట ననస:25-16-136
వయససస:26
లస: పప

94-184/1105

భరస : కకపరరరవప కకదమల
ఇసటట ననస:25-16-129
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మలమఖదదడ పపరరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-131
వయససస:22
లస: పప
118
NDX3144284
పపరర: రవతతజ గరలర

95
NDX3021631
పపరర: నవలటటరర కకటటశశర రరవప
నవలటటరర
తసడడ:డ కకటయఖ నవలటటరర ఫరదర
ఇసటట ననస:25-16-118/24
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:25-16-120
వయససస:39
లస: పప
94-221/5

93
NDX2453017
పపరర: మరరయమర ఈటటట

భరస : వనసకయఖ ఈటటట
ఇసటట ననస:25-16-118/4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమమష ససక
ఇసటట ననస:25-16-119/16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:25-16-120
వయససస:34
లస: ససస స
112
NDX2460848
పపరర: హరఠష వవమబల

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:25-16-118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జకమస
ఇసటట ననస:25-16-119/7
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర దరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/11
వయససస:34
లస: పప
109
NDX1237098
పపరర: సమమన షపక

94-221/849

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-118/4
వయససస:26
లస: పప
97
NDX2610111
పపరర: వనత డడకలపరరస

92
NDX3031838
పపరర: వనసకటటష చలవరదద

117
NDX3029154
పపరర: కకరరనయమల పసలమననగరకవ

94-221/857

తసడడ:డ ననథన పసలసగరకవ
ఇసటట ననస:25-16-135
వయససస:52
లస: పప
94-221/858

120
NDX3029048
పపరర: కవత వసగపరటట

94-221/859

భరస : ఓసకరర వసగపరటట
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:36
లస: ససస స
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121
NDX2941607
పపరర: మహలకడర డడననస
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94-221/860

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప డడననస
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:26
లస: ససస స

122
NDX3166436
పపరర: లకడర కవఖ దదసత

భరస : బడహర రరవప దదసత
ఇసటట ననస:25-16-151/1
వయససస:22
లస: ససస స

124
NDX2816577
పపరర: షపక బబష

94-221/862

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:25-16-160
వయససస:24
లస: పప

125
NDX2485886
పపరర: ససదదయఖ SHAIK

95-5/731

128
NDX2815256
పపరర: శకవరలకర రరగర

తసడడ:డ రసగరరరవప మబదరబబ యయనన
ఇసటట ననస:25-21-20
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలశశరచనరఠ
ఇసటట ననస:25-21-33
వయససస:18
లస: ససస స

130
NDX2757730
పపరర: గగపస గకర

131
NDX3047941
పపరర: రరహరతషలర షపక

94-226/1306

తసడడ:డ వనసకట శవ గకర
ఇసటట ననస:25-22-33
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మణణ రతనస వలలరర
ఇసటట ననస:25-22-49
వయససస:24
లస: పప
136
NDX2882736
పపరర: శక హరర బబబబ కరవటట

94-225/1425

94-225/1428

94-215/918

తసడడ:డ ననగ రరజ గబరకస
ఇసటట ననస:25-22-164
వయససస:18
లస: పప

94-225/1382

140
NDX2907541
పపరర: మబనన షపక

143
NDX2701290
పపరర: బబ రకయఖ మననస

94-217/945

146
NDX3079431
పపరర: వనసకటటష కలమమర జపలర

94-221/783

149
NDX2854123
పపరర: ననరరయణ అడబబల
భసధసవప: పదర అడబబల
ఇసటట ననస:25-22-178
వయససస:48
లస: పప

129
SQX2035764
పపరర: పపషష చతలలరరఈ

95-4/847

132
NDX3037884
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-225/1385

135
NDX3279619
పపరర: భవన కకశక

94-225/1703

భరస : మలర శశర రరవప కకశక
ఇసటట ననస:25-22-57
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/1426

138
NDX2854636
పపరర: ననగ చసదడ బసడడ

94-225/1427

తసడడ:డ శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:21
లస: పప
94-225/1429

141
NDX2908986
పపరర: సరయ లకడర చనన

94-225/1430

భరస : సరయ కలమమర చనన
ఇసటట ననస:25-22-80
వయససస:25
లస: ససస స
94-221/784

144
NDX2701340
పపరర: మరరయమర నసనన

94-221/785

భరస : బబ రకయఖ నసనన
ఇసటట ననస:25-22-92
వయససస:57
లస: ససస స
94-225/1357

తసడడ:డ పసద కకటయఖ జపలర
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:38
లస: పప
94-191/769

94-221/20

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:25-22-38
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసయఖ మననస
ఇసటట ననస:25-22-92
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:25-22-101
వయససస:39
లస: పప
148
NDX3185345
పపరర: మణణకసఠ గబరకస

137
NDX3162146
పపరర: భస తప

126
NDX2459642
పపరర: సతఖననరరయణ అతనఎసకలరఠ

తసడడ:డ పససటయఖ చచలర లరర
ఇసటట ననస:25-21-51
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:25-22-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ రకయఖ మననస
ఇసటట ననస:25-22-92
వయససస:45
లస: ససస స
145
NDX3296522
పపరర: రరజకశ మసగళగరరర

94-171/691

తసడడ:డ పహలలరన తప
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససజత బబబబ కటట
ఇసటట ననస:25-22-72
వయససస:25
లస: ససస స
142
NDX2693208
పపరర: బబలలర మర మననస

134
NDX2704971
పపరర: ససరకష పప లలపలర

94-221/6

తసడడ:డ పసచచయఖ అతనఎసకలరఠ
ఇసటట ననస:25-18-2/2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల పప లలపలర
ఇసటట ననస:25-22-57
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:25-22-62
వయససస:19
లస: పప
139
NDX3028552
పపరర: రతనమణణ గకరర

94-229/12

తసడడ:డ సయద అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:25-22-35B
వయససస:22
లస: పప
94-226/1307

123
NDX2452787
పపరర: మషప సరరమమళళ

తసడడ:డ పరల సరరమమళళ
ఇసటట ననస:25-16-160
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షసవక
ఇసటట ననస:25-17-1771
వయససస:53
లస: పప

127
SQX2033405
పపరర: దసరర మబదరబబ యయనన

133
NDX2886042
పపరర: గగపస కకషష వలలరర

94-221/861

147
NDX3146685
పపరర: శశశలజ దతవరకకసడ

94-226/1302

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:25-22-158
వయససస:23
లస: ససస స
94-225/1359

150
NDX3132792
పపరర: మబనన షసవక

94-225/1360

భరస : బబబబ షసవక
ఇసటట ననస:25-22-198
వయససస:26
లస: ససస స
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151
NDX2904795
పపరర: లహహరర షపక
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94-225/1361

తసడడ:డ అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-217 1/6
వయససస:18
లస: ససస స
154
NDX3263332
పపరర: అలలఖఖ కలచపపడడ

94-225/1700

94-225/1362

94-225/1697

94-225/1366

161
NDX3259827
పపరర: రమమరరవప గబసటటపలర

164
NDX3201936
పపరర: జజఖత తనళళ
ర రర

94-225/1369

167
NDX3207644
పపరర: మణణ

94-225/1371

170
NDX2904555
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-22-329
వయససస:19
లస: పప

172
NDX2977874
పపరర: మబనన షపక

173
NDX3068384
పపరర: శవయఖ చనననపప ఠరలమ

94-225/1373

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:25-22-333
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ చనననపప ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-22-341
వయససస:29
లస: ససస స
178
NDX2931111
పపరర: మహహశశర రరడడడ మబతఖస
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మబతఖస
ఇసటట ననస:25-22-343
వయససస:19
లస: పప

94-226/1627

176
NDX3171691
పపరర: కరరఠసక చనన పప తషల

94-225/1367

179
NDX2931087
పపరర: కకసలఖ మబతఖస
భరస : వనసకట రరడడడ మబతఖస
ఇసటట ననస:25-22-343
వయససస:18
లస: ససస స

159
NDX3051455
పపరర: రవమర బబరరక

94-225/1364

162
NDX3034642
పపరర: శశశదన సయఖద

94-225/1365

165
NDX3205218
పపరర: ఇశల

94-225/1368

తసడడ:డ కమలయ
ఇసటట ననస:25-22-321
వయససస:50
లస: పప
94-225/1370

168
NDX3181351
పపరర: మణణ

94-226/1304

భరస : ఇశల
ఇసటట ననస:25-22-321
వయససస:38
లస: ససస స
94-225/1372

171
NDX2906600
పపరర: బబ షపక

94-226/1305

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:25-22-329
వయససస:54
లస: ససస స
94-225/1374

174
NDX3122165
పపరర: వజయ చనననపప ఠరలమ

94-225/1375

భరస : శవయఖ చనననపప ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-22-341
వయససస:53
లస: ససస స
94-225/1377

తసడడ:డ రరమయఖ చనన పప తషల
ఇసటట ననస:25-22-341
వయససస:23
లస: పప
94-225/1379

94-225/1689

తసడడ:డ తనజ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:25-22-314
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పపషయఖ చనననపప ఠరలమ
ఇసటట ననస:25-22-341
వయససస:59
లస: పప
94-225/1376

156
NDX3232287
పపరర: వజయ లకడర కకల

భరస : ఏససపరదస బబరరక
ఇసటట ననస:25-22-310
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇశల
ఇసటట ననస:25-22-321
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతన బబబబ గబమరడడ
ఇసటట ననస:25-22-325
వయససస:18
లస: పప

175
NDX3066693
పపరర: వసససధర చనననపప ఠరలమ

94-225/1363

భరస : రవ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-22-316
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇశల
ఇసటట ననస:25-22-321
వయససస:38
లస: ససస స
169
NDX3100021
పపరర: కకరణ కలమమర గబమరడడ

158
NDX2822948
పపరర: రరహన షపక

94-226/1303

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అననననవయమ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:25-22-312
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససవద సయద
ఇసటట ననస:25-22-314
వయససస:54
లస: ససస స
166
NDX3155066
పపరర: మణణ

94-225/1692

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:25-22-305
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:25-22-312
వయససస:25
లస: ససస స
163
NDX3019353
పపరర: ఫరతమ సయద

155
NDX3247988
పపరర: లకడర ననదపరరజ

153
NDX3041944
పపరర: ననగబల శశశదన షపక

భసధసవప: ననగబల షపక
ఇసటట ననస:25-22-218
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసదద సలల ననదపరరజ
ఇసటట ననస:25-22-276
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:25-22-295
వయససస:29
లస: ససస స
160
NDX3257060
పపరర: ననగలకడర గబసటటపలర

94-220/840

భసధసవప: ననగబల షపక
ఇసటట ననస:25-22-218
వయససస:34
లస: పప

భరస : శరసత సశరరప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:22
లస: ససస స
157
NDX2922094
పపరర: నజర షపక

152
NDX3042058
పపరర: ననగబల శశశదన షపక

177
NDX2931038
పపరర: వవమమరరడడడ మబతఖస

94-225/1378

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మబతఖస
ఇసటట ననస:25-22-343
వయససస:21
లస: పప
94-225/1380

180
NDX2767739
పపరర: సలమరన షపక

94-221/879

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-347
వయససస:20
లస: పప
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181
NDX2883171
పపరర: సలస షపక
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94-225/1381

భసధసవప: నసరజహన షపక
ఇసటట ననస:25-22-347
వయససస:44
లస: పప
184
NDX3286614
పపరర: మర వల షపక

94-225/1707

94-225/1387

188
NDX3037413
పపరర: భబ లకడర దసడచ

94-225/1390

191
NDX3012135
పపరర: హహమకకమమల సరలలరర

94-221/881

194
NDX3012283
పపరర: రరబన షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-22-480
వయససస:21
లస: ససస స

196
NDX2905529
పపరర: హహమ లత దదసడపరటట

197
NDX3037546
పపరర: పలర పరటట దనవదస

94-225/1394

భరస : పసచచయఖ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:25-22-487
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరతనథచవయమ కసడడడ
ఇసటట ననస:25-22-492/93
వయససస:52
లస: పప
202
NDX2942951
పపరర: మమలమల షపక

94-225/1398

తసడడ:డ రరహమన షర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:21
లస: ససస స

94-225/1391

203
NDX3216041
పపరర: జజన బఇవనవ షపక

94-225/1401

206
NDX2781359
పపరర: హహసపన బ షపక

94-225/1392

209
NDX0443309
పపరర: నరరలమదతవ బబ కకసస
భరస : శకనవరస బబ కకసస
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:38
లస: ససస స

189
NDX3105129
పపరర: చనన అసకమర సరలలరర

94-225/1389

192
NDX2774180
పపరర: అలవనలల చవల

94-221/880

195
NDX3018306
పపరర: మరబ సయద

94-225/1393

భరస : మహహదదదన గకసప సయద
ఇసటట ననస:25-22-485
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/1395

198
NDX2770964
పపరర: కసడడడ వజయ

94-221/882

భరస : కసడడడ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-22-492/93
వయససస:35
లస: ససస స
94-225/1397

201
NDX2771277
పపరర: షపక మమహహషర

94-221/883

తసడడ:డ షపక ససభబన
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:26
లస: పప
94-225/1399

204
NDX3174869
పపరర: జజన బఇవనవ షపక

94-225/1400

Deleted

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:43
లస: ససస స
94-225/1402

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/1404

94-225/1386

భరస : శకనవరస చవల
ఇసటట ననస:25-22-477FLATNO338
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వల కరవవటట
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:39
లస: పప
208
NDX3181930
పపరర: హససన షపక

200
NDX2959195
పపరర: కసడడడ వజయ

186
NDX3045978
పపరర: నరరల మననవ

భరస : యయసప బబ సరలలరర
ఇసటట ననస:25-22-464/A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కసడడడ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-22-492/93
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:71
లస: పప
205
NDX2759363
పపరర: సలస షపక

94-225/1388

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:25-22-489
వయససస:55
లస: పప
94-225/1396

94-225/1384

భరస : ససబబబ రరవప మననవ
ఇసటట ననస:25-22-419
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప సరలలరర
ఇసటట ననస:25-22-464/a
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమలలర చవల
ఇసటట ననస:25-22-477FLOTNO338
వయససస:42
లస: పప

199
NDX3112075
పపరర: కకటటశశర రరవప కసడడడ

94-225/1699

భరస : శకనవరస రరవప దసడచ
ఇసటట ననస:25-22-432
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-464/A
వయససస:21
లస: ససస స
193
NDX2774214
పపరర: శకనవరస చవల

185
NDX3263118
పపరర: రమమష ననయక పరతర వత

183
NDX2927507
పపరర: ఫరరయమల పరవన షపక

తసడడ:డ సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-360
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బకల ననయక పరతర వతష
ఇసటట ననస:25-22-407
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-22-419
వయససస:29
లస: ససస స
190
NDX2992808
పపరర: వజయ రరయపపడడ

94-225/1383

తసడడ:డ మబజర బబగ అబబదల
ఇసటట ననస:25-22-360
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:25-22-368/17
వయససస:48
లస: పప
187
NDX3055183
పపరర: భబలకడర కకట

182
NDX3077914
పపరర: నయయమ బబగ అబబదల

207
NDX2782175
పపరర: రమజ షపక

94-225/1403

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:24
లస: ససస స
94-230/216

210
NDX3296613
పపరర: నగరజ కకలగరన

94-225/1712

తసడడ:డ ఏససరతనస కకలగరన
ఇసటట ననస:25-22-493/12
వయససస:18
లస: పప
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211
NDX3296621
పపరర: నగరజ కకలగరన
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94-225/1713

తసడడ:డ ఏససరతనస కకలగరన
ఇసటట ననస:25-22-493/12
వయససస:18
లస: పప
214
NDX2926137
పపరర: శవ ననగమణణ ఎరకసశశటట

94-225/1415

భరస : బడహరయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/16
వయససస:23
లస: ససస స
217
NDX3282936
పపరర: షపక కరరమబన షపక

94-225/1704

94-225/1420

భరస : అబబదల ఘన
ఇసటట ననస:25-22-493/116
వయససస:24
లస: ససస స
226
NDX3150729
పపరర: షపక ఖజజవల షపక
తసడడ:డ షపక ఖససస ఖససస
ఇసటట ననస:25-22-493/137
వయససస:28
లస: పప
229
NDX2749976
పపరర: అబబదల మసరసన షపక

94-225/1412

94-226/1309

94-226/1310

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:48
లస: పప

94-225/1418

221
NDX1938911
పపరర: కలర కలసట మమనక

224
NDX2925873
పపరర: బబషడ అసజమ పటబన

227
NDX2901478
పపరర: శలమర షపక

230
NDX3095643
పపరర: షపక ససవరర బబనస షపక

94-225/1436

219
NDX0829556
పపరర: కరలర కలసట దనమర

94-225/1421

222
NDX2981538
పపరర: ననగ రరణణ ఉసరరస

94-225/1407

225
NDX3210465
పపరర: నజరరన షపక

94-225/1410

228
NDX2906618
పపరర: మమల బ షపక

94-225/1411

భరస : ఖదర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/159
వయససస:68
లస: ససస స
94-225/1422

231
NDX2925055
పపరర: బబజ బబబబ పసల

233
NDX2929503
పపరర: నజర షపక

234
NDX3200136
పపరర: హరత భబననవథ

94-225/1424

94-225/1423

94-225/1431

భరస : వరససననయక రరమవత
ఇసటట ననస:25-23-1
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/1432

తసడడ:డ చన కరససస షపక
ఇసటట ననస:25-23-1/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:46
లస: ససస స

94-225/1408

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/119
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అపషరరవప పసల
ఇసటట ననస:25-22-503
వయససస:36
లస: పప

239
NDX3201902
పపరర: తతట రరజకశశరర

94-225/1405

భరస : రవ ఉసరరస
ఇసటట ననస:25-22-493/103/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : షపక సయఖద ననగబరశల ననగబరశల
ఇసటట ననస:25-22-493x
వయససస:33
లస: ససస స

236
NDX2902401
పపరర: ననగబబబబ షపక

94-225/1419

భరస : కరలర కలసట చననయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/90
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-22-507,
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వరససననయక రరమవత
ఇసటట ననస:25-23-1
వయససస:26
లస: ససస స
238
NDX3189370
పపరర: తతట కకసడలల

218
NDX3155272
పపరర: తరరపత రరవప మగరల

94-225/1417

భసధసవప: కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/22
వయససస:65
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-22-507
వయససస:71
లస: పప
235
NDX3202546
పపరర: హరత భబననవథ

216
NDX3122330
పపరర: జలమన షపక

94-225/1416

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/159
వయససస:19
లస: పప
232
NDX2764363
పపరర: మసరసన షపక

215
NDX2838183
పపరర: పదనరవత యరకసశశటట

భసధసవప: ననగబర బఇవనవ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/116
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/1308

94-225/1414

తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/16
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కలర కలసట చచననయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/90,
వయససస:23
లస: ససస స
94-225/1406

213
NDX2926103
పపరర: బడహరయఖ ఎరకసశశటట

తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:25-22-493/86
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరలర కలసట చననయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/90
వయససస:27
లస: పప
223
NDX3005501
పపరర: ఆశ షపక

94-225/1413

భరస : శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/17
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: షపక సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/22
వయససస:40
లస: ససస స
220
NDX0829572
పపరర: కరలర కలసట జజషస

212
NDX2926087
పపరర: వరసజనవయబలల యరకసశశటట

237
NDX3295771
పపరర: ససబబరరడడడ అనమరరడడడ

94-225/1711

తసడడ:డ చన ఓబబలరరడడడ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:25-23-6
వయససస:48
లస: పప
94-226/1314

240
NDX3193471
పపరర: తతట రరజకశశరర

94-226/1315

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:46
లస: ససస స
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241
NDX3210119
పపరర: హరరష
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94-226/1316

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:26
లస: పప
244
NDX3086378
పపరర: బలజకపలర పదర

94-225/1441

245
NDX2864940
పపరర: రజయ షపక

94-225/1443

248
NDX3138187
పపరర: ససవదసలల మబనన

251
NDX3200714
పపరర: వరరసజనవయబలల పడగడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడగడ
ఇసటట ననస:25-23-64
వయససస:26
లస: పప

94-225/1446
253
NDX2916856
పపరర: దతవరపలర హవలమసస భబగఖ లత
దతవరపలర
భరస : జ కకటటశశరరరవప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25--23--65
వయససస:44
లస: ససస స

254
NDX2951663
పపరర: గరపసకకషష ఉరరమబ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉరరమబ
ఇసటట ననస:25-23-68
వయససస:24
లస: పప

256
NDX2682631
పపరర: అససఫ సయఖద

257
NDX2644334
పపరర: వశరల ఎరకగరసడ

94-242/1297

తసడడ:డ బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:25-23-76
వయససస:23
లస: పప
259
NDX3278926
పపరర: కకషష కకశశర చససడసరర

94-226/1636

94-226/1341

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:25-23-106
వయససస:37
లస: ససస స

263
NDX2888535
పపరర: భబలలశర షపక

94-225/1433

266
NDX3117207
పపరర: చసదడ శశఖర మతస కకయమఖ

94-226/1339

94-225/1447

269
NDX2923472
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక
భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-23-106
వయససస:37
లస: ససస స

249
NDX3138021
పపరర: మలర శశరర మబనన

94-225/1444

94-225/1343
252
NDX2921864
పపరర: గనకపపడడ కకటటశశరరరవప
గనకపపడడ
భసధసవప: జ కకటటశశరరరవప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25/23/65
వయససస:45
లస: పప

255
NDX2831113
పపరర: నయమసఠకన నకక

94-242/1343

తసడడ:డ వనసకట రతనస నకక
ఇసటట ననస:25-23-75
వయససస:21
లస: పప
94-219/700

258
NDX3133105
పపరర: వనసకట సరయ ఆలకలసట

94-225/1448

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:25-23-90
వయససస:19
లస: పప
94-226/1642

261
NDX2918258
పపరర: నగబఆర బఇవనవ పఠరన

94-226/1340

భరస : ననగబల మర రరవపరర
ఇసటట ననస:25-23-94/2
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/1449

264
SQX2094563
పపరర: ససత మహలకడర వలలర పప

95-5/732

భరస : గగపస వలలర పప
ఇసటట ననస:25-23-97
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/1311

తసడడ:డ చనసన మతస కకయమఖ
ఇసటట ననస:25-23-105
వయససస:43
లస: పప
94-225/1434

94-225/1442

భరస : ససవదసలల మబనన
ఇసటట ననస:25-23-55
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:25-23-94/24
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర మతస కకయమఖ
ఇసటట ననస:25-23-105
వయససస:39
లస: ససస స
268
NDX2914752
పపరర: బబ అసమమ షపక

94-188/1201

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:25-23-94/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-23-94/5
వయససస:21
లస: ససస స
265
NDX3143286
పపరర: రతన కలమమరర మతస కకయమఖ

260
NDX3299153
పపరర: కకషష కకశశర చససడసరర

246
NDX3106481
పపరర: వనసకటటష పసనదఅ
న లమ
తసడడ:డ దతవపడడ బబబబ పసనదఅ
న లమ
ఇసటట ననస:25-23-49
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ ఎరకగరసడ
ఇసటట ననస:25-23-82
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:25-23-94/1
వయససస:40
లస: పప
262
NDX2884633
పపరర: మమబ షపక

94-226/1338

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడగడ
ఇసటట ననస:25-23-64
వయససస:26
లస: పప

94-226/1337

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ మబనన
ఇసటట ననస:25-23-55
వయససస:58
లస: పప
94-225/1445

243
NDX2760791
పపరర: నగరజ మగరల

తసడడ:డ ననగభబషణస మగరల
ఇసటట ననస:25-23-23
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:25-23-35
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగబర మర వల షపక
ఇసటట ననస:25-23-50
వయససస:37
లస: ససస స
250
NDX3191699
పపరర: వరరసజనవయబలల పడగడ

94-226/1323

భరస : ననగరరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:25-23-15
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బలజకపలర వనసకట మలర యఖ
ఇసటట ననస:25-23-24
వయససస:22
లస: ససస స
247
NDX3090628
పపరర: ననగబర బ షపక

242
NDX2887610
పపరర: నసదదన ఉయమఖల

267
NDX3158953
పపరర: పడవణ బబబబ మతస కకయమఖ

94-226/1312

తసడడ:డ చసదడశశఖర మతస కకయమఖ
ఇసటట ననస:25-23-105
వయససస:21
లస: పప
94-226/1313

270
NDX3118015
పపరర: సమర బబష షపక

94-225/1435

తసడడ:డ షషకలర
ఇసటట ననస:25-23-107
వయససస:18
లస: పప
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94-226/1625

తసడడ:డ వరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:25-23-123
వయససస:48
లస: పప
274
NDX2992873
పపరర: దయకర మణణ పపరర ఠ

94-226/1317

94-226/1319

94-226/1321

94-226/1324

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:25-23-156
వయససస:39
లస: పప
286
NDX2811537
పపరర: జజషఫ మహసకరళ

94-226/1326

తసడడ:డ ననగబలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:25-23-166/2
వయససస:29
లస: పప
289
NDX3081718
పపరర: రకవత కనద క
న లసతన

94-225/1439

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:25-23-178
వయససస:18
లస: ససస స
292
NDX3035367
పపరర: బబరరస అసకమర

94-226/1328

తసడడ:డ సరశమ దనస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:25-23-182
వయససస:26
లస: ససస స

94-229/1339

281
NDX3104692
పపరర: రరజకశ మబచసచపఅల

94-225/1440

94-225/1438

279
NDX2756344
పపరర: గరవసదమర కకగరరరర

తసడడ:డ హహసపన మకకల
ఇసటట ననస:25-23-132
వయససస:41
లస: పప

94-243/1145
284
NDX3112505
పపరర: శవ వనసకట రరమరరడడ దసరజకమ
పపడడ
తసడడ:డ సప మ శశఖర రరడడడ దసరజకమ పపడడ
ఇసటట ననస:25-23-161
వయససస:32
లస: పప

285
NDX2943561
పపరర: ననగబలల మహసకరళ

287
NDX3060050
పపరర: మననహర సరయ గగపస కకషష
భబపత
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప భబపత
ఇసటట ననస:25-23-168
వయససస:22
లస: పప
290
NDX3245966
పపరర: ననరరయణమర బబలరసకకసడ

293
NDX2921336
పపరర: అసకమర రరవప చలర

296
NDX2901361
పపరర: సరశమదనస ఎరకగబడడ

299
NDX2874758
పపరర: లకడర కలసచల
భరస : ఏడడకకసడలల కలసచల
ఇసటట ననస:25-23-190
వయససస:40
లస: ససస స

94-226/1318

94-226/1320

282
NDX2912160
పపరర: బడహరస మకకల

తసడడ:డ ననరరయణ మబచసచపఅల
ఇసటట ననస:25-23-130
వయససస:40
లస: పప

94-221/884

94-226/1322

94-226/1325

తసడడ:డ బడహరయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:25-23-166/2
వయససస:66
లస: పప
288
NDX3248242
పపరర: ససషరఅసజల వసర

94-226/1623

Deleted

తసడడ:డ జజఖత బబస వసర
ఇసటట ననస:25-23-176
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/1619

291
NDX2921492
పపరర: వరమర చలర

94-226/1327

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-23-181
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/1329

294
NDX3277472
పపరర: మహహశశరర అసకమర బబరరస

94-226/1635

భరస : సరసబశవ రరవప బబరరస
ఇసటట ననస:25-23-181
వయససస:35
లస: ససస స
94-226/1330

తసడడ:డ రతనస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:25-23-182
వయససస:58
లస: పప
94-226/1332

276
NDX2768893
పపరర: తరరపతమర మహసకరళ

భరస : కకటటశశర రరవప కకగరరరర
ఇసటట ననస:25-23-128
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:25-23-181
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ కకటకకసడ
ఇసటట ననస:25-23-182
వయససస:30
లస: ససస స
298
NDX2796902
పపరర: తడవవణణ ఎరకగబడడ

278
NDX3100914
పపరర: భవరన

94-226/1632

భరస : జజషప మహసకరళ
ఇసటట ననస:25-23-127
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : వజయలకడర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-23-179
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప బబరరస
ఇసటట ననస:25-23-181
వయససస:35
లస: ససస స
295
NDX2891646
పపరర: రకఖ కకటకకసడ

94-225/1437

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:25-23-127
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగ బడహరస కకగరరరర
ఇసటట ననస:25-23-128
వయససస:20
లస: ససస స
283
NDX2975514
పపరర: రరమయఖ చలమర

275
NDX3060555
పపరర: అదద లకడర మసరల

273
NDX3272184
పపరర: వరమర బసడడ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-23-123
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:25-23-127
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:25-23-127
వయససస:21
లస: పప
280
NDX2756377
పపరర: శవ లల కకగరరరర

94-226/1626

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-23-123
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ పపరర ఠ
ఇసటట ననస:25-23-125
వయససస:38
లస: పప
277
NDX3073731
పపరర: రవ బబబబ మసరల

272
NDX3254331
పపరర: వరమర బసడడ

297
NDX2942654
పపరర: రరజ కకటకకసడ

94-226/1331

తసడడ:డ ససబబరరవప కకటకకసడ
ఇసటట ననస:25-23-182
వయససస:36
లస: పప
94-226/1333

300
NDX2832293
పపరర: మలర న షపక

94-226/1335

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:25-23-202/1
వయససస:41
లస: ససస స
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301
NDX2800001
పపరర: బబ అయయషర మబజఫర

94-226/1334

302
NDX2912756
పపరర: సమరర షపక

భరస : రహహమననర న
ఇసటట ననస:25-23-202 , 2/7 LINE
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-23-205
వయససస:22
లస: ససస స

304
NDX2957686
పపరర: పదర ఉపపషటబలమ

305
NDX2930097
పపరర: జహహర మహమరద

94-226/1343

భరస : కకటటశశర ఉపపషటబలమ
ఇసటట ననస:25-23-942
వయససస:18
లస: ససస స
307
NDX2925816
పపరర: వనసకటటష అలకలసట

94-226/1355

తసడడ:డ పసదదద రరజ గసడడ
ఇసటట ననస:25-24-34
వయససస:69
లస: పప
313
NDX3056330
పపరర: వనసకట లకడర పలర పప

94-226/1357

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బటటట ల
ఇసటట ననస:25-24-48
వయససస:44
లస: ససస స
316
NDX2901536
పపరర: రవ కలమమర కలననచకరరర

94-226/1358

భరస : ననగ మలర శశర రరవప తచననల
ఇసటట ననస:25-24-75
వయససస:26
లస: ససస స
322
NDX3081171
పపరర: అసజన దతవ ఆలపరటట

94-226/1363

94-226/1364

భరస : శకనవరస రరళళపలర
ఇసటట ననస:25-24-98
వయససస:26
లస: ససస స

311
NDX2382497
పపరర: బసడనరర అరరణన

94-226/5

94-226/1245

309
NDX2538817
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదద

94-226/9

312
NDX2382471
పపరర: బసడనరర కకసదలల

94-226/6

భరస : కకసదలల బసడనరర
ఇసటట ననస:25-24-35,KVP COLONY
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరష రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:25-24-35,KVP COLONY
వయససస:44
లస: పప

314
NDX3223344
పపరర: పవన కలమమర పలర పప

315
NDX3261336
పపరర: కళయవత తరరమలశశటట

94-226/1613

317
NDX3297538
పపరర: భవన మడడగబల

320
NDX2784338
పపరర: పడసనన కకమబర

323
NDX3235298
పపరర: పడసరద రరడడడ ససరపరకదద

326
NDX3167103
పపరర: పసడడ గబడడమమటట

329
NDX2382489
పపరర: గగపస కకనసకక

94-226/1628

భరస : అరవసద కలమమర
ఇసటట ననస:25-24-52
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/1641

318
NDX2784312
పపరర: ననగ మలర శశరర తచననల

94-226/1359

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తచననల
ఇసటట ననస:25-24-75
వయససస:31
లస: పప
94-226/1361

321
NDX3205267
పపరర: మసరసన గబళళపలర

94-226/1362

తసడడ:డ మరర సరహహబ గబళళపలర
ఇసటట ననస:25-24-87
వయససస:35
లస: పప
94-226/1614

324
NDX3248689
పపరర: మధవ ససరపరకదద

94-226/1624

భరస : పడసరద రరడడడ ససరపరకదద
ఇసటట ననస:25-24-87/C
వయససస:36
లస: ససస స
94-226/1365

తలర : రసగమర
ఇసటట ననస:25-24-94
వయససస:26
లస: పప
94-226/3

306
NDX2544781
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదద

తసడడ:డ యలర మసద ససదద
ఇసటట ననస:25-24-32 2nd line
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ ససరపరకదద
ఇసటట ననస:25-24-87/C
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:25-24-88
వయససస:30
లస: పప
328
NDX2388502
పపరర: కరమమశశరర రరళళపలర

94-226/8

తసడడ:డ పడభబ దనసస కకమబర
ఇసటట ననస:25-24-82
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:25-24-87
వయససస:20
లస: ససస స
325
NDX2731198
పపరర: హనసమసతష రరవప పప లల

308
NDX2538825
పపరర: అసజల ససదద

భరస : పడతనప మడడగబల
ఇసటట ననస:25-24-73
వయససస:34
లస: ససస స
94-226/1360

94-226/1342

తసడడ:డ యలర మసద ససదద
ఇసటట ననస:25-24-32
వయససస:29
లస: పప

తలర : వనసకట లకడర పలర పప
ఇసటట ననస:25-24-48
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర కలననచకరరర
ఇసటట ననస:25-24-70
వయససస:20
లస: పప
319
NDX2784262
పపరర: ననగ రమదతవ తచననల

94-226/1354

భరస : వనసకటటశశరరర ససదద
ఇసటట ననస:25-24-32 2nd line
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/1356

303
NDX3172657
పపరర: శవ ఉపపషటబలమ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-23-942
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అల మహమరద
ఇసటట ననస:25-24-25
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ అలకలసట
ఇసటట ననస:25-24-32
వయససస:30
లస: పప
310
NDX3108099
పపరర: వషష
ష మబరరస గసడడ

94-226/1336

327
NDX2388569
పపరర: పడసరద నలర గరసడ

94-226/7

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల నలలలసద
ఇసటట ననస:25-24-95,PLOT NO:1107
వయససస:30
లస: పప
94-226/4

తసడడ:డ రరస బబబబ కకనసకక
ఇసటట ననస:25-24-99/1 VIKALANGULA CO
వయససస:22
లస: పప

330
NDX3296506
పపరర: మసరసనశల షపక

94-226/1640

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:25-24-109/b
వయససస:30
లస: పప
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331
NDX3056959
పపరర: వనసకటరమణ కకనసకక
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94-226/1344

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:25-24-116
వయససస:19
లస: ససస స
334
NDX3075835
పపరర: మసగమర గబడడమమటర

తసడడ:డ కకషష మబరరస బడహరసరణణ
ఇసటట ననస:25-24-117/E
వయససస:40
లస: పప
94-226/1345

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప గబడడమమటర
ఇసటట ననస:25-24-122
వయససస:26
లస: ససస స
337
NDX3123965
పపరర: ససమలత యమళర

94-226/1347

భరస : శరత బబబబ యమళర
ఇసటట ననస:25-24-142/1
వయససస:32
లస: ససస స
340
NDX3159688
పపరర: నరరయణమర తషరక

94-226/1350

94-226/1353

94-186/1090

338
NDX2983047
పపరర: రమబలల తషరక

341
NDX3202041
పపరర: నరరయణమర తషరక

344
SQX0272542
పపరర: సశరష బబబబ నవలపరటట�

347
NDX3222999
పపరర: పదర రరవప మమరరగబ

94-190/599

350
NDX2938348
పపరర: రరమకకషష రచత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రచత
ఇసటట ననస:25-26-27 12/4
వయససస:22
లస: పప

353
NDX3105913
పపరర: మమడబబ యన జజనకక లకడర

94-245/15

356
NDX2670222
పపరర: మహమరద నయయమ షపక

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:25-26-64/6
వయససస:57
లస: పప

భసధసవప: మహమరద అనఫ షపక
ఇసటట ననస:25-26-67
వయససస:21
లస: పప

358
NDX2873487
పపరర: లకడర యయససపప గబ

359
NDX3038908
పపరర: వజయ కలమమర గబడసరర

94-219/781

తసడడ:డ దతవరనసదస గబడసరర
ఇసటట ననస:25-27-69
వయససస:19
లస: పప

94-226/1346

339
NDX3207487
పపరర: నరరయణమర తషరక

94-226/1349

భరస : రమబలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-226/1351

342
NDX2910891
పపరర: రరమయఖ వనమబల

94-226/1352

తసడడ:డ రమబలల వనమబల
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:20
లస: పప
95-37/12

345
NDX3135639
పపరర: కకషప ర కలమమర పపటటటట

94-171/692

తసడడ:డ కకిసషటఫర పపటటటట
ఇసటట ననస:25-25-1/a/b
వయససస:42
లస: పప
94-171/910

348
NDX2679827
పపరర: వజయ కలమమర మమరరగబ

94-190/598

తసడడ:డ పదర రరవప మమరరగబ
ఇసటట ననస:25-25-12/1
వయససస:21
లస: పప
94-214/842

351
NDX2708915
పపరర: కకకకల గబసటట

94-245/1058

తసడడ:డ పడభబదనసస గబసటట
ఇసటట ననస:25-26-27
వయససస:19
లస: ససస స
94-219/779

భరస : మమడబబ యన శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-26-40/1
వయససస:28
లస: ససస స

355
NDX2471282
పపరర: శకనవరస రరజ చసతపలర

తలర : ననగకశశరరవప యయససపప గబ
ఇసటట ననస:25-26-88
వయససస:47
లస: ససస స

94-226/1348

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రచత
ఇసటట ననస:25-26-27
వయససస:21
లస: పప
94-229/1255

336
NDX3122884
పపరర: శరత బబబబ యమళర
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ యమళర
ఇసటట ననస:25-24-142/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప మమరరగబ
ఇసటట ననస:25-25-12/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉపషతల
ఇసటట ననస:25-25-47/B
వయససస:19
లస: పప
352
NDX2662161
పపరర: రరమ కకషష రచత

భరస : రసగ పడసరద పప లల
ఇసటట ననస:25-24-127
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:25-24-1208
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మబతఖలల పరలడడగబ
ఇసటట ననస:25-25-4/2
వయససస:59
లస: పప
349
NDX2679645
పపరర: గరపసకకషష ఉపషతల

94-226/1612

భరస : రమబలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:25-24-146
వయససస:37
లస: ససస స
346
NDX2629970
పపరర: సససదర రరవప పరలడడగబ

335
NDX3223153
పపరర: తడవవణణ పప లల

94-226/1630

భరస : చరసజవ రసబబబబ బడహరసరణణ
ఇసటట ననస:25-24--117/E
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమబలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:42
లస: ససస స
343
NDX3211778
పపరర: బబజ షపక

94-226/1629 333
332
NDX3263936
NDX3263944
పపరర: చరసజవ రసబబబబ బడహరసరణణ
పపరర: తడవవణణ బడహరసరణణ

354
NDX2677904
పపరర: చసదడ దనసరర

94-245/1059

తసడడ:డ పపలమరచనరర దనసరర
ఇసటట ననస:25-26-62
వయససస:22
లస: ససస స
94-245/1060

357
NDX2950210
పపరర: వనసకట రమణ చసదనపలర

94-219/780

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:25-26-85
వయససస:25
లస: ససస స
94-220/841

360
NDX2473882
పపరర: మబబబల షపక

94-217/37

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:25-29-75 7/3 LANE
వయససస:37
లస: ససస స
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361
NDX2811461
పపరర: అభబబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-218/808

భరస : బబడచ షపక
ఇసటట ననస:25-32-16
వయససస:31
లస: ససస స
364
NDX3109691
పపరర: అశకఫ అల షపక

94-230/938

94-205/1038

94-221/841

368
NDX2919207
పపరర: మర బబగ

94-225/1409

94-217/931

371
NDX3275906
పపరర: రమమ దతవ హజరర

94-221/1078

366
NDX2603660
పపరర: ససరఖ పడకరశ దదవ

94-241/1039

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవ
ఇసటట ననస:25-210-7
వయససస:19
లస: పప
94-221/875

తసడడ:డ మధర బబగ
ఇసటట ననస:25-19120/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-22493/126
వయససస:53
లస: పప
373
NDX3276508
పపరర: గరరఠశ జజఖత హజరర

365
NDX3029170
పపరర: ననగరరజ దతవరశశటట

363
NDX3229135
పపరర: ససజజత మసడత

భరస : యయసప బబ మసడత
ఇసటట ననస:25-101-17/A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనగబలల దతవరశశటట
ఇసటట ననస:25-151/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:25-1059
వయససస:36
లస: పప
370
NDX2764512
పపరర: కరరమబలర షపక

94-220/1065

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:25-44-142/11
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:25-117-140/5
వయససస:25
లస: పప
367
NDX3297645
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలర

362
NDX3297512
పపరర: రమదతవ బరరలమ

369
NDX2992733
పపరర: మమనక వవమబల

94-226/1294

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:25-20435
వయససస:19
లస: ససస స
94-217/929

372
NDX3275914
పపరర: రమమ దతవ హజరర

94-217/930

భరస : వనసకటరమణ హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:44
లస: ససస స

374
NDX3276532
పపరర: గరరఠశ జజఖత హజరర

375
NDX3285376
పపరర: రమమ దతవ హజరర

94-217/932

94-217/934

భరస : శకకరసత హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకకరసత హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:44
లస: ససస స

376
NDX3296571
పపరర: రమమ దతవ హజరర

377
NDX3291671
పపరర: నరసససహరరవప బడడపపడడ

378
NDX2115617
పపరర: వనసకటరరవప కకసడమబరర

94-217/946

భరస : వనసకటరమణ హజరర
ఇసటట ననస:25_19_26 Bhavani Colony 5th L
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : బ దతవ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25,22,340
వయససస:26
లస: పప

379
NDX3101565
పపరర: పడసనన జజఖత కకటపపరర

380
NDX2919025
పపరర: పదనరవత పపరమసరణణ

94-242/1344

భరస : జజకబ కకటపపరర
ఇసటట ననస:26-11-8
వయససస:66
లస: ససస స
382
NDX3188539
పపరర: శరసత కలమమర ఏస

94-220/842

భరస : గగవసదస కరరసరల
ఇసటట ననస:26-23-40
వయససస:24
లస: ససస స

94-221/887

94-229/14

386
NDX3109709
పపరర: డతవడ చలక

94-220/843

389
NDX2783520
పపరర: రరజఖ లకడర ఒసటటపపల
భరస : ఎడడకకసడలల ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:26-24-46
వయససస:25
లస: ససస స

94-221/328

384
NDX2643708
పపరర: గరయతడ కలపషల

94-229/1256

భరస : రరజశశఖర కలపషల
ఇసటట ననస:26-20-393
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/1450

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలక
ఇసటట ననస:26-22-457
వయససస:19
లస: పప
94-226/1366

381
NDX0017137
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉయమఖల
భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:26-19-76
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మబనససరశమ ఏస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:30
లస: పప

భరస : నసరయఖ కకపపషల
ఇసటట ననస:26-20-399
వయససస:23
లస: ససస స
388
NDX3101680
పపరర: భవరన కరరసరల

383
NDX3212297
పపరర: శరసత కలమమర ఏస

94-221/786

తసడడ:డ అసజయఖ కకసడమబరర
ఇసటట ననస:26-10-69/9
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:26/16/100/8
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనససరశమ ఏస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:30
లస: పప
385
NDX2422822
పపరర: ధనలకడర కకపపషల

94-225/1710

387
NDX3066255
పపరర: గగవసదస కరరసరల

94-225/1451

తసడడ:డ బబ లర యఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:26-23-40
వయససస:29
లస: పప
94-226/1367

390
NDX2924207
పపరర: మహన రరప వషష
ష మలకల

94-219/788

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:26-27-48/30
వయససస:20
లస: ససస స
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391
NDX2679470
పపరర: లకరణ దదలప పదసచసరఠ

94-219/708

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పదసచసరఠ
ఇసటట ననస:26-31-83/4
వయససస:25
లస: పప
394
NDX3042280
పపరర: సడడ స హహసపన షపక

94-219/789

94-229/1340

94-217/820

94-241/1132

94-225/1452

94-220/1064

94-226/17

94-226/1371

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:29-16-340/4
వయససస:28
లస: ససస స
418
NDX2473106
పపరర: ననగబర షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-22-481
వయససస:30
లస: పప

94-226/1368

404
NDX3084621
పపరర: ససవరరస మర భబరత

407
NDX2691707
పపరర: బబడచ షపక

410
NDX3248366
పపరర: మమనక చతసబబటట

413
NDX2530327
పపరర: గరలర పపడడ మమధవ

94-216/779

399
NDX2544633
పపరర: వనసకటపష ననయబడడ పప తషల

402
NDX2796498
పపరర: రమణ తలపరటట

94-226/1369

405
NDX2684710
పపరర: సరయ భవన నడడబబడ లల

94-245/1061

408
NDX2663417
పపరర: శశశదనబ షపక

94-240/612

94-221/787

భరస : ఖమన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:27-04-06
వయససస:41
లస: ససస స
94-225/1693

411
NDX2804052
పపరర: లకడర కరల

94-219/790

భరస : ససరకష కరల
ఇసటట ననస:27-2938
వయససస:40
లస: ససస స
94-226/10

414
NDX2881175
పపరర: శకనవరసరరవప కలసభ

తసడడ:డ గరలర పపడడ శక మమరరత రరవప
ఇసటట ననస:28-120 F F3 KK TOWERS
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:29-16-340
వయససస:31
లస: పప

416
NDX2641900
పపరర: శకనవరస మసచల

417
NDX2672186
పపరర: మరరయమర కరరమబరర

419
NDX3159175
పపరర: షపక . ఖమససస షపక

94-217/725

తసడడ:డ రరఘవ నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:26-45-57
వయససస:22
లస: ససస స

94-226/1248

తసడడ:డ యయదసకకననడలఊ మసచల
ఇసటట ననస:29-22-48/159
వయససస:18
లస: పప
94-226/11

94-216/718

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తలపరటట
ఇసటట ననస:26-41-6
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:27-310/113
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగపస డతగల
ఇసటట ననస:28-17-163
వయససస:22
లస: ససస స
415
NDX2799229
పపరర: ససపపరష కలసభ

401
NDX2796506
పపరర: ఎడడకకసడలల తలపరటట

396
NDX2542520
పపరర: ససదద అమకత కకదనరరశశటట

తసడడ:డ రరమకకషష పప తషల
ఇసటట ననస:26-39-121/26/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:26-2722/14
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:27-310/113
వయససస:20
లస: ససస స
412
NDX2454536
పపరర: వనసకట లకడర దసరర డతగల

94-215/1082

భరస : రరమయఖ భబరత
ఇసటట ననస:26-45-14
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ డతరసగబల
ఇసటట ననస:26-45-95
వయససస:46
లస: పప
409
NDX3297306
పపరర: మమనక చతసబబటట

398
NDX3127800
పపరర: నరజ జపలర

94-214/843

తసడడ:డ వశశశశశర పపలలర ల కకదనరరశశటట
ఇసటట ననస:26-36-195 2ND LOOR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ తలపరటట
ఇసటట ననస:26-41-6
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మదసగబల రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-78/A
వయససస:36
లస: పప
406
NDX3111549
పపరర: కకసడయఖ డతరసగబల

94-220/844

భరస : శకనవరసరరవప జపలర
ఇసటట ననస:26-39-121/19
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ వరర
ఇసటట ననస:26-39-129/262
వయససస:68
లస: ససస స
403
NDX2924058
పపరర: మదసగబల రమ రరడడ

395
NDX2775922
పపరర: అనసష ఆకలల

393
NDX3034691
పపరర: వర ననరరయణ రసరగసటబర

తసడడ:డ బడహరయఖ రసరగసటబర
ఇసటట ననస:26-35-64
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:38
లస: పప
400
NDX3124880
పపరర: రరమబలమర వరర

94-217/40

తసడడ:డ శశషయఖ కకల
ఇసటట ననస:26-35-32/2/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-35-110
వయససస:20
లస: పప
397
NDX3189990
పపరర: ననసరశల షపక

392
NDX2389484
పపరర: వనసకటటశశరరర కకల

94-226/1370

94-226/1247

భరస : ఇసరసక కరరమబరర
ఇసటట ననస:29-22-457
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1453

భసధసవప: షపక రహమత బబ జజన షపక
ఇసటట ననస:29-22-493/137
వయససస:57
లస: పప

420
NDX2734622
పపరర: ననగ మలలశరఠ దగబ

94-220/846

భరస : ననగ రమమష దగబ
ఇసటట ననస:29-24-48/352
వయససస:26
లస: ససస స
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421
NDX3266335
పపరర: ననగకశశరరవప యయససపప గబ

94-219/979

తలర : సన యయససపప గబ
ఇసటట ననస:29-26-88
వయససస:30
లస: పప
424
NDX2365443
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-219/14

94-220/847

94-219/15

94-219/984

94-219/795

94-219/810

94-220/866

తసడడ:డ అదనమ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:38
లస: పప

434
NDX3004314
పపరర: శకకరసత పతనరవథ

437
NDX3287893
పపరర: గకసప బఇవనవ షపక

440
NDX3285293
పపరర: శరసత గబసటటరర

443
NDX3095866
పపరర: షహహనన సయఖద

94-220/849

446
NDX2365427
పపరర: హహహమమవత మగరల

94-220/867

94-219/997

తసడడ:డ భబగఖనన పరస
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:60
లస: పప

94-220/5

432
NDX2776359
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-220/848

435
NDX2822641
పపరర: రరజకశశరర దతవ బసడరర

94-220/850

438
NDX2631380
పపరర: వనసకటటష ఉపపషతల

94-220/783

తసడడ:డ కకషష ఉపపషతల
ఇసటట ననస:29-27-48/37
వయససస:22
లస: పప
94-219/992

441
NDX2634558
పపరర: శరసబయఖ మలలర ల

94-219/716

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/49
వయససస:58
లస: పప
94-219/811

444
NDX3067782
పపరర: ఆనసదరరవప కటట

94-219/812

తసడడ:డ రరజ కటట
ఇసటట ననస:29-27-48/64
వయససస:22
లస: పప
94-219/16

Deleted

449
NDX2365419
పపరర: చననపష పరస

429
NDX2519304
పపరర: మలర శశరర వసగర

భరస : పడభబ కలమమర బసడరర
ఇసటట ననస:29-27-48/15
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మగరల
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:26
లస: ససస స
94-219/18

94-219/791

తసడడ:డ గబరరననథస బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-27-48/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : అమర సయఖద
ఇసటట ననస:29-27-48/56
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:29-27-48/144
వయససస:27
లస: పప
448
NDX2365401
పపరర: ఆధనస షఫస షపక

94-226/1372

భరస : రమమరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:29-27-48/47
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడడ యఖ అసబటట
ఇసటట ననస:29-27-48/55
వయససస:31
లస: పప
445
NDX2763522
పపరర: శకనవరస దతవళర

431
NDX3152691
పపరర: పకకర సరహహబ షపక

426
NDX3150836
పపరర: వరయఖ బసడరర

భరస : మధస ససతతష కలమమర వసగర
ఇసటట ననస:29-27-43/243
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/15C
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరకశ కలరక
ఇసటట ననస:29-27-48/45
వయససస:25
లస: ససస స
442
NDX2835601
పపరర: జయరరజ అసబటట

94-220/779

తసడడ:డ బచఖ పతనరవథ
ఇసటట ననస:29-27-48/5a
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/15C
వయససస:36
లస: ససస స
439
NDX2834968
పపరర: ససమలత కలరక

428
NDX2561371
పపరర: వనసకట రమణ మబరరస మలలర ల

94-219/13

భసధసవప: ఆదదలకడర వలలర పప
ఇసటట ననస:29-27-28/48/240
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/3B
వయససస:44
లస: పప
436
NDX3068368
పపరర: గకసప బ షపక

94-219/709

తసడడ:డ సరసబయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-43/49
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగయఖ కకలర
ఇసటట ననస:29-27-45/45
వయససస:47
లస: ససస స
433
NDX3279528
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

425
NDX2637270
పపరర: కరరమబన షపక

423
NDX2365450
పపరర: మలన బ షపక

భరస : కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:29-27-16/31
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఖమశస పసర షపక
ఇసటట ననస:29-27-21
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: ఆదదలకడర వలర పప
ఇసటట ననస:29-27-28/48/240
వయససస:26
లస: పప
430
NDX2365393
పపరర: చటటటమర కకలర

94-220/1062

భసధసవప: లకడర యయససపప గబ
ఇసటట ననస:29-26-88
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరరఫ షపక
ఇసటట ననస:29-27-16/31
వయససస:65
లస: పప
427
NDX2836633
పపరర: వరయఖ బసడరర

422
NDX3283256
పపరర: రమదతవ యయససపప గబ

94-219/19

447
NDX2365385
పపరర: గకససయమ షపక

94-219/17

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:35
లస: ససస స
450
NDX2382687
పపరర: చననపష పరస

94-219/20

తసడడ:డ భయనన పరస
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:64
లస: పప
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NDX2521003
పపరర: రమణ మలలర ల
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94-219/21

భరస : శకనస మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:42
లస: ససస స
454
NDX3191509
పపరర: ఈససబ షపక

94-219/815

94-219/977

94-220/6

94-220/852

94-220/1049

94-220/1053

94-219/793

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/183
వయససస:20
లస: పప

464
NDX2935336
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

467
NDX3264793
పపరర: జజనభబషర షపక

470
NDX2841609
పపరర: మర బఇవనవ షపక

473
NDX3119765
పపరర: బబజర యరకసశశటట

94-219/796

476
NDX2966463
పపరర: గగపస గరటట స

94-220/853

479
NDX2679132
పపరర: మహహశ మలలర ల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/183
వయససస:19
లస: పప

459
NDX3287489
పపరర: యగమర తషరక

94-219/996

462
NDX2731719
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలర ల

94-220/851

465
NDX2840205
పపరర: షపక అబబదల రహహస

94-220/854

తసడడ:డ షపక గకసప
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:22
లస: పప
94-220/1051

468
NDX3265568
పపరర: గరపయఖ వపయఅలమ

94-220/1052

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప వపయఅలమ
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:19
లస: పప
94-221/888

471
NDX2781912
పపరర: బబజ వల షపక

94-226/1373

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:20
లస: పప
94-219/794

474
NDX2376374
పపరర: చననపష పరస

94-220/7

తసడడ:డ భయనన పరస
ఇసటట ననస:29-27-48/159 MIRCHI YARD
వయససస:60
లస: పప
94-219/797

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరటట స
ఇసటట ననస:29-27-48/163
వయససస:24
లస: పప
94-219/710

94-219/817

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:29-27-48/159/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరటట స
ఇసటట ననస:29-27-48/163
వయససస:27
లస: పప
478
NDX2628832
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల

94-220/780

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకసశశటట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:29-27-48/159/3
వయససస:35
లస: పప
475
NDX3125697
పపరర: శకనవరస గరటట స

461
NDX2633667
పపరర: మమఘన బతష
స ల

456
NDX3146230
పపరర: జరఠనన షపక

భరస : రమమరరవప తషరక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:25
లస: పప

భరస : గరపయఖ వపయఅలమ
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:19
లస: ససస స
472
NDX3165024
పపరర: యరకసశశటట ససబబరరవప

94-219/978

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల సమద షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:26
లస: ససస స
469
NDX3265592
పపరర: తడవవణణ వపయఅలమ

458
NDX3264868
పపరర: దనసస జలదద

94-219/792

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయరరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:25
లస: ససస స
466
NDX3262573
పపరర: ఘమససయ బబగబమ షపక

94-219/816

తసడడ:డ వరయఖ జలదద
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యనమల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:20
లస: ససస స
463
NDX2731743
పపరర: లకడర మలలర ల

455
NDX3194180
పపరర: జరఠనన షపక

453
NDX2813228
పపరర: శకనసవరసస ఉపపషథనలమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపషథనలమ
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దనసస జలదద
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:46
లస: ససస స
460
NDX2527539
పపరర: ససధఖ రరణణ యనమల

94-219/717

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48-159
వయససస:38
లస: పప
457
NDX3261799
పపరర: పరప జలదద

452
NDX2630622
పపరర: మహమరద షరఠఫ షపక

477
NDX3098290
పపరర: లకడర తడవవణణ గరటట స

94-219/798

భరస : శకనవరసస గరటట స
ఇసటట ననస:29-27-48/163
వయససస:24
లస: ససస స
94-220/781

480
NDX2631562
పపరర: ససబబరరవప చసతల

94-219/711

తసడడ:డ లకరయమ చసతల
ఇసటట ననస:29-27-48/200
వయససస:40
లస: పప
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481
NDX2631612
పపరర: దతవ చసతల
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94-219/712

భరస : ససబబరరవప చతల
ఇసటట ననస:29-27-48/200
వయససస:32
లస: ససస స
484
NDX3138971
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-219/801

94-225/1454

94-219/714

94-220/856

94-220/857

94-219/807

94-220/1045

తసడడ:డ సరధదక షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/438A
వయససస:58
లస: పప

494
NDX3106168
పపరర: లకడర యరకసశశటట

497
NDX3144201
పపరర: వసశ కకషష మసచనల

500
NDX2457281
పపరర: నససమ షపక

503
NDX2980977
పపరర: చస బబష షపక

94-220/860

506
NDX2534493
పపరర: మణణకసఠ కకలగరన

94-219/804

509
NDX2936656
పపరర: బషసర మహమరద
తసడడ:డ శమ వపలమర మహమరద
ఇసటట ననస:29-27-48/440
వయససస:30
లస: పప

489
NDX2529923
పపరర: సరయ మబననవత

94-219/22

492
NDX2565679
పపరర: వనసకట రతనస ననగస

94-219/715

495
NDX3078433
పపరర: శవ చచననసశశటట

94-219/805

భరస : శసకర రరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:29-27-48/261
వయససస:41
లస: ససస స
94-219/806

498
NDX3220175
పపరర: జకహహరర షపక

94-219/953

భరస : కససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/284
వయససస:20
లస: ససస స
94-219/23

501
NDX2751626
పపరర: యమశరన షపక

94-220/858

భరస : షహహదసలమర షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/379 , 2, nd line
వయససస:19
లస: ససస స
94-219/808

504
NDX3029808
పపరర: ఇసరరయల షపక

94-220/859

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/403
వయససస:46
లస: పప
94-219/24

తసడడ:డ ససధనకర కకలగరన
ఇసటట ననస:29-27-48/414
వయససస:20
లస: పప
94-219/809

94-219/802

భసధసవప: యలర మసద ననగస
ఇసటట ననస:29-27-48/256
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/403
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/403
వయససస:39
లస: ససస స
508
NDX3029352
పపరర: అబబదల షపక

94-220/855

భరస : అలబబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/325
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప లసగమమసత
ఇసటట ననస:29-27-48/400
వయససస:43
లస: పప
505
NDX3029725
పపరర: జజనబ షపక

491
NDX3032299
పపరర: సససదరఖ చచరరకలరర

486
NDX3084811
పపరర: కరశమర ధసపరటట

తసడడ:డ బబలమజ మబననవత
ఇసటట ననస:29-27-48/216
వయససస:23
లస: పప

తలర : లకడర దసరర మసచనల
ఇసటట ననస:29-27-48/266
వయససస:26
లస: పప

భరస : వజయ శశఖర మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/315
వయససస:46
లస: ససస స
502
NDX3256534
పపరర: పడసరద లసగమమసత

94-219/803

భరస : వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:29-27-48/261
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన మత
ఇసటట ననస:29-27-48/262
వయససస:29
లస: పప
499
NDX3140886
పపరర: మరరయమర మలలర ల

488
NDX2928737
పపరర: కకటటశశరమర గబరజజల

94-219/800

భరస : యహనస ధసపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48/214
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబబ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:29-27-48/249
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ మదస
ద రఠ
ఇసటట ననస:29-27-48/259
వయససస:67
లస: పప
496
NDX2818995
పపరర: ససతనరరమయఖ మత

94-219/713

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:29-27-48/215
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చతషలలరర
ఇసటట ననస:29-27-48/219
వయససస:20
లస: పప
493
NDX2841005
పపరర: డతవడ మదస
ద రఠ

485
NDX2640480
పపరర: దతవనసదదన చలమచచరర

483
NDX3138922
పపరర: కరరమబలమర షపక

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/209
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస చలమచచరర
ఇసటట ననస:29-27-48/214
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48/214
వయససస:50
లస: పప
490
NDX2628865
పపరర: శకనవరస చతషలలరర

94-219/799

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/209
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/209
వయససస:38
లస: పప
487
NDX3104239
పపరర: యహనస ధసపరటట

482
NDX3099231
పపరర: కరరమబలమర షపక

507
NDX2781714
పపరర: జజఖత పడతపత

94-220/861

తసడడ:డ మశశ పడతపత
ఇసటట ననస:29-27-48/422
వయససస:21
లస: ససస స
94-220/862

510
NDX2936607
పపరర: హమదసననసర మహమరద

94-220/863

భరస : బషసర మహమరద
ఇసటట ననస:29-27-48/440
వయససస:26
లస: ససస స
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94-219/718

తసడడ:డ రవ కకసడ
ఇసటట ననస:29-27-48-448
వయససస:19
లస: పప

512
NDX2840320
పపరర: ససధనకర కకసడన

తసడడ:డ రవ కకసడన
ఇసటట ననస:29-27-48-448
వయససస:19
లస: పప

514
NDX2531622
పపరర: వజయ సరగర పప లసకక

94-220/8

తసడడ:డ శకనవరస పప లసకక
ఇసటట ననస:29-27-48/465
వయససస:21
లస: పప

515
NDX2873305
పపరర: పడభబ దనసస జరరరకపప తషల

94-220/9

518
NDX3091105
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప చలమర

తసడడ:డ ననగ షపససడడ మమమలగరన
ఇసటట ననస:29-27-48 KOTHA COLONY
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:29-27-481223
వయససస:33
లస: పప

520
NDX2677805
పపరర: ననగసజనవయబలల యమసరపప

521
NDX3163623
పపరర: శలర షపక

94-226/1246

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:29-2242
వయససస:57
లస: పప
523
AP151000399468
పపరర: ఖమదరరహషర షపక�
తసడడ:డ మహమరద హహసపసన షపక�
ఇసటట ననస:48-24-2071
వయససస:43
లస: పప
526
NDX3038734
పపరర: రరప సరయ చరణ కకలర పపడడ

529
NDX0496208
పపరర: జయతషన షర సయఖద

94-221/892

94-226/22

95-154/919

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడమమనసరర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:61
లస: పప

527
NDX2819456
పపరర: ససత బబలమలల

530
NDX3116456
పపరర: వనసకట ససబబయఖ రకగబల

94-226/24

94-220/845

519
NDX3092384
పపరర: పసచచమర చలమర

94-219/1001

525
NDX3117827
పపరర: దకయమమర వవలలసప ననర

94-225/1458

94-220/873

528
AP151000501219
పపరర: శవననగకశశర రరవప

95-174/654

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:46
లస: ససస స
94-229/1342

531
SQX2285575
పపరర: పదనరవత బబ డడడ

533
SQX1124908
పపరర: లకరణ కలమమర వషష
ష స శశటట

534
SQX1536699
పపరర: సతఖవరణణ అపరడడ

భరస : పరసడడరసగ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:79-1-114
వయససస:66
లస: ససస స

94-220/870

భరస : ససవరసయమ
ఇసటట ననస:56-14-2137
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:54
లస: ససస స

539
SQX2486124
పపరర: రమదతవ చససడసరర

94-219/814

522
NDX3079134
పపరర: గకరర శసకర అనననబతష
స ల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రకగబల
ఇసటట ననస:68-162 ETUKUR ROAD
వయససస:52
లస: పప

536
NDX2454478
పపరర: శవ పడసరద దతవర

94-220/865

తసడడ:డ తవటయఖ అనననబతష
స ల
ఇసటట ననస:33,86-15-2210
వయససస:46
లస: పప

95-142/642

95-175/1059

95-142/643

భరస : వనసకటటశ అపరడడ
ఇసటట ననస:73-5-683
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/25

తలర : సరమమమ జఖస దతవర
ఇసటట ననస:73-13-218
వయససస:22
లస: పప
95-196/641

516
NDX2733327
పపరర: షరఠఫ షపక

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:29-27-481223
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:73-5-677
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససవర పడసరద దతవర
ఇసటట ననస:73-13-218
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరకష ఆకలల
ఇసటట ననస:77-55-565
వయససస:28
లస: ససస స

94-219/813

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60 FEET ROAD
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమసవల సయఖద
ఇసటట ననస:68-4-1265
వయససస:55
లస: ససస స
532
SQX1780881
పపరర: సతఖననరరయణ నడమమనసరర

524
NDX3289121
పపరర: ఆదదలకడర పటటట

94-220/868

భసధసవప: షఫసయమ ససలల న శరఈజక
ఇసటట ననస:29-27-48/473
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:52-17-369/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకశ కలమమర కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:58-4-201
వయససస:20
లస: పప

538
SQX1879279
పపరర: వరసవ ఆకలల

94-220/864

భసధసవప: ననయబడససల షపక
ఇసటట ననస:29_2748/466
వయససస:20
లస: ససస స
94-229/15

513
NDX3157252
పపరర: కకటటశశరరరవప గసధససరర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గసధససరర
ఇసటట ననస:29-27-48-452
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:29-27-48/465
వయససస:24
లస: పప

517
NDX2389351
పపరర: ననగరరరర న మమమలగరన

535
NDX2454494
పపరర: లల దతవర

94-219/818

537
SQX1879196
పపరర: ససలలచన పప టటట

95-196/634

తసడడ:డ ససత రరమమసజనవయలల పప టటట
ఇసటట ననస:77-11-513
వయససస:42
లస: ససస స
95-125/777

540
MLJ1732288
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-135/600

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:79-9-552
వయససస:43
లస: పప
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541
NDX3036894
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చతజరర

94-225/1465

తసడడ:డ ససబబబరరవప చతజరర
ఇసటట ననస:80-4-813
వయససస:59
లస: పప
544
NDX2806842
పపరర: షపక షనసన

94-226/1375

94-219/42

94-219/58

94-216/662

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:82-82
వయససస:55
లస: పప
556
NDX1607797
పపరర: తమరన జజఖతరరయ

94-215/813

94-215/819

తసడడ:డ ససబబరరయబ
డ బబ మరడనల
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:59
లస: పప
562
NDX0313684
పపరర: ధనలకకర� దనసరర�

94-216/666

భరస : వనసకటటసశర రరవప వడర
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:60
లస: ససస స

551
NDX3285657
పపరర: రగశమర డతరసగబల

94-216/672

94-227/1565

94-219/722

549
NDX2172856
పపరర: కకషష రరవప ససగఠకవ

94-220/15

552
NDX1064138
పపరర: సరశత గరరర పరటట

94-216/660

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప డతరసగబల
ఇసటట ననస:82-81
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:82-82
వయససస:27
లస: ససస స

554
NDX2222198
పపరర: శకకరసత రరడడడ గగపసరరడడడ

555
NDX2656437
పపరర: పవన కలమమర రరడడ గగపసరరడడడ

94-216/664

94-216/741

తసడడ:డ శకకరసత రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-83
వయససస:25
లస: పప

557
NDX0649947
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర
కకపపషరరవపరర
భరస : వనసకట గగవసదరరజలల ననరరళళ
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:50
లస: ససస స

94-215/815

560
NDX0125260
పపరర: కకటట రతనస ననరరళళ

94-215/821

561
NDX2828796
పపరర: ఏస ఏన వ సరయ కలమమర
బబ మరడనల
తసడడ:డ రరఢ కకషష బబ మరడనల
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:21
లస: పప

94-215/1171

94-216/668

564
AP151000414242
పపరర: వనసకటరతనకలమమరర నవరరళర�

94-216/670

563
AP151000414203
పపరర: శవసరమమమ జఖలకడర గరరర పరటట�

566
AP151000414398
పపరర: జయకకషష దనసరర�

569
NDX2161651
పపరర: పడపనఖ కకశశర కకతన
తసడడ:డ ససబడహరనఖ శరససస స కకతన
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:43
లస: పప

558
NDX2172559
పపరర: ఉమ కకతన

94-215/817

భరస : ససబడహరనఖ శరససస స కకతన
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:55
లస: ససస స
94-216/674

తసడడ:డ ననగశకనవరస�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:42
లస: పప
94-216/678

546
NDX2654903
పపరర: ననగ రరజ మలలర

తసడడ:డ ననసరయఖ ససగఠకవ
ఇసటట ననస:81-24-69
వయససస:54
లస: పప

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస నవరరళర
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:37
లస: పప
568
NDX2110278
పపరర: సరవతడ వడర

94-230/914

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ననరరళళ
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:63
లస: పప

భరస : జయకకషష�
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:39
లస: ససస స
565
NDX1971424
పపరర: లకడర నరకష కలమమర నవరరళర

548
NDX2690998
పపరర: మహబబబ బబష షపక

94-221/893

తసడడ:డ నగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-7-78
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:82-83
వయససస:52
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:32
లస: ససస స
559
NDX0515593
పపరర: రరధ కకషష బబ మరడనల

95-136/961

తసడడ:డ హహసపన పసర షపక
ఇసటట ననస:81-19-1947
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకమమర
ఇసటట ననస:82-6-1288
వయససస:20
లస: ససస స
553
NDX1064187
పపరర: ననగభబషణస గరరర పరటట

545
SQX2564425
పపరర: సయద ఇసరరయల సయద

543
NDX3062759
పపరర: చనన పడసరద మగరల

తసడడ:డ జజపపరష మగరల
ఇసటట ననస:80-165
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: జకకయమ కకసర కకసర
ఇసటట ననస:81-7-36
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస బసడడ
ఇసటట ననస:81-7-1344
వయససస:24
లస: ససస స
550
NDX2501583
పపరర: భబరర వ కకమమర

94-226/1374

భరస : వనసకటటశశర రరవప చతజరర
ఇసటట ననస:80-4-813
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : షపక గకస
ఇసటట ననస:81-1-226
వయససస:24
లస: ససస స
547
NDX2487775
పపరర: సరయ పసడయ బసడడ

542
NDX3036928
పపరర: శవ కలమమరర చతజరర

567
AP151000414402
పపరర: హనసమసతరరవప దనసరర

94-216/676

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:82-84
వయససస:68
లస: పప
94-216/680

570
AP151000414163
పపరర: ససబడమణఖశరససస స కకతన

94-216/682

తసడడ:డ నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:82-85
వయససస:69
లస: పప
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571
NDX2700896
పపరర: పదరజ ఈమన
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94-151/884

భరస : పపరష చసదడ ఈమన
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:29
లస: ససస స
574
NDX2491231
పపరర: వనసకట సరయ లలకకష ఉలర

94-214/678

94-215/823

578
NDX2408920
పపరర: దసరర దదనవష కరజజ

94-216/689

581
NDX2158187
పపరర: పవన కలమమర గసటసరల

94-214/681

586
NDX1821025
పపరర: రరజకశశరర పసదమలలర

587
NDX1214584
పపరర: శకలసతల పసదమలలర

భరస : పపరషచసదడ రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:82-172
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-172
వయససస:78
లస: పప
592
NDX2602332
పపరర: దదపసస కటకస

94-162/1255

భరస : అరరర నరరవప వరగసధస
ఇసటట ననస:83-1
వయససస:68
లస: ససస స

94-214/679

94-219/724

94-215/827

582
MLJ1862309
పపరర: వరలకడర కపసలవరయ

94-214/680

593
NDX2608073
పపరర: పపషష లత కకటటన

596
NDX3128410
పపరర: కరరమబన షపక

599
NDX0090027
పపరర: అరరర న రరవప వరగసధద
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ వరగసదద
ఇసటట ననస:83-1
వయససస:74
లస: పప

94-214/683

తసడడ:డ వవసకట దసరరర ననగకశశర రరవప గబణనల
ఇసటట ననస:82-125
వయససస:46
లస: పప
94-214/685

588
NDX1214568
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పసదమలలర

94-214/686

తసడడ:డ రరధన కకషష మబరరస పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-172
వయససస:47
లస: పప
94-218/681

591
NDX0975987
పపరర: మమణణకలమమర నకరక

94-218/682

తసడడ:డ శకనవరస నకక
ఇసటట ననస:82-184
వయససస:29
లస: పప
94-45/508

594
NDX2607984
పపరర: కమల కకటటన

94-81/822

భరస : తవటయఖ కకటటన
ఇసటట ననస:82-452
వయససస:49
లస: ససస స
94-219/827

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:82-801-10
వయససస:31
లస: ససస స
94-219/64

579
NDX1515156
పపరర: లకడర కరసత జడడగబ

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:82-124
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ తవటయఖ కకటటన
ఇసటట ననస:82-452
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపష సరశమ కకటటన
ఇసటట ననస:82-452
వయససస:53
లస: పప
598
NDX0609933
పపరర: వజయలకడర వరగసధస

590
NDX0975615
పపరర: షరఠఫ షపక

94-216/687

తసడడ:డ బబడమమ ననద రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షసవక
ఇసటట ననస:82-182
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:82-219
వయససస:32
లస: ససస స
595
NDX2679504
పపరర: తవటయఖ కకటటన

94-215/825

భరస : రరధనకకషష మబరరస పసడమలలర
ఇసటట ననస:82-172
వయససస:67
లస: ససస స
94-214/687

576
AP151000414322
పపరర: కరమమశశరర కరతన�

94-214/682 585
584
MLJ1862358
NDX1336510
పపరర: రరమమహనరరవప కపసలవరయ
పపరర: ఆసజనవయ శరససస స గరననల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:82-124
వయససస:66
లస: పప

94-214/684

94-209/920

భరస : రరమకకషషపడసరద�
ఇసటట ననస:82-90
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గసటసరల
ఇసటట ననస:82-97
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కపసలవయ
ఇసటట ననస:82-124
వయససస:28
లస: పప

589
NDX1214576
పపరర: రరధనకకషష మబరరస పసదమలలర

94-216/684

తసడడ:డ వనసకటరతనస కరజజ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉసగరరల
ఇసటట ననస:82-92
వయససస:25
లస: ససస స
583
NDX0594184
పపరర: తరరమల కరరరసక కపసలవరయ

575
MLJ3301777
పపరర: గగపరలకకషష ఉలర

573
NDX2693950
పపరర: మణణ కలమమర ఈమన

తసడడ:డ రవ కలమమర ఈమన
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:29
లస: పప

తలర : రరజఖ లకకర
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకకరకరసత జడడగబ
ఇసటట ననస:82-91
వయససస:29
లస: ససస స
580
NDX2422640
పపరర: తషలసస ఉసగరరల

94-182/1166

భరస : రవ కలమమర ఈమన
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష ఉలర
ఇసటట ననస:82-88
వయససస:20
లస: పప
577
NDX0932426
పపరర: జడడగబ రరపశక

572
NDX2702769
పపరర: కకషష వవణణ ఈమన

597
NDX1615030
పపరర: పప డతరపప వజయమర

94-215/852

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:82_70
వయససస:64
లస: ససస స
94-219/65

600
NDX2873214
పపరర: పసనసబరరస పడబబదనసస

94-220/880

తసడడ:డ భడహమమమ
ఇసటట ననస:83-1-1111
వయససస:18
లస: పప
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601
NDX1515040
పపరర: కలమఖణణ దడరరడర
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94-215/834

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడరరడర
ఇసటట ననస:83-2-44
వయససస:26
లస: ససస స
604
NDX0814772
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలర ల

94-220/17

94-220/20

94-219/66

94-220/22

94-219/70

94-219/73

94-219/76

తసడడ:డ బబబబ అలర సశశటట ట
ఇసటట ననస:83-4-488
వయససస:27
లస: పప

614
NDX0399196
పపరర: సరసబశవరరవప చలమర

617
NDX2378461
పపరర: లమవణఖ దనసరర

620
NDX2501575
పపరర: రరధన గబళరతతటట

623
NDX2694875
పపరర: సతఖవత కకపపషరరవపరర

94-219/830

626
NDX1736919
పపరర: కళయవత మరరయమల

94-220/23

629
NDX2708428
పపరర: బబబ అలర సశశటట
తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:83-4-488
వయససస:23
లస: ససస స

609
NDX3029444
పపరర: శవమర బబవరగరణణ

94-220/886

612
NDX0780445
పపరర: రవ చలక

94-219/68

615
NDX2419158
పపరర: జయయసదర పరతలమవత

94-219/69

తసడడ:డ మమనససగ పరతలమవత
ఇసటట ననస:83-4-473
వయససస:27
లస: పప
94-219/71

618
NDX0780320
పపరర: మలర బబ డడడ

94-219/72

భరస : వనసకట రమణ బబ డడడ
ఇసటట ననస:83-4-476
వయససస:35
లస: ససస స
94-219/74

621
NDX1220219
పపరర: ససరకశ బబబబ గబలర తతటట

94-219/75

తసడడ:డ బబలయఖ గబలర తతటట
ఇసటట ననస:83-4-482
వయససస:26
లస: పప
94-215/970

624
NDX1474055
పపరర: నరసససహ రరవప కకపపషరరవపరర

94-219/77

తసడడ:డ రరమ రరవప కకపపషరరవపరర
ఇసటట ననస:83-4-483
వయససస:29
లస: పప
94-219/78

భరస : ససరర బబబబ మరరయమల
ఇసటట ననస:83-4-488
వయససస:36
లస: ససస స
94-219/1009

94-220/19

తసడడ:డ మతస యఖ చలక
ఇసటట ననస:83-4-471/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : .రరమమరరవ కకపపషరరవపరర
ఇసటట ననస:83-4-483
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ కకపపషరరవపరర
ఇసటట ననస:83-4-483
వయససస:55
లస: పప
628
NDX1680132
పపరర: శకనవరస అలర సశశటట ట

94-219/67

భరస : ససరకష బబబబ గబళరతతటట
ఇసటట ననస:83-4-482
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ గబళళతతటట
ఇసటట ననస:83-4-482
వయససస:42
లస: పప
625
NDX2833986
పపరర: రమమరరవప కకపపషరరవపరర

611
NDX2064145
పపరర: పరపరరరవప చలమక

606
NDX0504761
పపరర: వనసకటటశశరరర దతవర

భరస : ననగకశశర రరవప బబవరగరణణ
ఇసటట ననస:83-4-469
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:83-4-476
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:83-4-476
వయససస:36
లస: పప
622
NDX1220193
పపరర: రరమకకషష గబలర తతటట

94-220/21

తసడడ:డ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:83-4-471/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : బబలయఖ గబలర తతటట
ఇసటట ననస:83-4-475
వయససస:43
లస: ససస స
619
NDX0921221
పపరర: వనసకట రమణ బబ డడడ

608
NDX1219260
పపరర: శకనస నకక

94-220/16

తసడడ:డ పపలర యఖ దతవర
ఇసటట ననస:83-4-451
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రవ చలమక
ఇసటట ననస:83-4-471/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చలమర
ఇసటట ననస:83-4-471/1
వయససస:63
లస: ససస స
616
NDX1352616
పపరర: రమణ గబలర తతటట

94-220/18

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర నకరక
ఇసటట ననస:83-4-466
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ చలక
ఇసటట ననస:83-4-471/1
వయససస:40
లస: ససస స
613
NDX0469874
పపరర: ననరరయణమర చలమర

605
NDX0504845
పపరర: ససవరరస మర దతవర

603
NDX0814681
పపరర: మసగ మలలర ల

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:83-4
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దతవర
ఇసటట ననస:83-4-451
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:83-4-466
వయససస:42
లస: ససస స
610
NDX0780254
పపరర: బబజర చలక

94-219/829

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:83-3-609
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:83-4
వయససస:42
లస: పప
607
NDX1219252
పపరర: సరసబబడజస నకక

602
NDX2905891
పపరర: ఆశ షపక

627
NDX1736927
పపరర: బబబబ అలర సశశటట

94-219/79

తసడడ:డ అసకయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:83-4-488
వయససస:46
లస: పప
94-219/1010

630
NDX1474071
పపరర: పదర గరటట స

94-219/80

భరస : పడసరద గరటట స
ఇసటట ననస:83-4-492
వయససస:41
లస: ససస స
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NDX1474063
పపరర: పడసరద గరటట స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-219/81

తసడడ:డ కకటయఖ గరటట స
ఇసటట ననస:83-4-492
వయససస:46
లస: పప
634
NDX1219302
పపరర: షరహహన షపక

94-220/24

94-220/25

94-219/86

94-219/831

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:83-4-507
వయససస:36
లస: ససస స
646
NDX3173879
పపరర: వసశ చలక

94-219/833

తసడడ:డ రవ చలక
ఇసటట ననస:83-4-510
వయససస:19
లస: పప
649
NDX2564847
పపరర: పవన కలమమర కలసచల

94-219/1012

94-219/91

భరస : కకటటశశర రరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:83-4-521
వయససస:25
లస: ససస స

641
NDX1218619
పపరర: శకనవరస రరవప వషష
ష మలకలమ

94-219/94

94-219/87

94-219/83

639
NDX2377778
పపరర: రకషర షపక

94-219/85

94-219/88
642
NDX1877150
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వషష
ష మలకల

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:83-4-507
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:83-4-507
వయససస:66
లస: పప

644
NDX2870848
పపరర: గగవరరన వనసకట సరయ
వషష
ష మలకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:83-4-507
వయససస:19
లస: పప

645
NDX3026960
పపరర: మహన రరప వషష
ష మలకల

647
NDX2377968
పపరర: చనసదదన కలసచనల

94-219/832

650
NDX0780353
పపరర: కలమమరర కలసచనల

653
NDX0609362
పపరర: రహహలమర కకతస పలర

656
NDX1218635
పపరర: యశశద కకషష నసబబల

659
NDX0398487
పపరర: ససబబబలల పలర పప
భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-522
వయససస:53
లస: ససస స

94-220/887

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:83-4-507
వయససస:19
లస: ససస స
94-219/89

648
NDX2378073
పపరర: అనల కలమమర కలసచనల

94-219/90

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:83-4-512
వయససస:23
లస: పప
94-220/26

651
NDX3170156
పపరర: మబతనఖలల తనడడకకసడ

94-220/888

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:83-4-512
వయససస:47
లస: ససస స
94-219/92

654
NDX0609354
పపరర: గణణశ కకతస పలర

94-219/93

తసడడ:డ మకగరనసదస కకతస పలర
ఇసటట ననస:83-4-516
వయససస:55
లస: పప
94-219/95

భరస : కకటటశశర రరవప నసబబల
ఇసటట ననస:83-4-520
వయససస:46
లస: ససస స
94-220/889

636
NDX1218544
పపరర: గగపయఖ కకజర

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:83-4-502
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గణణశ కకతస పలర
ఇసటట ననస:83-4-516
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకశశర లలట కకనసదన
ఇసటట ననస:83-4-517
వయససస:30
లస: ససస స
658
NDX3027646
పపరర: కకటటశశరమర గబరజజల

94-219/84

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:83-4-512
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గణణష సశరష
ఇసటట ననస:83-4-516
వయససస:33
లస: ససస స
655
NDX2365377
పపరర: సశపన కకనసదన

638
NDX0469163
పపరర: ససగబణమర కకట

94-219/983

తసడడ:డ వవసకట రరవప కకజజర
ఇసటట ననస:83-4-495
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అనల కలమమర కలసచనల
ఇసటట ననస:83-4-512
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస కలసచల
ఇసటట ననస:83-4-512
వయససస:18
లస: పప
652
NDX0861161
పపరర: కకన సశరష

94-219/82

భరస : రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:83-4-499
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-4-502
వయససస:40
లస: పప
643
NDX2872133
పపరర: రరణబక దతవ వషష
ష మలకల

635
NDX1218551
పపరర: ననగ లకకర కకజజర

633
NDX2397396
పపరర: గబనన శసకర బబకకసటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబకకసటట
ఇసటట ననస:83-4-493
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగపయఖ కకజజర
ఇసటట ననస:83-4-495
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:83-4-495
వయససస:47
లస: పప
640
NDX2172831
పపరర: ససభబన షపక

94-219/725

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబకకసటట
ఇసటట ననస:83-4-493
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:83-4-494
వయససస:29
లస: ససస స
637
NDX1353093
పపరర: లకరయఖ కలసభ

632
NDX2673143
పపరర: గబణ శసకర బబకకసటట

657
NDX1218627
పపరర: కకటటశశర రరవప నసబబల

94-219/96

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసబబల
ఇసటట ననస:83-4-520
వయససస:51
లస: పప
94-220/27

660
NDX0398529
పపరర: అసకమరరరవప పలర పప

94-220/28

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-522
వయససస:37
లస: పప
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NDX0398453
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-220/29

తసడడ:డ కకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-522
వయససస:58
లస: పప
664
NDX2631596
పపరర: లకడర దసరర తరరపత

94-219/727

94-219/99

94-219/102

94-219/1018

94-219/106

94-220/891

94-219/958

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:48
లస: పప

674
NDX2487858
పపరర: గసగరవత ఎడర

677
NDX0548230
పపరర: కకటటశశరమర చచననస

680
NDX2864460
పపరర: హనసమసత రరవప ఆకలల

683
NDX1219591
పపరర: పపషషలత వలలర పప

94-220/33

686
NDX2487742
పపరర: ససధనఖ రరణణ బడడపప గబ

94-219/105

689
NDX2845089
పపరర: రరమకకషష ససవరశడ
తసడడ:డ రసగరరరవప ససవరశడ
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:25
లస: పప

669
NDX2490480
పపరర: పసడయమసక కలరరక

94-219/101

672
NDX0090035
పపరర: Amar Chunduri

94-219/104

675
NDX2782555
పపరర: అనల చచననస

94-4/1634

తసడడ:డ రసబబబబ చచననస
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:34
లస: పప
94-220/30

678
NDX2753010
పపరర: యమబన చచననస

94-220/890

భరస : అనల చచననస
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:39
లస: ససస స
94-220/892

681
NDX2782498
పపరర: లకడర తరరపతమర కకల

94-220/893

తసడడ:డ బడహహరశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:24
లస: ససస స
94-220/31

684
NDX1818774
పపరర: ససహససన బబ లర నవన

94-220/32

భరస : సరయ కకసట స బబ లర నవన
ఇసటట ననస:83-4-533
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/107

భరస : యహన బడడపప గబ
ఇసటట ననస:83-4-536
వయససస:25
లస: ససస స
94-208/1312

94-219/98

తసడడ:డ Satyanarayana Chunduri
ఇసటట ననస:83-4-529
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శక రరస బతష
స ల వలలర పప
ఇసటట ననస:83-4-533
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబలననన
ఇసటట ననస:83-4-533
వయససస:35
లస: పప
688
NDX2949386
పపరర: బసగరరరకవప ససవరశడ

94-219/103

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-4-533
వయససస:38
లస: పప
685
NDX1818832
పపరర: సరయ కకషష బబలననన

671
NDX0089995
పపరర: ననగజజఖత చససడసరర

666
NDX0403972
పపరర: రరఘవమర కలరక

తసడడ:డ చన రరమబలల కలరరక
ఇసటట ననస:83-4-527
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ చచననస
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ చచననస
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:34
లస: పప
682
NDX3245644
పపరర: ననగబల మర షపక

94-219/100

భరస : అపరషరరవప ఎడర
ఇసటట ననస:83-4-530
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ చచననస
ఇసటట ననస:83-4-531
వయససస:28
లస: పప
679
NDX2777001
పపరర: అనల చచననస

668
NDX0403949
పపరర: మమధవ కలరక

94-219/726

భరస : చనన రరమబలల కలరక
ఇసటట ననస:83-4-526
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర చససడసరర
ఇసటట ననస:83-4-529
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర చససడసరర
ఇసటట ననస:83-4-529
వయససస:18
లస: ససస స
676
NDX2487874
పపరర: శకకరసత చచననస

94-219/97

తసడడ:డ చనన రరమబలల కలరక
ఇసటట ననస:83-4-526
వయససస:36
లస: పప

తలర : రరఘవమర కలరక
ఇసటట ననస:83-4-527
వయససస:27
లస: పప
673
NDX2625788
పపరర: వనసకట గరయతడ చససడసరర

665
NDX0404012
పపరర: జయలకకర మమదనల

663
NDX2639342
పపరర: రమమశ బబబబ తరరపత

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-523
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మమదనల
ఇసటట ననస:83-4-526
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:83-4-526
వయససస:35
లస: పప
670
NDX1352764
పపరర: నరకష కలరక

94-220/787

భరస : అసకమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-522
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-523
వయససస:28
లస: ససస స
667
NDX2487726
పపరర: వనసకట నరసయఖ మరరకపపడడ

662
NDX2545887
పపరర: పపననమర పలర పప

687
NDX2487791
పపరర: యహనస బబ డడపప గబ

94-219/108

తసడడ:డ సరలరన బబ డడపప గబ
ఇసటట ననస:83-4-536
వయససస:29
లస: పప
94-212/977

690
NDX2843662
పపరర: శకదతవ ససవరశడ

94-219/834

భరస : రసగరరరవప ససవరశడ
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:46
లస: ససస స
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691
NDX2950004
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ఆకలల

94-219/835

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:30
లస: పప
694
NDX2949337
పపరర: రరమకకషష ససవరశడ

94-220/896

94-219/109

94-219/836

94-225/1469

94-219/838

94-219/839

94-219/840

భరస : లకరయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-547
వయససస:55
లస: ససస స

704
NDX2377679
పపరర: శవశసకర రరవప కలసభ

707
NDX0503219
పపరర: రరమకకటమర కలసభ

710
NDX2782837
పపరర: దదలల మద షపక

713
NDX0666347
పపరర: వజయ రసగరరరవప జసగర

94-219/116

716
NDX1352699
పపరర: వనసకట రరవప కలలకలరర

94-219/112

719
NDX1611871
పపరర: వనసకట రమణ తరరపత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-547
వయససస:31
లస: పప

699
NDX0507129
పపరర: సరసబశవ రరవప శవరరతడ

94-219/111

702
NDX3268729
పపరర: పరరశత శవరరతడ

94-219/980

705
NDX2534089
పపరర: రరమ ననరరయణ జమరకలసటర

94-219/113

తసడడ:డ వరయఖ జమరకలసటర
ఇసటట ననస:83-4-541/3
వయససస:36
లస: పప
94-219/114

708
NDX2457323
పపరర: దదలల మద షపక

94-219/115

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-4-543
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/1470

711
NDX2457307
పపరర: అనశర బబషర షపక
తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-4-543
వయససస:38
లస: పప

94-220/34

714
NDX0471359
పపరర: శకహరర జసగర

94-219/179

1/6
94-220/35

తసడడ:డ రరఘవ రరవప జజసగర
ఇసటట ననస:83-4-544
వయససస:87
లస: పప
94-219/117

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలలకలరర
ఇసటట ననస:83-4-546
వయససస:48
లస: పప
94-219/119

94-220/898

భరస : ఆసజనవయబలల శవరరతడ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : శకహరర జజసగర
ఇసటట ననస:83-4-544
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస గరడడ ల
ఇసటట ననస:83-4-546
వయససస:39
లస: పప
718
NDX0401653
పపరర: సరసబబడజఖస తరరపత

94-219/975

భరస : అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:83-4-543
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయ రసగ రరవప జసగ
ఇసటట ననస:83-4-544
వయససస:32
లస: ససస స
715
NDX1352707
పపరర: మణణ బబబబ గరడడ ల

701
NDX3259140
పపరర: కకటటశశరర శవరరతడ

696
NDX2958163
పపరర: శకలకడర ఆకలల

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల శవరరతడ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవకలమమర కలసభబ
ఇసటట ననస:83-4-542
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-4-543
వయససస:37
లస: పప
712
NDX3194131
పపరర: శశశలజ జసగ

94-219/110

తసడడ:డ సరదయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:83-4-541
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమ ననరరయణ జమరకలసటర
ఇసటట ననస:83-4-541/3
వయససస:29
లస: ససస స
709
NDX2923811
పపరర: అనశర బబష షపక

698
NDX2377653
పపరర: పరరశత శవరరతడ

94-220/895

భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:26
లస: పప
706
SZO0979023
పపరర: జజఖత పతతపపరస

94-220/897

భరస : ఆసజనవయబలల శవరరతడ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలమసద గబసజ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:32
లస: ససస స
703
NDX3134566
పపరర: షరఠఫ షపక

695
NDX2829018
పపరర: శక లకడర ఆకలల

693
NDX2949352
పపరర: శక దతవ ససవరశడ

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:83-4-540
వయససస:35
లస: ససస స
700
NDX3075090
పపరర: మసగమర గబసజ

94-220/894

తసడడ:డ ననరరయణ ససవరశడ
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:83-4-539
వయససస:23
లస: పప
697
NDX2377661
పపరర: కకటటశశరర శవరరతడ

692
NDX2834414
పపరర: రసగరరరవప ససవరశడ

717
NDX2377687
పపరర: వనసకట రమణ తరరపత

94-219/118

భరస : శకనవరస రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-547
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/120

720
NDX0401679
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపత

94-219/121

తసడడ:డ లకరయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:83-4-547
వయససస:39
లస: పప
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94-219/122

భరస : ఆసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:83-4-548
వయససస:26
లస: ససస స
724
NDX3106739
పపరర: వససతరరవప మమడ

94-219/843

94-219/123

94-219/126

94-219/129

94-220/37

94-220/40

94-219/133

భరస : రరజ కటట
ఇసటట ననస:83-4-559
వయససస:38
లస: ససస స

734
NDX0847848
పపరర: ససబబబరరవప బబకకసటట

737
NDX2186477
పపరర: పసడయమసక కలసకలనసరర

740
NDX0405472
పపరర: బబజర కరరసకక

743
NDX0405456
పపరర: ససవదనబ షపక

94-219/991

746
NDX0405498
పపరర: కకషషకలమమరర జజసగర

94-219/130

749
NDX1698119
పపరర: పదనరవత శశషగరరర
భరస : ససజవ కలమమర శశషగరరర
ఇసటట ననస:83-4-561
వయససస:34
లస: ససస స

729
NDX1474253
పపరర: శవనననరరయణ వవమబల

94-219/125

732
NDX1789397
పపరర: ససవదసలల షపక

94-219/128

735
NDX1518614
పపరర: జనపరపప జనరరజపలర

94-220/36

భరస : యకకబ జనరరజపలర
ఇసటట ననస:83-4-552
వయససస:38
లస: ససస స
94-220/38

738
NDX2186485
పపరర: శకకరసత కలసకలనసరర

94-220/39

తసడడ:డ ససవదయఖ కలసకలనసరర
ఇసటట ననస:83-4-554
వయససస:23
లస: పప
94-219/131

741
NDX0405415
పపరర: శవననరరయణ కరరసకక

94-219/132

తసడడ:డ కకషషమబరరస కరరసకక
ఇసటట ననస:83-4-556
వయససస:48
లస: పప
94-219/134

744
NDX0439109
పపరర: చనసదఅహమరద షపక

94-219/135

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:83-4-557
వయససస:46
లస: పప
94-219/136

భరస : జననరద నరరవప జజసగర
ఇసటట ననస:83-4-558
వయససస:39
లస: ససస స
94-219/138

94-220/899

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-4-551
వయససస:54
లస: పప

భరస : చనసదఅహమరద షపక
ఇసటట ననస:83-4-557
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద అహమద షపక
ఇసటట ననస:83-4-557
వయససస:18
లస: పప
748
NDX0882589
పపరర: ఏసమర కటబట

94-219/127

భరస : శవననరరయణ కరరసకక
ఇసటట ననస:83-4-556
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగబర మరర షపక
ఇసటట ననస:83-4-557
వయససస:27
లస: ససస స
745
NDX3284213
పపరర: అరఠఫ షపక

731
NDX1789280
పపరర: మసరసన బ షపక

726
NDX3107216
పపరర: పదర మమడ

తసడడ:డ వనసకనన వవమబల
ఇసటట ననస:83-4-550
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ కలసకలనసరర
ఇసటట ననస:83-4-554
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కలసకలనసరర
ఇసటట ననస:83-4-554
వయససస:30
లస: పప
742
NDX1096775
పపరర: పసర బ షపక

94-219/124

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ బబకకసటట
ఇసటట ననస:83-4-552
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చన దనసస జనరరజపలర
ఇసటట ననస:83-4-552
వయససస:42
లస: పప
739
NDX2186469
పపరర: లకడర ననరరయణ కలసకలనసరర

728
NDX2377695
పపరర: యలమసద బబబబ గబసజ

94-219/842

భరస : వససత రరవప మమడ
ఇసటట ననస:83-4-549
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:83-4-551
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ బ
ఇసటట ననస:83-4-552
వయససస:41
లస: ససస స
736
NDX1518622
పపరర: యకకబ జనరరజపలర

94-219/844

తసడడ:డ సరయనన గబసజ
ఇసటట ననస:83-4-550
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద బబబబ గబసజ
ఇసటట ననస:83-4-550
వయససస:32
లస: ససస స
733
NDX0970327
పపరర: పదర బ

725
NDX3099330
పపరర: హహహమవత కలసభ

723
NDX2738052
పపరర: చచననమర ఆకలల

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:83-4-548
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమడ
ఇసటట ననస:83-4-549
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ వవమబల
ఇసటట ననస:83-4-550
వయససస:31
లస: ససస స
730
NDX2377703
పపరర: మసగమర గబసజ

94-219/841

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల ఆకలల
ఇసటట ననస:83-4-548
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:83-4-549
వయససస:51
లస: పప
727
NDX1474261
పపరర: ససజజత వవమబల

722
NDX2761955
పపరర: ఆసజనవయబలల ఆకలల

747
NDX0405381
పపరర: జననరదనరరవప జజసగర

94-219/137

తసడడ:డ శకహరర జజసగర
ఇసటట ననస:83-4-558
వయససస:48
లస: పప
94-219/139

750
NDX0090316
పపరర: రరమమసజమమర శశషగరరర

94-219/140

భరస : వనసకటటశశరరర శశషగరరర
ఇసటట ననస:83-4-561
వయససస:76
లస: ససస స
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751
NDX0089748
పపరర: ససజవ కలమమర శశషగరరర

94-219/141

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశషగరరర
ఇసటట ననస:83-4-561
వయససస:32
లస: పప
754
NDX2419166
పపరర: మననజ కలమమర అసకకరరడడ

94-219/144

94-219/147

94-219/150

94-219/1014

94-229/1499

94-219/154

94-219/157

భరస : పరపయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-4-581
వయససస:66
లస: ససస స

764
NDX3223823
పపరర: చసకకమర చచసబబటట

767
NDX1352749
పపరర: శకలకడర చచసగబ

770
NDX2378438
పపరర: వజయ కలమమరర కరలలవ

773
NDX2949410
పపరర: వసశ కకడమల

94-219/159

776
NDX0438994
పపరర: రరజ కకదమల

94-224/1592

779
NDX2377646
పపరర: కరశ రరవప నలర బబ తషల
తసడడ:డ పరపయఖ లలట నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-4-581
వయససస:30
లస: పప

759
NDX2377570
పపరర: వనసకటటసశరమర శశసఠర

94-219/149

762
NDX3233947
పపరర: చసకకమర చతసబబటట

94-219/956

765
NDX3233251
పపరర: ఈశశర రరవప చచసబబటట

94-224/1598

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:83-4-570
వయససస:36
లస: పప
94-219/152

768
NDX1218569
పపరర: లకకర చతగబ

94-219/153

భరస : పడసరద చచసగబ
ఇసటట ననస:83-4-572
వయససస:53
లస: ససస స
94-219/155

771
NDX2378446
పపరర: శవ కకశవ కలలవ

94-219/156

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:83-4-576
వయససస:25
లస: పప
94-219/846

774
NDX1474139
పపరర: శకరరమబలల ఇటటకల

94-219/158

Deleted

తలర : వననకరటమర ఇటటకరఖల
ఇసటట ననస:83-4-580
వయససస:29
లస: ససస స
94-219/160

తసడడ:డ ఏసపబబ కకడమమలమ
ఇసటట ననస:83-4-580
వయససస:39
లస: పప
94-219/161

94-219/146

భరస : ఈశశర రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:83-4-570
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:83-4-578
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏసపబబ కకడమమలమ
ఇసటట ననస:83-4-580
వయససస:48
లస: ససస స
778
NDX2501674
పపరర: ఎగమర నలర బబ తషల

94-219/151

భరస : వనసకట రమణయఖ కరలలవ
ఇసటట ననస:83-4-576
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగలసగయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:83-4-576
వయససస:56
లస: పప
775
NDX0397844
పపరర: మరరయమర కకదమల

761
NDX2377588
పపరర: ససబబ రరవప శశసఠర

756
NDX2377729
పపరర: గబరవమర బతష
స ల

భరస : ససబబ రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:83-4-569
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ చచసగబ
ఇసటట ననస:83-4-572
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద చతగబ
ఇసటట ననస:83-4-572
వయససస:30
లస: పప
772
NDX2378453
పపరర: వనసకట రమణయఖ కలలవ

94-219/148

భరస : ఈశశర రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:83-4-570
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:83-4-570
వయససస:33
లస: ససస స
769
NDX2377554
పపరర: మణణకసఠ చతగబ

758
NDX2377737
పపరర: హహమలత శశసఠర

94-219/143

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-4-566
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ శశసఠర
ఇసటట ననస:83-4-569
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:83-4-570
వయససస:33
లస: ససస స
766
NDX3223856
పపరర: చసకకమర చతసబబటట

94-219/145

తసడడ:డ ససబబబ రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:83-4-569
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:83-4-569
వయససస:28
లస: పప
763
NDX3293933
పపరర: చసకకమర చతసబబటట

755
NDX1218767
పపరర: శకనస అసకకరరడడడ

753
NDX1218775
పపరర: వరణణ అసకకరరడడడ

భరస : శకనస అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:83-4-565
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:83-4-565
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ దననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-4-566
వయససస:66
లస: పప
760
NDX2377562
పపరర: గరరఠశ బబబబ శశసఠర

94-219/142

తసడడ:డ రరఘవయఖ శశషగరరర
ఇసటట ననస:83-4-561
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:83-4-565
వయససస:21
లస: పప
757
NDX2377711
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

752
NDX2378180
పపరర: వనసకటటశశరరర శశషగరరర

777
NDX2331007
పపరర: యయగమర నలర బబ తషల

94-203/32

భరస : పరపయఖ లలట నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-4-581
వయససస:64
లస: ససస స
94-219/162

780
NDX2780336
పపరర: ససధనమణణ నలర బబ తషల

94-219/847

భరస : కరశరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-4-581
వయససస:18
లస: ససస స
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781
NDX0667808
పపరర: పదర సరకక
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94-219/163

భరస : శవ సకక
ఇసటట ననస:83-4-583
వయససస:48
లస: ససస స
784
NDX1177716
పపరర: భబరత కకదమల

94-219/166

94-219/168

94-219/171

94-219/848

94-220/901

94-219/176

94-219/177

94-219/851

తసడడ:డ కకషష మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:83-4-949
వయససస:25
లస: పప

789
NDX1970350
పపరర: యమ డక మబసస ఫర షపక

792
NDX1679549
పపరర: అనస మహమరద

797
NDX2050920
పపరర: రరజ కలమమర శల

800
NDX2872497
పపరర: తరరపతమర దదపషలపపడడ

803
NDX1352343
పపరర: మసరసన వల షపక

806
NDX2978112
పపరర: రరణణ కకలర

809
NDX2378412
పపరర: బబజర జడగరడడగబల
భరస : ననగబలల జడగరడడగబల
ఇసటట ననస:83-5-104
వయససస:25
లస: ససస స

94-219/170

94-219/173

94-219/1004 795
794
NDX2906550
NDX3031424
పపరర: యయససపప గబ లకడర యయససపప గబ
పపరర: లకడర పససపప గబ

94-220/900

భరస : అబడహస పససపప గబ
ఇసటట ననస:83-4-596
వయససస:47
లస: ససస స
94-219/174

798
NDX2378842
పపరర: శరఖమ సససదర శలల

94-219/175

తసడడ:డ రవ కలమమర ససల
ఇసటట ననస:83-4-600
వయససస:34
లస: పప
94-219/849

801
NDX3289824
పపరర: ఐశశరఖ శల

94-219/1002

భరస : రరజ కలమమర శల
ఇసటట ననస:83-4-600
వయససస:18
లస: ససస స
94-219/178

804
NDX2974814
పపరర: కకషష మబరరస కకలర

94-219/850

తసడడ:డ రరస మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:83-4-949
వయససస:51
లస: పప
94-219/852

తసడడ:డ కకషష మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:83-4-949
వయససస:26
లస: ససస స
94-219/854

94-219/167

తసడడ:డ ననసర మహమరద
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-4-604
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస కకలర
ఇసటట ననస:83-4-949
వయససస:31
లస: ససస స
808
NDX2974665
పపరర: వజయ కలమమర కకలర

94-219/172

భరస : ఆదనమ
ఇసటట ననస:83-4-600
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-4-604
వయససస:47
లస: ససస స
805
NDX2973279
పపరర: వనసకట కలమమరర కకలర

791
NDX2158948
పపరర: రరజననథ

786
NDX2378271
పపరర: పదనరవత పసనసమమక

తసడడ:డ యమ డక ననసర షపక
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర శల
ఇసటట ననస:83-4-600
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప ససల
ఇసటట ననస:83-4-600
వయససస:54
లస: పప
802
NDX1352335
పపరర: నననబ షపక

94-219/169

తలర : సన యయససపప గబ
ఇసటట ననస:83-4-596
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప పససపప గబ
ఇసటట ననస:83-4-596
వయససస:27
లస: ససస స
799
NDX2378883
పపరర: రవ కలమమర ససల

788
NDX1668765
పపరర: హససనన మహమరద

94-219/165

భరస : శకనవరసరరవప పసనసమమక
ఇసటట ననస:83-4-587
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ శసకర
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నశర
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:39
లస: పప
796
NDX3029337
పపరర: రరమ దతవ పససపప గబ

94-220/41

భరస : అనస మహమరద
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:83-4-594
వయససస:36
లస: పప
793
NDX2964989
పపరర: అనశ మహమద

785
NDX1219930
పపరర: వనయ కలమమర కకదమల

783
NDX0405753
పపరర: ఏడడకకసడలల పలర పప

తసడడ:డ గబరవయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-584
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసమ లల కకడమమలమ
ఇసటట ననస:83-4-585
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చన వరయఖ పసనసమమక
ఇసటట ననస:83-4-587
వయససస:48
లస: పప
790
NDX1970384
పపరర: సలస షపక

94-219/164

భరస : ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:83-4-584
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర కకదమల
ఇసటట ననస:83-4-585
వయససస:29
లస: ససస స
787
NDX2378289
పపరర: శకనవరస రరవప పసనసమమక

782
NDX0405605
పపరర: అసజమర పలర పప

807
NDX2975266
పపరర: వజయ కలమమర కకలర

94-219/853

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:83-4-949
వయససస:25
లస: పప
94-219/180

810
NDX2378420
పపరర: కకటమర జడగరడడగబల

94-219/181

భరస : తనలల రరవప జడగడడగబల
ఇసటట ననస:83-5-104
వయససస:68
లస: ససస స
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811
NDX0593095
పపరర: వశశననథ శరర పడయమగ

94-214/688

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:83-5-433
వయససస:56
లస: పప
814
NDX0439059
పపరర: ఎసపస రరరరణణ కకదమల

94-219/183

94-219/186

94-219/189

94-219/192

94-220/44

94-220/47

94-219/195

భరస : కకటయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-750
వయససస:58
లస: ససస స

824
NDX0399089
పపరర: లకడర చతస లలరర

827
NDX0399022
పపరర: శకనస చతస లలరర

830
NDX1970467
పపరర: భబలకడర కలసభ

833
NDX1352533
పపరర: నరసససహ రరవప కలసబబ

94-219/198

836
NDX0468744
పపరర: కకటటశశర రరవప పలలర పప గబ

94-220/42

839
NDX0398867
పపరర: నరసమర దసపరటట

94-220/45

94-219/188

822
NDX0468595
పపరర: రమమదతవ బసర

94-219/191

825
NDX0398982
పపరర: పదర చతస లలరర

94-220/43

828
NDX0398933
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చతస లలరర

94-220/46

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:40
లస: పప
94-219/193

831
NDX1352558
పపరర: శవమర కలసబబ

94-219/194

భరస : నరసససహ రరవప కలసబబ
ఇసటట ననస:83-5-743
వయససస:47
లస: ససస స
94-219/196

834
NDX2377604
పపరర: నరసమర పరగటట

94-219/197

తసడడ:డ గగవసదస పరగటట
ఇసటట ననస:83-5-744
వయససస:28
లస: ససస స
94-219/199

837
NDX0398826
పపరర: మలలర శశరర దసపరటట

94-220/50

తసడడ:డ యయసస దసపషటట
ఇసటట ననస:83-5-750
వయససస:37
లస: ససస స
94-220/52

Deleted

భరస : ననగయఖ దసపషటట
ఇసటట ననస:83-5-750
వయససస:78
లస: ససస స

819
NDX1352830
పపరర: కరశయఖ పప నననల

భరస : వనసకటటశశరరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-750
వయససస:34
లస: పప
94-220/51

94-219/185

భరస : గరరర బసర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:83-5-743
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-5-748
వయససస:78
లస: ససస స
838
NDX0398651
పపరర: మమణణకఖస పలలర పప గబ

94-219/190

భరస : సరసబశవ రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:83-5-743
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:83-5-743
వయససస:25
లస: పప
835
NDX0921262
పపరర: ఖమసససబ షపక

821
NDX0669531
పపరర: సరసబయఖ పప నననల

816
NDX1352731
పపరర: మలలర శశరర పప నననల

తసడడ:డ సరసబయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:68
లస: పప
832
NDX1970434
పపరర: సరసబశవ రరవప కలసభ

94-219/187

భరస : శకనస చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:58
లస: ససస స
829
NDX0469833
పపరర: కకటటశశరరరవప చతస లలరర

818
NDX1518697
పపరర: నరసససహరరవప పప ననల

94-219/858

భరస : కరశయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఈగయఖ బసర
ఇసటట ననస:83-5-740
వయససస:36
లస: పప
826
NDX0469858
పపరర: లకకరదతవమర చతస లలరర

94-219/184

తసడడ:డ సరసబయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:32
లస: పప
823
NDX0468579
పపరర: గరరర బసర

815
NDX1352848
పపరర: అలవవరర పప నననల

813
NDX2949436
పపరర: గణణశ కకడమల

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:83-5-578
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరశయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పప నననల
ఇసటట ననస:83-5-590
వయససస:48
లస: ససస స
820
NDX1352723
పపరర: కరశయఖ పప నననల

94-219/182

భరస : ససబబబరరవప చచకకసటట
ఇసటట ననస:83-5-552
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజ కకడమమలమ
ఇసటట ననస:83-5-580
వయససస:37
లస: ససస స
817
NDX0469320
పపరర: అసజమర పప నననల

812
NDX0882605
పపరర: ససవదమర చచకకసటట

840
NDX0398727
పపరర: ననగయఖ పలలర పప గబ

94-220/53

తసడడ:డ కకటయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-750
వయససస:37
లస: పప
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841
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94-219/200

భరస : కకటటశశరరరవప పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-752
వయససస:28
లస: ససస స
844
NDX1219310
పపరర: లకకర చలస చరర

94-220/55

94-220/57

94-210/82

94-219/203

94-219/206

94-220/60

94-219/208

భరస : మమరరయమదనసస మటమరరక
ఇసటట ననస:83-5-775
వయససస:23
లస: ససస స

854
NDX2408979
పపరర: ఈశశరమర షపక

857
NDX2408987
పపరర: వనసకయఖ గగనన

860
NDX0398578
పపరర: లలతనసబ కకన

863
NDX1215862
పపరర: అననమర గబసడచవనవపప గబల

94-219/209

866
NDX1352665
పపరర: ఓబబలల మమలపరటట

94-219/204

869
NDX1677246
పపరర: లలమవత లమలస
భరస : బసబబవ లమలస
ఇసటట ననస:83-5-775
వయససస:32
లస: ససస స

849
NDX2783124
పపరర: దతవ చసతల

94-221/895

852
NDX2377992
పపరర: మలలర శశరర పరరకళళ

94-219/202

855
NDX2408995
పపరర: దననమర గగనన

94-219/205

భరస : గగవసదస గగనన
ఇసటట ననస:83-5-758
వయససస:31
లస: ససస స
94-219/207

858
NDX0882514
పపరర: లకరమర పలర పప

94-220/59

భరస : లకరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-759
వయససస:53
లస: ససస స
94-220/61

861
NDX1219278
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-220/62

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-5-761
వయససస:36
లస: పప
94-220/63

864
NDX1970137
పపరర: వరకశ కలమమర కలపష

94-220/64

తసడడ:డ వనసకటటససలల శశటట కలపష
ఇసటట ననస:83-5-763
వయససస:30
లస: పప
94-219/210

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:83-5-774
వయససస:45
లస: పప
94-219/212

94-219/859

భరస : వనసకటటశశరరర పరరకళళ
ఇసటట ననస:83-5-756
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర గబసడచవనవపప గబల
ఇసటట ననస:83-5-763
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఓబబలల మమలపరటట
ఇసటట ననస:83-5-774
వయససస:37
లస: ససస స
868
NDX1970202
పపరర: శకదతవ మటమరరక

94-210/83

భరస : ననరరయణ కకన
ఇసటట ననస:83-5-760
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : లమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-5-762
వయససస:63
లస: ససస స
865
NDX1352657
పపరర: ఆదదలకడర మమలపరటట

851
NDX2502862
పపరర: శకనవరస రరవప ససవశన

846
NDX2783181
పపరర: ససబబబరరవప చసతల

భరస : ససబబబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:83-5-755
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మశశ గగనన
ఇసటట ననస:83-5-758
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-759
వయససస:58
లస: పప
862
NDX2501757
పపరర: బబ షపక

94-220/58

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-5-758
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గగనన
ఇసటట ననస:83-5-758
వయససస:35
లస: పప
859
NDX0398560
పపరర: లకరయఖ పలర పప

848
NDX1219344
పపరర: కకటటశశర రరవప గబరజజల

94-219/201

తసడడ:డ లకరయఖ చసతల
ఇసటట ననస:83-5-755
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ ససవశన
ఇసటట ననస:83-5-756
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ పరరకళళ
ఇసటట ననస:83-5-756
వయససస:49
లస: పప
856
NDX2409001
పపరర: గగవసదస గగనన

94-220/56

తసడడ:డ వవసకట రరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:83-5-755
వయససస:32
లస: పప

తలర : శకనవరస రరవప ససవశన
ఇసటట ననస:83-5-756
వయససస:37
లస: ససస స
853
NDX2377984
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరకళళ

845
NDX1219328
పపరర: శకనవరసస చలస చరర

843
NDX2501641
పపరర: యయసస దసపరటట

తసడడ:డ ననగయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:83-5-753
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన చలస చరర
ఇసటట ననస:83-5-754
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:83-5-755
వయససస:29
లస: పప
850
NDX2502896
పపరర: కరమమశశరర ససవశన

94-220/54

భరస : యయసస దసపషటట
ఇసటట ననస:83-5-752
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస చలస చరర
ఇసటట ననస:83-5-754
వయససస:39
లస: ససస స
847
NDX1219336
పపరర: రతన కలమమర గబరజజల

842
NDX0398818
పపరర: యయసమర దసపరటట

867
NDX1352673
పపరర: రరమచసదడయఖ కకసడన

94-219/211

తసడడ:డ నరసయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:83-5-774
వయససస:75
లస: పప
94-219/213

870
NDX1664995
పపరర: మమరరయమదనసస మటమరరక

94-219/214

తసడడ:డ తరరపతయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:83-5-775
వయససస:25
లస: పప
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NDX1676941
పపరర: బసబబవ లమలస
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94-219/215

తసడడ:డ చనన లమలస
ఇసటట ననస:83-5-775
వయససస:37
లస: పప
874
NDX2377794
పపరర: దసరరరరరవప మమచరర

94-219/217

94-219/861

94-220/68

94-220/70

94-219/221

94-220/72

94-220/903

తసడడ:డ రరమససబబయఖ చసదలలరర
ఇసటట ననస:83-5-796
వయససస:48
లస: పప

884
NDX2378024
పపరర: ననగమర కలసచనల

887
NDX2377836
పపరర: ఏసప బబ ననగరపప గబ

890
NDX3031382
పపరర: జజఖత కటట పప గబ

893
NDX3027091
పపరర: సరయ కలమమర వరర

94-220/74

94-219/225

896
NDX0394429
పపరర: వజయలకడర గరదచ

94-219/860

879
NDX0398321
పపరర: రరకకరణమర లమలస

94-220/67

882
NDX1219245
పపరర: బబనస లమలస

94-220/69

భరస : చరసజవ లమలస
ఇసటట ననస:83-5-778
వయససస:33
లస: ససస స
94-219/219

885
NDX2378016
పపరర: బబజ కలసచనల

94-219/220

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:83-5-783
వయససస:31
లస: పప
94-219/222

888
NDX0398065
పపరర: సరగజన ననగపప గబ

94-220/71

భరస : సససప నస నగపప గబ
ఇసటట ననస:83-5-785
వయససస:53
లస: ససస స
94-220/902

891
NDX3027422
పపరర: పడసరద వరర

94-219/863

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:83-5-786
వయససస:47
లస: పప
94-220/904

తసడడ:డ పడసరద వరర
ఇసటట ననస:83-5-786
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:83-5-790
వయససస:43
లస: పప
898
NDX0397752
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదలలరర

94-219/218

భరస : ఏససబబబబ కటట పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-785
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడసరద వరర
ఇసటట ననస:83-5-786
వయససస:42
లస: ససస స
895
NDX0398115
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

881
NDX1352640
పపరర: కకటటశశర రరవప లమలస

876
NDX3071396
పపరర: పసద అచచయఖ లమలస

భరస : బబబబ లమలస
ఇసటట ననస:83-5-777
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససప నస ననగరపప గబ
ఇసటట ననస:83-5-785
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ నగపప గబ
ఇసటట ననస:83-5-785
వయససస:58
లస: పప
892
NDX3029931
పపరర: వనసకట రమణ వరర

94-219/862

భరస : బబజ కలసచనల
ఇసటట ననస:83-5-783
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససప నస ననగరపప గబ
ఇసటట ననస:83-5-785
వయససస:23
లస: పప
889
NDX0398057
పపరర: సమబసప నస ననగపప గబ

878
NDX3074622
పపరర: అనసష లలమమ

94-219/216

తసడడ:డ దతవదననస లమలస
ఇసటట ననస:83-5-777
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఏససదనసస లమలస
ఇసటట ననస:83-5-778
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప లమలస
ఇసటట ననస:83-5-778
వయససస:44
లస: పప
886
NDX2377620
పపరర: వజయ కలమమర ననగరపప గబ

94-220/66

భరస : పసద అచచవహ లలమమ
ఇసటట ననస:83-5-777
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనఏససదనసస లమలస
ఇసటట ననస:83-5-777
వయససస:49
లస: పప
883
NDX0398271
పపరర: చరసజవ లమలస

875
NDX0398214
పపరర: ధనలకడర మచరర

873
NDX2377786
పపరర: నరస కలమమరర మమచరర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:83-5-776
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనస మచరర
ఇసటట ననస:83-5-776
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదననస లలమమ
ఇసటట ననస:83-5-777
వయససస:23
లస: పప
880
NDX0398230
పపరర: బబబబ లమలస

94-220/65

భరస : తరరపతయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:83-5-775
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మమచరర
ఇసటట ననస:83-5-776
వయససస:21
లస: పప
877
NDX3066941
పపరర: చన అచచయఖ లలమమ

872
NDX0398206
పపరర: సరవతడ మటమరరక

894
NDX0398131
పపరర: వజయకలమమరర చలమర

94-220/73

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:83-5-790
వయససస:39
లస: ససస స
94-219/223

897
NDX0397786
పపరర: తరరపతమర చసదలలరర

భరస : సరసబశవరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:83-5-795
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చసదలలరర
ఇసటట ననస:83-5-796
వయససస:43
లస: ససస స

94-219/988
899
NDX3281557
పపరర: యగరనవన వనయ కలమమర శవ
శసకర రరవప
భరస : హహసపబసద వనయ కలమమర
ఇసటట ననస:83-5-797
వయససస:31
లస: పప

900
NDX0397950
పపరర: ససబబయమర తనననరర

94-219/224

94-219/226

భరస : వనసకయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:83-5-798
వయససస:53
లస: ససస స
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901
NDX0397968
పపరర: శకనస తననరర
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94-219/227

తసడడ:డ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-5-798
వయససస:38
లస: పప
904
NDX0401075
పపరర: ననగరరజ తననరర

94-220/75

94-219/230

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటటటబసటటలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:33
లస: పప
913
NDX2490522
పపరర: భవరన శశఖర చలమర

94-219/236

94-220/77

919
NDX1474154
పపరర: అననపపరష లసకర

94-220/81

94-220/906

911
NDX0847947
పపరర: వనసకటబడవప పపతబబ ఠరలమ

94-219/234

తసడడ:డ వరబబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:21
లస: పప

94-219/1003

917
NDX1474188
పపరర: దననయఖ బఛనలమ

920
NDX1474162
పపరర: లల కకషష లసకర

923
NDX1352442
పపరర: పసటర నసదదన

926
NDX1611855
పపరర: పఠరన షరఠఫ

929
NDX2158963
పపరర: ససధ లకడర తరరపతమర గసప
తసడడ:డ శకనస బబబబ గసప
ఇసటట ననస:83-5-810/1
వయససస:23
లస: ససస స

909
NDX0398024
పపరర: శశరమర పపటట బసతషల

94-219/232

912
NDX0398008
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటట బసతషల

94-219/235

915
NDX0608091
పపరర: పదర ఒసటటపపల

94-220/76

భరస : ననగకశశర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:83-5-802
వయససస:35
లస: ససస స
94-219/238

918
NDX0398693
పపరర: వనసకటమర పలలర పప గబ

94-220/80

భరస : గరలయఖ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:83-5-804
వయససస:43
లస: ససస స
94-220/82

921
NDX3031606
పపరర: సరయ ఉపషల

94-220/905

తసడడ:డ చనన ఉపషల
ఇసటట ననస:83-5-805
వయససస:22
లస: పప
94-219/239

924
NDX0814590
పపరర: శకదతవ మలలర ల

94-219/240

భరస : వరబబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/242

తలర : రహహమబన షరఠఫ
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:25
లస: పప
94-219/1011

94-219/229

తసడడ:డ రరమసరశమ పపటట బసటటలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప నసదదన
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:26
లస: ససస స
94-219/241

906
NDX0089763
పపరర: సలలమ పపటటటబసతషల

భరస : వనసకటటశశరరర పపతనబసఠరలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసకర
ఇసటట ననస:83-5-805
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లల కకషష లసక
ఇసటట ననస:83-5-806
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:19
లస: పప

94-219/231

తసడడ:డ గరలయఖ BICHALA
ఇసటట ననస:83-5-804
వయససస:25
లస: పప

భరస : లల కకషష లసక
ఇసటట ననస:83-5-805
వయససస:37
లస: ససస స

928
NDX2562627
పపరర: రరకకశ మలలర ల

908
NDX0397992
పపరర: ననగలకడర తననరర

914
NDX2538718
పపరర: బబల గగపస కకషష ఒసటటపపల

94-219/1019

భరస : వనసకటబడవప పపటట బసటటలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:83-5-802
వయససస:20
లస: పప

916
NDX0608877
పపరర: ననగకశశర రరవప ఓసటటపపల
ఒసటటపపల
తసడడ:డ అసకమరరరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:83-5-802
వయససస:39
లస: పప

925
NDX2490472
పపరర: వనసకట భబసకర మలలర ల

94-220/788

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట బసతషలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలమర
ఇసటట ననస:83-5-802
వయససస:25
లస: పప

922
NDX2769974
పపరర: లకడర కరవవరర లసక

905
NDX2628378
పపరర: పపననమర తననరర

భరస : శకనస తననరర
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:37
లస: ససస స
94-219/233

903
NDX3299401
పపరర: సససిసననిసవవవిహ తనిసరర

తసడడ:డ ససకరయ
ఇసటట ననస:83-5-799
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరజ తననరర
ఇసటట ననస:83-5-799
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ పపటట బసటటలమ
ఇసటట ననస:83-5-800
వయససస:31
లస: ససస స
910
NDX0090340
పపరర: వనసకటబడవప పపటటటబసటటలమ

94-219/228

తసడడ:డ వరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-5-798
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-5-799
వయససస:38
లస: పప
907
NDX0847830
పపరర: జజజనమర పపటట బసటటలమ

902
NDX0397943
పపరర: వనసకయఖ తననరర

927
NDX0814558
పపరర: వరబబబబ మలలర ల

94-219/243

తసడడ:డ దననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:83-5-809
వయససస:40
లస: పప
94-219/244

930
NDX0397729
పపరర: లకడర గసపర

94-219/245

భరస : శకనసబబబబ గసపర
ఇసటట ననస:83-5-810/1
వయససస:38
లస: ససస స
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931
NDX0397687
పపరర: కమలమర గసపర
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94-219/246

భరస : గగవసదస గసపర
ఇసటట ననస:83-5-810/1
వయససస:53
లస: ససస స
934
NDX0503680
పపరర: చసదడ బబ జర

94-219/249

94-219/252

94-219/254

94-219/257

94-219/259

94-219/262

94-219/264

భరస : కకటయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-825
వయససస:78
లస: ససస స

944
NDX0668947
పపరర: కకసడయఖ గరలస

947
NDX0397570
పపరర: లకడర గసపర

950
NDX2501609
పపరర: రరమ వనసకయఖ కరవవటట

953
NDX0396861
పపరర: వనసకటకకషష తతలలకలటర

94-219/267

956
NDX1352301
పపరర: లకడర తచలలకలటర

94-219/258

959
NDX0397083
పపరర: వరమర పలర పప
భరస : ససబబబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-826
వయససస:38
లస: ససస స

939
NDX2487817
పపరర: గసగర గరలస

94-219/253

942
NDX1219195
పపరర: రమమష గరలస

94-219/256

945
NDX1850321
పపరర: సరసబశవరరవప గరలమఎస

94-220/83

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరలమఎస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:30
లస: పప
94-219/260

948
NDX0397612
పపరర: రరమకకషష గసపర

94-219/261

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గసపర
ఇసటట ననస:83-5-818
వయససస:37
లస: పప
94-219/263

951
NDX3032109
పపరర: వనసకట రమణ కరవవటట

94-220/908

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరవవటట
ఇసటట ననస:83-5-820
వయససస:58
లస: పప
94-219/265

954
NDX0396804
పపరర: శకనవరసరరవప తచలలకలటర

94-219/266

తసడడ:డ శశషయఖ TELUKUTLA
ఇసటట ననస:83-5-824
వయససస:38
లస: పప
94-219/268

భరస : వనసకట కకషష తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-825
వయససస:29
లస: ససస స
94-219/270

94-219/251

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరలస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-824
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-824
వయససస:58
లస: పప
958
NDX0396960
పపరర: రరజజలల తతలలకలటర

94-219/255

తసడడ:డ వనసకట రమణ కరవవటట
ఇసటట ననస:83-5-820
వయససస:20
లస: పప

భరస : శశషయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-824
వయససస:48
లస: ససస స
955
NDX0396739
పపరర: శశషయఖ తతలలకలటర

941
NDX0397315
పపరర: పదనరవత గరలస

936
NDX0507186
పపరర: ననగరరజ బబ జజర

భరస : సరసబశవరరవప గరలస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గసపర
ఇసటట ననస:83-5-818
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస గసపర
ఇసటట ననస:83-5-818
వయససస:53
లస: పప
952
NDX0396762
పపరర: గసగమర తతలలకలటర

94-220/907

తసడడ:డ Subbarao Galam
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:93
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష గసప
ఇసటట ననస:83-5-818
వయససస:30
లస: ససస స
949
NDX0397562
పపరర: కకటటశశరరరవప గసపర

938
NDX3029758
పపరర: శశషయఖ పలర

94-219/248

తసడడ:డ కకటయఖ బబ జజర
ఇసటట ననస:83-5-811
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల గరలస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గరలస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:58
లస: పప
946
NDX0608125
పపరర: బబజ గసప

94-219/250

తసడడ:డ చసతయఖ పలర
ఇసటట ననస:83-5-814
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గరలస
ఇసటట ననస:83-5-815
వయససస:34
లస: ససస స
943
NDX0397240
పపరర: ఏడడకకసడలల గరలస

935
NDX0438895
పపరర: పదర బబ జజర

933
NDX2518579
పపరర: హరర కకషష గసపర

తసడడ:డ శకనస బబబబ గసప
ఇసటట ననస:83-05-810/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:83-5-811
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బబ జర
ఇసటట ననస:83-5-811
వయససస:53
లస: పప
940
NDX0468728
పపరర: వనసకరయమర గరలస

94-219/247

తసడడ:డ గగవసదస గసపర
ఇసటట ననస:83-5-810/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ బబ జర
ఇసటట ననస:83-5-811
వయససస:29
లస: ససస స
937
NDX0440164
పపరర: కకటయఖ బబ జజర

932
NDX0469700
పపరర: శకనస బబబబ గసపర

957
NDX0396895
పపరర: మలలర శశరర తతలలకలటర

94-219/269

భరస : శకనస తచలలకలటర
ఇసటట ననస:83-5-825
వయససస:37
లస: ససస స
94-219/271

960
NDX0397026
పపరర: ససబబబరరవప పలర పప

94-219/272

తసడడ:డ కకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-826
వయససస:46
లస: పప
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961
NDX2679934
పపరర: పవన కలమమరర చలమర
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94-219/1006

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:83-5-826
వయససస:20
లస: ససస స
964
NDX0468645
పపరర: ససవదమర కపషల

94-219/274

94-219/277

94-219/280

94-219/283

94-219/286

94-219/289

94-219/292

తసడడ:డ చరకరకననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:83-5-852
వయససస:68
లస: పప

974
NDX2377760
పపరర: ననగమణణ గవశల

977
NDX2377943
పపరర: వనసకట లకడర గవశల

980
NDX0503854
పపరర: హహసపసన బ షపక

983
NDX1219542
పపరర: వరమర నలర బబ లల

94-220/909

986
NDX2378388
పపరర: వనసకరయమర కటబరర

94-219/284

989
NDX2378222
పపరర: చసదడకళ నలర బబ తషల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:83-5-853
వయససస:22
లస: ససస స

969
NDX0396515
పపరర: శసకర రరవప ఇరగదదసడర

94-219/279

972
NDX0396689
పపరర: ససమనసకలమమరర బసడడ

94-219/282

975
NDX2377869
పపరర: సశరరప రరణణ బసడడ

94-219/285

తసడడ:డ ఇశరకయలల బసడడ
ఇసటట ననస:83-5-834
వయససస:22
లస: ససస స
94-219/287

978
NDX2377927
పపరర: చనన ససబబయఖ గబవశల

94-219/288

తసడడ:డ చననయఖ గబవశల
ఇసటట ననస:83-5-834
వయససస:44
లస: పప
94-219/290

981
NDX0503805
పపరర: గకస పసరర షపక

94-219/291

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:83-5-837
వయససస:33
లస: పప
94-220/85

984
NDX1219534
పపరర: రవ కలమమర నలర బబ లల

94-220/86

తసడడ:డ వనసగయఖ ననలమ బబ లల
ఇసటట ననస:83-5-844
వయససస:29
లస: పప
94-219/293

భరస : ససబబబరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:83-5-848
వయససస:47
లస: ససస స
94-219/295

94-219/276

భరస : ఇజజడ యయలల బసడడ
ఇసటట ననస:83-5-831
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ ననలమ బబ లల
ఇసటట ననస:83-5-844
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:83-5-845
వయససస:59
లస: ససస స
988
NDX0395806
పపరర: శవయఖ కకతనవత

94-219/281

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:83-5-837
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : BAABU షపక
ఇసటట ననస:83-5-840
వయససస:53
లస: ససస స
985
NDX2870897
పపరర: గకరర పససపపలమటట

971
NDX0780189
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

966
NDX0089722
పపరర: రరమబలల కపషల

తసడడ:డ బబల చచసచయఖ ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:83-5-829
వయససస:44
లస: పప

భరస : చనన ససబబయఖ గవశల
ఇసటట ననస:83-5-834
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమససర షపక
ఇసటట ననస:83-5-836
వయససస:41
లస: పప
982
NDX0396283
పపరర: పరరబబ షపక

94-219/278

తసడడ:డ చన ససబబయఖ గవశల
ఇసటట ననస:83-5-834
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయలల బసడడ
ఇసటట ననస:83-5-834
వయససస:24
లస: ససస స
979
NDX0090233
పపరర: బబషర షపక

968
NDX0396572
పపరర: ఆదదలకడర ఇరగదదసడర

94-219/273

తసడడ:డ మటట యఖ కపషల
ఇసటట ననస:83-5-827
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-5-830
వయససస:45
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-5-833
వయససస:67
లస: ససస స
976
NDX2377851
పపరర: శరసత రతనస బసడడ

94-219/275

భరస : శసకర రరవప ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:83-5-829
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-5-830
వయససస:33
లస: ససస స
973
NDX0396622
పపరర: వరణణ చచననసశశటట

965
NDX0468629
పపరర: రవ కపషల

963
NDX0468652
పపరర: వజయ కపషల

భరస : రరమబలల కపషల
ఇసటట ననస:83-5-827
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల కపషల
ఇసటట ననస:83-5-827
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:83-5-828
వయససస:34
లస: ససస స
970
NDX0505669
పపరర: కలషన పససపపలలటట

94-220/84

తసడడ:డ ససబబ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-826
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమబలల కపషల
ఇసటట ననస:83-5-827
వయససస:56
లస: ససస స
967
NDX1352855
పపరర: కలమమరర గబడడపరటట

962
NDX2469153
పపరర: గగపస పలర పప

987
NDX0666990
పపరర: ససత కకతనవతష

94-219/294

భరస : శవయఖ కకతవతష
ఇసటట ననస:83-5-852
వయససస:48
లస: ససస స
94-219/296

990
NDX0395780
పపరర: దతవ కకతనవత

94-219/297

భరస : శకనస కకతనవత
ఇసటట ననస:83-5-853
వయససస:38
లస: ససస స
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991
NDX2379303
పపరర: గగపస కకతనవత
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94-219/298

తసడడ:డ శకనస కకతనవత
ఇసటట ననస:83-5-853
వయససస:22
లస: పప
994
NDX0503292
పపరర: వనవజయసత ఆసధడ

94-219/301

94-219/304

94-219/308

94-219/311

94-210/84

94-220/89

భరస : మతడయమ కరశతనవతష
ఇసటట ననస:83-5-864
వయససస:37
లస: ససస స
1015 NDX0395681
పపరర: ససశల నకరక
భరస : పడసరద నకరక
ఇసటట ననస:83-5-866
వయససస:53
లస: ససస స
1018 NDX1476424
పపరర: గగపస కలమమర బబరరస
తసడడ:డ బడహరయఖ బబరరస
ఇసటట ననస:83-5-870
వయససస:24
లస: పప

1004 NDX1474246
పపరర: వనసకటటష నలర బబ తషల

94-220/87

94-219/306

1007 NDX2501864
పపరర: లకడర తననరర

1010 NDX1219625
పపరర: ససలమసన షపక

1013 NDX0469486
పపరర: మబడయమ కరశతనవతష

1016 NDX0607861
పపరర: శకనస బతష
స ల

1019 NDX0394668
పపరర: బడహరస బబరరస
తసడడ:డ అసకమరరరవప బబరరస
ఇసటట ననస:83-5-870
వయససస:43
లస: పప

94-219/310

1005 NDX1219377
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ తషల

94-220/88

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర ననలమ బబ టటల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:29
లస: పప
94-219/313

1008 NDX2501666
పపరర: శకకరసత తననరర

94-219/314

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:83-5-859
వయససస:33
లస: పప
94-220/90

1011 NDX0469973
పపరర: బబషస షపక

94-220/91

తసడడ:డ వధసత షపక
ఇసటట ననస:83-5-862
వయససస:38
లస: పప
94-219/316

1014 NDX2871283
పపరర: తరరపతమర చలర

94-219/864

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:83-5-865
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/318

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-5-869
వయససస:40
లస: పప
94-219/320

999
NDX0396028
పపరర: లకడర నలర పప తషల

తసడడ:డ ఆనసదరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కరశతనవతష
ఇసటట ననస:83-5-864
వయససస:40
లస: పప
94-219/317

94-219/303

94-219/309 1002 NDX0089961
1001 NDX1970475
పపరర: వనసకటటసశర రరవప నలర బబ తషల
పపరర: శకనవరస నలర బబ తషల

భరస : బబషస షపక
ఇసటట ననస:83-5-862
వయససస:27
లస: ససస స
94-219/315

996
NDX0609867
పపరర: పపరష చసదడ ఆసడనడ

భరస : వనసకటటశశరరర లనలర పప తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకకరసత తననరర
ఇసటట ననస:83-5-859
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-5-862
వయససస:26
లస: ససస స
1012 NDX0395640
పపరర: ననగమర కరశతనవతష

94-219/305

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:25
లస: పప

భరస : కసస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:83-5-859
వయససస:50
లస: ససస స
1009 NDX1219617
పపరర: నసరర హన షపక

998
NDX2484830
పపరర: వరలకడర నలర బబ తషల

94-219/300

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఆసడనడ
ఇసటట ననస:83-5-854
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ లనలర పప తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:48
లస: పప
1006 NDX2502888
పపరర: రమణ తననరర

94-219/302

తసడడ:డ శకనవరస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:83-5-856
వయససస:53
లస: ససస స
1003 NDX0396002
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర పప తషల

995
NDX0507020
పపరర: సరమమమ జఖస గరటటటపరటట

993
NDX0609842
పపరర: ననగమలలర శశరర గరటటటపరటట

భరస : ననగకశశర రరవప గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:83-5-854
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:83-5-854
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరబసదస గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:83-5-854
వయససస:70
లస: పప
1000 NDX2172807
పపరర: రరమ లకరమర నలర బబ తషల

94-219/299

తసడడ:డ శవయఖ కకతనవతష
ఇసటట ననస:83-5-853
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ ఆసధడ
ఇసటట ననస:83-5-854
వయససస:32
లస: ససస స
997
NDX0609891
పపరర: ననగకశశర రరవప గరటటటపరటట

992
NDX0469593
పపరర: శకనస కకతనవతష

1017 NDX0394635
పపరర: కరమమశశరమర బబరరస

94-219/319

భరస : అసకమరరరవప బబరరస
ఇసటట ననస:83-5-870
వయససస:63
లస: ససస స
94-219/321

1020 NDX2631638
పపరర: ఇశకయయలల కకదమల

94-219/730

తసడడ:డ చననయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:83-5-871
వయససస:56
లస: పప
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1021 NDX2650943
పపరర: ననగ శరఠష నసతకకక
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94-219/731

భరస : తనరక రమమరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:83-5-871
వయససస:35
లస: ససస స
1024 SQX2053841
పపరర: దదనమర కకదమల

95-160/827

94-219/324

94-219/327

94-219/329

94-219/332

తలర : రరఘవమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-5-875
వయససస:45
లస: పప
1039 NDX0395350
పపరర: పదనరవత మసడ

94-219/335

94-219/338

భరస : బబబబ� కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:83-5-884
వయససస:45
లస: ససస స

94-219/867

1034 NDX2377745
పపరర: లకడర పసడయ పససపపలలటట

94-219/341

94-219/330

1029 NDX0469460
పపరర: రవ పలర పప

94-219/326

1032 NDX1218809
పపరర: రరమ కకటమర పలర పప

94-219/328

1035 NDX1352624
పపరర: భవరన పససపపలలటట

94-219/331

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-5-875
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-5-875
వయససస:39
లస: ససస స

1037 NDX0921528
పపరర: బబలరరజ తమరనవన

1038 NDX0503912
పపరర: వరససత మసడ

94-219/333

94-219/334

భరస : మణణకసఠ మసడ
ఇసటట ననస:83-5-879
వయససస:31
లస: ససస స

94-219/336 1041 NDX0395343
1040 NDX0611160
పపరర: వనసకట వర మణణకసఠ కకకషష మసద
పపరర: సరసబశవరరవప మసడ

1043 NDX0395418
పపరర: పదనరవత కరటస

1046 NDX0395384
పపరర: శవపరపరరరవప కరటస

1049 NDX0803007
పపరర: పపరషశసకర కరసడడకకసడ�
తసడడ:డ బబబబ� కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:83-5-884
వయససస:45
లస: పప

94-219/337

తసడడ:డ ససబడమణఖస మసడ
ఇసటట ననస:83-5-879
వయససస:66
లస: పప
94-219/339

1044 NDX2378297
పపరర: మహన గగపస కకషష కరటస

94-219/340

తసడడ:డ ససవర పడసరద రరవప కరటస
ఇసటట ననస:83-5-881
వయససస:21
లస: పప
94-219/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరటస
ఇసటట ననస:83-5-881
వయససస:48
లస: పప
94-219/344

94-219/323

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-874
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరటస
ఇసటట ననస:83-5-881
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప కరటస
ఇసటట ననస:83-5-881
వయససస:22
లస: పప
1048 NDX0558999
పపరర: కసదడకలసట గగవసదమర�

1031 NDX3024080
పపరర: వనజ దతరసగబల

1026 NDX1220086
పపరర: ఆదద లకకర జటటట పటటట

తసడడ:డ వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసద
ఇసటట ననస:83-5-879
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవపరపరరరవప కరటస
ఇసటట ననస:83-5-881
వయససస:39
లస: ససస స
1045 NDX2378305
పపరర: షసరడ ర సరయ కరటస

94-219/325

తసడడ:డ గబరవయఖ తమరనవన
ఇసటట ననస:83-5-877
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మసడ
ఇసటట ననస:83-5-879
వయససస:53
లస: ససస స
1042 NDX0395475
పపరర: శవరరధ కరటస

1028 NDX0780213
పపరర: వజయ పలర పప పలర పప

94-219/866

భరస : మబసలయఖ జటటట పటటట
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతరసగబల
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వవసకటయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:83-5-874
వయససస:48
లస: ససస స
1036 NDX1352632
పపరర: వనసకటరమణ పససపపలలటట

94-219/322

భరస : వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:68
లస: పప
1033 NDX1218924
పపరర: రమణ దతరసగబల

1025 NDX1219104
పపరర: భబ లకకర మరరయమల

1023 NDX2953354
పపరర: తరక రమమరరవప నసతకకక

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:83-5-871
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-873
వయససస:58
లస: ససస స
1030 NDX0412825
పపరర: వనసకయఖ పలర పప

94-219/865

భరస : ఇజకల
డ
ఇసటట ననస:83-5-871
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయల కకదమల
ఇసటట ననస:83-5-871
వయససస:49
లస: ససస స
1027 NDX0395533
పపరర: కకటమర పలర పప

1022 NDX2953339
పపరర: దతనమర కకదమల

1047 NDX0801720
పపరర: లకడర కరసడడకకసడ�

94-219/343

తసడడ:డ పపరష శసకర� కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:83-5-884
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/345

1050 NDX0559252
పపరర: కసడడకకసడ బబబబ�

94-219/346

తసడడ:డ యయససరతనస� కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:83-5-884
వయససస:50
లస: పప
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1051 NDX1789595
పపరర: వనసకటటష వసగర
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94-219/347

తసడడ:డ సప మయఖ వసగర
ఇసటట ననస:83-5-887
వయససస:24
లస: పప
1054 NDX2377844
పపరర: లకడర తరరపతమర ఓరరస

94-219/350

భరస : పపనన పడసరద ఓరరస
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:31
లస: ససస స
1057 NDX2378859
పపరర: రమణ ఆలకలసట

1052 NDX2377976
పపరర: లకడర ననరరయణమర
అననదనసస
భరస : సరయ పడసరద అననదనసస
ఇసటట ననస:83-5-888
వయససస:65
లస: ససస స

94-219/348

1055 NDX1474121
పపరర: దసరర మర మనఖస

94-219/351

1058 NDX1218676
పపరర: శవ ననగకసదడ బబబబ ఆలకలసట

భరస : లకడర ఆదదననరరయణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : రమణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:27
లస: పప

1060 NDX0395251
పపరర: జగననరహన గగరసటర

1061 NDX2378909
పపరర: ఆదదననరరయణ ఆలకలసట

94-219/356

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:46
లస: పప
1063 NDX3018660
పపరర: గగపస రరజ అలకలసట
తసడడ:డ అదద ననరరయణ అలకలసట
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:18
లస: పప
1066 NDX0460626
పపరర: కకటటశశరమర తషలర బలర

94-219/362

94-219/365

94-219/368

తసడడ:డ గగపరలరరవప వసస
ఇసటట ననస:83-5-898
వయససస:53
లస: పప

1070 NDX2378198
పపరర: వనసకట శవ లకడర గగటట మబ

1073 NDX2378230
పపరర: వర కలమమరర బతష
స ల

94-219/371

1076 NDX0395004
పపరర: కకటటశశరమర పచచల

94-219/360

1079 NDX0394775
పపరర: రతనకలమమరర బబరరస
భరస : రరమకకటటశశరరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:83-5-900
వయససస:37
లస: ససస స

94-219/355

1062 NDX0405738
పపరర: ఇశరకయయలల మమదరపలర

94-219/358

1065 NDX1218700
పపరర: అననన మణణ తషలర బలర

94-219/361

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:83-5-895
వయససస:28
లస: ససస స
94-219/363

1068 NDX0665695
పపరర: శకనవరససలల తషలర బలర

94-219/364

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:83-5-895
వయససస:42
లస: పప
94-219/366

1071 NDX2378206
పపరర: వర సరయ చరరల

94-219/367

తసడడ:డ శకనస చరరల
ఇసటట ననస:83-5-896
వయససస:21
లస: పప
94-219/369

1074 NDX0394924
పపరర: వనసకటలకడరనరసమర బతష
స ల

94-219/370

భరస : వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-5-897
వయససస:44
లస: ససస స
94-219/372

భరస : శకనవరసరరవప PATCHALA
ఇసటట ననస:83-5-898
వయససస:43
లస: ససస స
94-219/374

1059 NDX1218783
పపరర: చసదడ శశఖర గగరసటర

తసడడ:డ వనసకయఖ మమదరపలర
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-5-897
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-5-897
వయససస:53
లస: పప
1078 NDX0395038
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప వసస

94-219/357

భరస : శవ ననగకశశర రరవప గరటట స
ఇసటట ననస:83-5-896
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చరరల
ఇసటట ననస:83-5-896
వయససస:22
లస: పప
1075 NDX0394858
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల

1067 NDX0665893
పపరర: బబజర తషలర బలర

94-219/352

తసడడ:డ జగన మహన రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:83-5-895
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:83-5-895
వయససస:72
లస: పప
1072 NDX2378214
పపరర: వనసకటటష చరరల

94-219/354

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసజలమ
ఇసటట ననస:83-5-893
వయససస:39
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:83-5-895
వయససస:56
లస: ససస స
1069 NDX0460808
పపరర: నరసససహరరవప తషలర బలర

1064 NDX2378925
పపరర: శకనవరస రరవప నసజలమ

1056 NDX0395277
పపరర: రజన గగరసటర
భరస : జగననరహనరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:49
లస: పప
94-219/868

94-219/349

భరస : పపనన పడసరద ఓరరచ
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మచమవవలల మనఖస
ఇసటట ననస:83-5-889
వయససస:42
లస: ససస స
94-219/353

1053 NDX2484897
పపరర: లకడర తరరపతమర ఓరరచ

1077 NDX0394957
పపరర: శకనవరసరరవప పచచల

94-219/373

తసడడ:డ ఏబబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-5-898
వయససస:49
లస: పప
94-219/375

1080 NDX0394734
పపరర: దసరరరదతవ బబరరస

94-219/376

భరస : శకనవరసరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:83-5-900
వయససస:37
లస: ససస స
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1081 NDX0394692
పపరర: కరమమశశరమర బబరరస
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94-219/377

భరస : బడహరస బబరరజ
ఇసటట ననస:83-5-900
వయససస:42
లస: ససస స
1084 NDX2378339
పపరర: పరఠశన షపక

94-219/380

94-219/870

94-219/382

94-219/386

94-210/85

తలర : రవ దతవళళ
ఇసటట ననస:83-5-987
వయససస:32
లస: ససస స

1091 NDX2379337
పపరర: బబలరరజ గగదనవరర

1094 NDX2484871
పపరర: ససబబబరరవప కకట

1097 NDX0921460
పపరర: శరసతమర వరగబడడ

94-219/871

1100 NDX2928695
పపరర: శరసత రరజ మదనసస

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:21
లస: ససస స

1103 NDX2911709
పపరర: సలమరన రరజ మదనసస

94-219/389

1106 NDX1881268
పపరర: రరజమర ససల
భరస : జజన సససదర రరవప లలట ససల
ఇసటట ననస:83-5-992
వయససస:84
లస: ససస స

1108 NDX0405670
పపరర: పరరశదదరరవప కకదమబల

1109 NDX1177930
పపరర: చసదడమర తషమమరటట

94-219/392

భరస : రరజజబబబబ తషమమరటట
ఇసటట ననస:83-5-995
వయససస:68
లస: ససస స

94-219/869

1089 NDX3029816
పపరర: నరరల యయలగపఅల

94-220/911

1092 NDX2378958
పపరర: మమధసరర కకట

94-219/384

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:83-5-986
వయససస:31
లస: ససస స
94-219/387

1095 NDX2422707
పపరర: ససబబ రరవప కకట

94-219/421

తసడడ:డ రరమకకషష కకట
ఇసటట ననస:83-5-986 2ND LINE
వయససస:72
లస: పప
94-220/92

1098 NDX0507293
పపరర: మమధవ మమదనసస

94-219/388

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమదనసస
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:40
లస: పప
94-219/872

1101 NDX2928828
పపరర: కకప జజఖత మదనసస

94-219/873

తసడడ:డ మమధవ
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/875

తసడడ:డ మమధవ
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప గసగరపపరపప
ఇసటట ననస:83-5-992
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల కకదమబల
ఇసటట ననస:83-5-994
వయససస:37
లస: పప

94-219/383

తసడడ:డ మమధవ
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:23
లస: పప
94-219/874

1086 NDX2872414
పపరర: అజరతషలమర షపక

భరస : అరరర న యయలగపఅల
ఇసటట ననస:83-5-979
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ వరగబడడ
ఇసటట ననస:83-5-988T
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:23
లస: ససస స

1105 NDX0882738
పపరర: కలమమరర గసగరపపరపప

94-220/910

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ కకట
ఇసటట ననస:83-5-986
వయససస:72
లస: పప

1096 NDX2502870
పపరర: శకదతవ దతవళళ

1102 NDX2913853
పపరర: శవ దసరర మదనసస

1088 NDX3029584
పపరర: అరరర న యయలగపఅల

94-219/379

తసడడ:డ ఉసరరన బబష
ఇసటట ననస:83-5-909
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ గగదనవరర
ఇసటట ననస:83-5-985
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:83-5-986
వయససస:44
లస: పప

1099 NDX2928836
పపరర: జబన మదనసస

94-219/381

తసడడ:డ రరమ శరససస స యయలగపఅల
ఇసటట ననస:83-5-979
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబల రరజ గగదనవరర
ఇసటట ననస:83-5-985
వయససస:34
లస: ససస స
1093 NDX2378990
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

1085 NDX2378347
పపరర: ఉసరరన బబషర షపక

1083 NDX0668988
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప బబరరస

తసడడ:డ అసకమర రరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:83-5-900
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:83-5-909
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:83-5-979
వయససస:28
లస: ససస స
1090 NDX2378941
పపరర: మసగ గగదనవరర

94-219/378

తసడడ:డ అసకమరరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:83-5-900
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఉసరరన బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-5-909
వయససస:35
లస: ససస స
1087 NDX2950038
పపరర: ననగమణణ కలనపరరడడడ

1082 NDX0394726
పపరర: శకనవరసరరవప బబరరస

1104 NDX0503110
పపరర: గకరర మమదనసస

94-220/93

భరస : మమధవ మమదనసస
ఇసటట ననస:83-5-991
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/390

1107 NDX0405811
పపరర: ఎసపస రమర కకదమబల

94-219/391

భరస : దననయయలల కకదమబల
ఇసటట ననస:83-5-994
వయససస:58
లస: ససస స
94-219/393

1110 NDX0405696
పపరర: రరజబబబబ తమరసడడ

94-219/394

తసడడ:డ నసకనన తమరసడడ
ఇసటట ననస:83-5-995
వయససస:83
లస: పప
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1111 NDX0847814
పపరర: వజయకలమమరర వసగర
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94-219/395

భరస : చలపత రరవప వసగర
ఇసటట ననస:83-5-996
వయససస:30
లస: ససస స
1114 NDX0469601
పపరర: వనసకరయమర దతవర

94-219/398

94-219/401

94-219/404

94-219/407

94-219/408

94-219/411

94-219/857

తసడడ:డ చహడయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:83-5-1010
వయససస:41
లస: పప

1124 NDX2545903
పపరర: ననగ ససధ పలర పప

1127 NDX2490514
పపరర: దతవ పసడయ ఉపపషతల

1130 NDX2950095
పపరర: జజఖత పసడతల

1133 NDX2409019
పపరర: శకలకడర యమకససరర

94-219/414

1136 NDX1352772
పపరర: సప మయఖ ఇసడర

94-219/728

1139 NDX2378404
పపరర: ననగపరవన యరకసశశటట
తసడడ:డ చనన యరకసశశటట
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:22
లస: ససస స

1119 NDX0405548
పపరర: ఈశశరమర మమకల

94-219/403

1122 NDX0673160
పపరర: వనసకమర వలలర పప

94-219/406

1125 NDX2545945
పపరర: కకటటశశర రరవప పలర పప

94-219/729

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-1004
వయససస:24
లస: పప
94-219/409

1128 NDX0469205
పపరర: ఆదదలకడర ఉపపషతల

94-219/410

భరస : కకషష ఉపపషతనల
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:41
లస: ససస స
94-219/855

1131 NDX2950244
పపరర: శవ పసడతల

94-219/856

భసధసవప: శవ
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:22
లస: పప
94-219/412

1134 NDX1352756
పపరర: ఉమమదతవ ఇసడర

94-219/413

భరస : సప మయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:83-5-1008
వయససస:36
లస: ససస స
94-219/415

తసడడ:డ భబజసగ రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:83-5-1008
వయససస:38
లస: పప
94-219/417

94-219/400

భరస : శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:83-5-1000
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : శవవరర యమకససరర
ఇసటట ననస:83-5-1008
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన మకరససరర
ఇసటట ననస:83-5-1008
వయససస:53
లస: ససస స
1138 NDX0469148
పపరర: ననగకశశరరరవప కలసభబ

94-219/405

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:21
లస: ససస స
1135 NDX0401588
పపరర: శవమర మమకససరర

1121 NDX0403915
పపరర: ససబబబయమర తషసబటట

1116 NDX1178060
పపరర: దసరర జలగస

భరస : కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:83-5-999
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష ఉపపషతల
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ ఉపపషతనల
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:48
లస: పప
1132 NDX2950103
పపరర: శక లకడర పసడతల

94-219/402

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:83-5-1004
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఉపపషతల
ఇసటట ననస:83-5-1006
వయససస:24
లస: ససస స
1129 NDX0469197
పపరర: కకషష ఉపపషతల

1118 NDX0667360
పపరర: శరసత ఉపపషటటరర

94-219/397

తసడడ:డ ససవదసలల జలగస
ఇసటట ననస:83-5-998
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ తషసబటట
ఇసటట ననస:83-5-1000
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబవయనన తషసబబటట
ఇసటట ననస:83-5-1000
వయససస:40
లస: పప
1126 NDX2487833
పపరర: వనసకటటష ఉపపషతల

94-219/399

భరస : పపరయఖ ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:83-5-999
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద మమలమ కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:83-5-999
వయససస:62
లస: పప
1123 NDX2377752
పపరర: కరశయఖ తషసబబటట

1115 NDX0469635
పపరర: దసరరరరరవప దతవర

1113 NDX0504548
పపరర: ధనలకడర దతవర

భరస : దసరరరరరవప దతవర
ఇసటట ననస:83-5-997
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవర దతవర
ఇసటట ననస:83-5-997
వయససస:38
లస: పప

తలర : దసరర జలగస
ఇసటట ననస:83-5-998
వయససస:31
లస: పప
1120 NDX0405449
పపరర: కకసడయఖ మమకల

94-219/396

తసడడ:డ సప మయఖ వసగర
ఇసటట ననస:83-5-996
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరడడడ దతవర
ఇసటట ననస:83-5-997
వయససస:53
లస: ససస స
1117 NDX0507087
పపరర: ననగరరజ జలగస

1112 NDX0851006
పపరర: చలపత రరవప వసగర

1137 NDX0469155
పపరర: లకడర కలసభబ

94-219/416

భరస : ననగకశశరరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:83-5-1010
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/418

1140 NDX1518705
పపరర: ననగబలల జడగడడగబలల

94-219/419

తసడడ:డ తనతనరరవప జడగడడగబలల
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:28
లస: పప
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1141 NDX2411460
పపరర: కకకషషవవణణ జడగడడగబల
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94-220/94

భరస : మసరసన జడగడడగబల
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:24
లస: ససస స
1144 NDX1518663
పపరర: మసరసన జడగడడగబల

94-220/97

94-219/420

94-220/913

94-219/904

94-220/102

94-220/104

94-220/107

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:83-6-1025
వయససస:50
లస: పప

1154 NDX0469981
పపరర: మహరద సరబ షపక

1157 NDX3066875
పపరర: చనన ననగబ షసవక

1160 NDX0719922
పపరర: ననయబ రససల షపక

1163 NDX0399295
పపరర: మహబబబ షపక

94-219/732

1166 NDX3300126
పపరర: వరలకడర కలచపపడడ

94-220/100

1169 NDX2378040
పపరర: ఆదదలకడర అకకఎస
భరస : రరమయఖ అకకఎస
ఇసటట ననస:83-6-1027
వయససస:34
లస: ససస స

1149 NDX3028933
పపరర: మమససన వరన

94-220/912

1152 NDX2172815
పపరర: ససజజత పసళయళనగగకవ

94-219/423

1155 NDX0506683
పపరర: మసరసనబ షపక

94-220/101

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1017
వయససస:36
లస: ససస స
94-219/876

1158 NDX0399329
పపరర: గకససయమ షపక

94-220/103

భరస : మహబబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:48
లస: ససస స
94-220/105

1161 NDX0505479
పపరర: మహబబబ జజన షపక

94-220/106

తసడడ:డ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:32
లస: పప
94-220/108

1164 NDX2490464
పపరర: ఆదదలకడర కలచపపడడ

94-219/424

భరస : రరజకశశరరరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1019
వయససస:40
లస: ససస స
94-219/1020

తసడడ:డ రరజకశశర రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1019
వయససస:18
లస: ససస స
94-220/110

94-162/1256

భరస : కకరరనయల పసళయళనగగకవ
ఇసటట ననస:83-6-384
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజకశశర రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1019
వయససస:40
లస: ససస స
1168 NDX0503433
పపరర: శకనవరసరరవప వరర

94-219/422

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:36
లస: పప
1165 NDX2672012
పపరర: ఆదదలకడర కలచపపడడ

1151 NDX2484848
పపరర: ఇబడహహస ఖలల షపక

1146 NDX2602159
పపరర: పపరరషమ తరసదనసస

తసడడ:డ వనసకట సరశమ వరన
ఇసటట ననస:83-6-10
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షసవక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1018
వయససస:27
లస: పప
1162 NDX0507038
పపరర: పసద ననగబర షపక

94-220/99

తసడడ:డ వధసత షపక
ఇసటట ననస:83-6-862
వయససస:37
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1017
వయససస:40
లస: ససస స
1159 NDX1352996
పపరర: మసరసన వల షపక

1148 NDX0503508
పపరర: ససశల కలరత

94-220/96

భరస : శకనవరస రరవప తరసదనసస
ఇసటట ననస:83-5-1103
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అననశర షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:83-6-111/4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:83-6-431
వయససస:53
లస: పప
1156 NDX0399253
పపరర: ననగబరర షపక

94-220/98

భరస : చటటటబబబబ కలరత
ఇసటట ననస:83-5-1375
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషయఖ వరన
ఇసటట ననస:83-6-10
వయససస:60
లస: ససస స
1153 NDX2970580
పపరర: రరజకశశర రరవప పససగళ

1145 NDX0970202
పపరర: అగససటన వరర పప

1143 NDX0970178
పపరర: కకటటశశరమర వరర పప

భరస : అగససటన వరర పప
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వరర పప
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:69
లస: పప

భరస : బశరలల కకరర
ఇసటట ననస:83-5-1330
వయససస:49
లస: ససస స
1150 NDX3029089
పపరర: వజజయమరయ వరన

94-220/95

భరస : ఉమ మహహశశ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ తనత రరవప జడగడడగబల
ఇసటట ననస:83-5-1014
వయససస:29
లస: పప
1147 NDX2379352
పపరర: సప న కకరర

1142 NDX1518648
పపరర: బసగరరమర రరడడడ

1167 NDX0609685
పపరర: బబలమర వరర

94-220/109

భరస : శకనవరసరరవప వరర
ఇసటట ననస:83-6-1025
వయససస:48
లస: ససస స
94-219/425

1170 NDX2365369
పపరర: ఆలకలసట లకడర దతవ

94-219/426

భరస : ఆలకలసట వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:83-6-1028
వయససస:23
లస: ససస స
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1171 NDX2379386
పపరర: గబరవయఖ ఆలకలసట
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94-219/427

తసడడ:డ ననగబబషరననమ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-6-1028
వయససస:23
లస: పప
1174 NDX0399741
పపరర: ననగభబషణస ఆలకలసట

94-220/113

తసడడ:డ ససరర ననరరయణ మవపరర
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:54
లస: పప

94-219/428

1178 NDX1476408
పపరర: ససతలల మవపరర

94-220/116

1181 NDX1353135
పపరర: శకదతవ వవమబలపలర

94-220/114

భరస : ఖససస శశశదన
ఇసటట ననస:83-6-1033
వయససస:20
లస: ససస స

1184 NDX2419174
పపరర: అమర బబషర షపక

94-220/117

94-220/121

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1033
వయససస:38
లస: పప

1187 NDX0089706
పపరర: మసరసనశల షపక

94-220/119

1179 NDX1219823
పపరర: సరసబ శవ రరవప మవపరర

94-220/115

1182 NDX1353143
పపరర: వవమబలపలర ససరఖస

94-220/118

1185 NDX1142504
పపరర: కరససస ససవదన షపక

94-220/120

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1033
వయససస:28
లస: పప
94-220/122

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1033
వయససస:41
లస: పప

1189 NDX2379048
పపరర: వనసకటటశశరరర దతరసగబల

94-219/429

తసడడ:డ బసవవశశర రరవప ససరఖస
ఇసటట ననస:83-6-1031
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1033
వయససస:22
లస: పప

1186 NDX0089896
పపరర: బబజ షపక

1176 NDX0404038
పపరర: కలమమరర దసడడబబ యన

తసడడ:డ మమళళకరరరర న రరవప మమవపరర
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరఖస వవమబలపలర
ఇసటట ననస:83-6-1031
వయససస:37
లస: ససస స
94-219/877

94-220/112

తసడడ:డ సరసబయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మమవపరర
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:45
లస: పప
1183 NDX2870996
పపరర: జకహహరర షపక

1175 NDX2377919
పపరర: దసరర భవరన మవపరర

1173 NDX1219450
పపరర: వవసకటటశశరరర అలకలసట

తసడడ:డ ననగ భబషణస ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-6-1028
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మవపరర
ఇసటట ననస:83-6-1029
వయససస:22
లస: ససస స
94-219/430

1180 NDX0503540
పపరర: సరసబయఖ దసడడబబ యన

94-220/111

భరస : ననగభబషణస ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-6-1028
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-6-1028
వయససస:48
లస: పప
1177 NDX0404145
పపరర: బబలరరజ మవపరర

1172 NDX0399790
పపరర: వనసకరయమర ఆలకలసట

1188 NDX2379014
పపరర: అసజల దతరసగబల

94-219/431

భరస : వనసకటటసశరరర దతరసగబల
ఇసటట ననస:83-6-1035
వయససస:36
లస: ససస స

94-219/432

తసడడ:డ వనసకయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:83-6-1035
వయససస:39
లస: పప
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1190 NDX3173002
పపరర: చచననకకశవపలల యనమల

94-222/767

తసడడ:డ ననగయఖ యనమల
ఇసటట ననస:83-6-1037
వయససస:41
లస: పప
1193 NDX0401398
పపరర: గరజమబన షపక

తసడడ:డ బబల కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:83-6-1041
వయససస:21
లస: ససస స

94-223/1155

తసడడ:డ ననగయఖ మనమల
ఇసటట ననస:83-6-1037
వయససస:77
లస: ససస స
94-220/124

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1038
వయససస:48
లస: ససస స
1196 NDX2378396
పపరర: ననగమర వవమబల

1191 NDX3181641
పపరర: అసజమర మనమల

1194 NDX1219609
పపరర: కరరమబలమర షపక

1197 NDX0504159
పపరర: రమమదతవ వవమబల వవమబల
భరస : బబలకకషష వవమబల
ఇసటట ననస:83-6-1041
వయససస:35
లస: ససస స

94-227/1356

తసడడ:డ చచననకకశవపలల యనమల
ఇసటట ననస:83-6-1037
వయససస:19
లస: పప
94-220/125

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1038
వయససస:29
లస: పప
94-219/434

1192 NDX3163037
పపరర: వనసకట భబసకర యనమల

1195 NDX3090990
పపరర: ఫరతమ షపక

94-219/878

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1039
వయససస:56
లస: ససస స
94-220/126

1198 NDX0473710
పపరర: బబలకకషష వవమబల

94-220/127

తసడడ:డ ననగభబషణస వవమబల
ఇసటట ననస:83-6-1041
వయససస:44
లస: పప
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1199 NDX2379402
పపరర: ఆయయషర సయఖద
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94-219/435

భరస : అమన షరఠఫ సయఖద
ఇసటట ననస:83-6-1047
వయససస:30
లస: ససస స
1202 NDX2821288
పపరర: శకనవరస ననయక గబగబరలలతష

94-220/915

94-220/128

94-219/880

94-219/436

94-220/133

94-220/136

94-219/881

భరస : మజద అబబదల
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:35
లస: ససస స

1215 NDX0401562
పపరర: ససమత దడనవపపడడ

1218 NDX0715706
పపరర: ననగకశశరరరవప దడనవపపడడ

1221 NDX0608828
పపరర: మసరసనశల షపక

94-219/441

1224 NDX0401711
పపరర: మరరబ షపక

1227 NDX0668566
పపరర: షరఠఫపన షపక
భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:58
లస: ససస స

94-220/130

94-219/437

1213 NDX2457356
పపరర: అబబదలమర షపక

94-219/438

తసడడ:డ ఖమజ బబష
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:21
లస: పప
94-220/134

1216 NDX1177864
పపరర: నవన దడనవపపడడ

94-220/135

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:27
లస: పప
94-220/137

1219 NDX2759520
పపరర: గరయతడ బబరరసస

94-220/918

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబరరసస
ఇసటట ననస:83-6-1062
వయససస:18
లస: ససస స
94-219/439

1222 NDX2378057
పపరర: సరసబశవ రరవప మబదనదడ

94-219/440

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మబదనదడ
ఇసటట ననస:83-6-1067
వయససస:21
లస: పప
94-220/138

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1068
వయససస:41
లస: ససస స
94-220/140

1207 NDX0401414
పపరర: వదసద అబబదల

94-220/132
1210 NDX1970327
పపరర: వనసకట లకరణ ససరకష బబబబ
శకరరస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:83-6-1057
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇలమహహ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1065
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ మబదదడ
ఇసటట ననస:83-6-1067
వయససస:25
లస: పప
1226 NDX0882654
పపరర: రహహమబననసర అబబదల

1212 NDX2501815
పపరర: శరఖమ దడనవపపడడ

94-220/917

94-220/131

తసడడ:డ శకరరమబలల దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:48
లస: పప

భరస : చకకవరరస
ఇసటట ననస:83-6-1063
వయససస:25
లస: ససస స
1223 NDX2378263
పపరర: రవ కలమమర మబదదడ

1209 NDX1737040
పపరర: రరజ రరజకశశరర శకరరస

1204 NDX2938777
పపరర: పపరరషమ వవలలషల

తసడడ:డ మహమదనసహహబ అబబదల
ఇసటట ననస:83-6-1055
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగకశశరరరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ కకపషరరస
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:45
లస: పప
1220 NDX2950046
పపరర: కకటటశశరర పప టట
ట రర

94-220/129

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:19
లస: పప

భరస : వర ననరరయణ కకపషరరస
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:42
లస: ససస స
1217 NDX1386317
పపరర: వరననరరయణ కకపషరరస

1206 NDX0469957
పపరర: జబబర అబబదల

94-220/914

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వవలలషల
ఇసటట ననస:83-6-1053
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:83-6-1057
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : అబబదలమ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1061
వయససస:20
లస: ససస స
1214 NDX1394394
పపరర: రరమ ససబబబలల కకపషరరస

94-220/916

తసడడ:డ వధసత అబబదల
ఇసటట ననస:83-6-1055
వయససస:39
లస: పప

భరస : వ ఏల ససరకశ బబబబ శకరరస
ఇసటట ననస:83-6-1057
వయససస:41
లస: ససస స
1211 NDX2501799
పపరర: రరబయ షపక

1203 NDX2938116
పపరర: మణణకరసత పపపషల

1201 NDX2821262
పపరర: ససజజత పపపషల

భరస : పడసరద పపపషల
ఇసటట ననస:83-6-1053
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పపపషల
ఇసటట ననస:83-6-1053
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వధసత అబబదల
ఇసటట ననస:83-6-1055
వయససస:36
లస: పప
1208 NDX3128352
పపరర: జజఖత శకరరస

94-219/879

తసడడ:డ బల షహహద సయద
ఇసటట ననస:83-6-1047
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ ననయక గబగబరలలతష
ఇసటట ననస:83-6-1053
వయససస:33
లస: పప
1205 NDX0469999
పపరర: మబజబ అబబదల

1200 NDX3004918
పపరర: నబ బబలర షరఠఫ సయద

1225 NDX1219468
పపరర: గబలమర ర షపక

94-220/139

భరస : శసషసర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:30
లస: ససస స
94-220/141

1228 NDX0882670
పపరర: హనష షపక

94-220/142

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:29
లస: పప
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1229 NDX1219476
పపరర: శసషసర షపక
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94-220/143

తసడడ:డ శలలమమన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:33
లస: పప
1232 NDX0401760
పపరర: కవకదసరర మరరకశశటట

94-220/145

94-220/146

94-220/149

94-219/882

94-219/884

94-219/445

94-219/447

భరస : శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1087
వయససస:43
లస: ససస స

1242 NDX1774927
పపరర: ననగరరజ కలమమర జలగ

1245 NDX1178193
పపరర: దసరర కక

1248 NDX1353150
పపరర: చననమమరయ కరటస

1251 NDX1219658
పపరర: నససమమ షపక

94-220/921

1254 NDX2913317
పపరర: మసజషర మలలర ల

94-220/150

1257 SQX2521037
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర ల
తసడడ:డ ఏసస రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1087
వయససస:45
లస: పప

1237 NDX0609586
పపరర: అసజల పసరసబతష
స ల

94-220/148

1240 NDX1177856
పపరర: నరరలమదతవ జలమగ

94-219/444

1243 NDX2945939
పపరర: జజఖత కససకలరరస

94-219/883

భరస : ససబబరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:83-6-1080
వయససస:27
లస: ససస స
94-220/151

1246 NDX2949659
పపరర: సతశ నసతకకక

94-220/920

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1081
వయససస:24
లస: పప
94-220/152

1249 NDX2379451
పపరర: దసరర తననరర

94-219/446

భరస : శకనస తననరర
ఇసటట ననస:83-6-1083
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/153

1252 NDX2676781
పపరర: ససజజత బబ లలర పలర

94-219/733

భరస : ఉదయ భబసకర బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:83-6-1086
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/885

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1087
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/1015

94-219/442

భరస : కకటయఖ జలమగ
ఇసటట ననస:83-6-1076
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1085
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1086
వయససస:42
లస: పప
1256 NDX3295755
పపరర: మమరర మలలర ల

94-219/443

భరస : శవశసకర కరటస
ఇసటట ననస:83-6-1082
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:83-6-1083
వయససస:60
లస: ససస స
1253 NDX2953230
పపరర: ఉదయ బబసకర బబ లలర పలర

1239 NDX0548149
పపరర: లకడర కరసతమర జలగ

1234 NDX2379428
పపరర: భవరన పడసరద మడల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పసరసబతష
స ల
ఇసటట ననస:83-6-1075
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశరరర కక
ఇసటట ననస:83-6-1081
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరటస
ఇసటట ననస:83-6-1082
వయససస:37
లస: పప
1250 NDX2379444
పపరర: రగశమర బసడనరర

94-220/147

తసడడ:డ కకటయఖ జలగ
ఇసటట ననస:83-6-1076
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1081
వయససస:32
లస: పప
1247 NDX0469346
పపరర: శవశసకరరరవప కరటస

1236 NDX0503888
పపరర: ననగలకడర మమడలమ

94-159/785

తసడడ:డ రవ మడల
ఇసటట ననస:83-6-1074
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగ రరజ కలమమర జలగ
ఇసటట ననస:83-6-1076
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1076
వయససస:18
లస: ససస స
1244 NDX2965010
పపరర: ససబబరరవప కససకలరరస

94-220/919

భరస : రవ మమడలమ
ఇసటట ననస:83-6-1074
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ పపరరబతష
స ల
ఇసటట ననస:83-6-1075
వయససస:63
లస: ససస స
1241 NDX2955045
పపరర: పడసనన కలమమరర యరకస

1233 NDX3028735
పపరర: శకనవరస మమరరశశటట

1231 NDX3025749
పపరర: చసదడ శశఖర మమరరశశటట

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1072
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1072
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రవ మమడలమ
ఇసటట ననస:83-6-1074
వయససస:25
లస: ససస స
1238 NDX0401372
పపరర: రరఘవమర పపరరబతష
స ల

94-220/144

తసడడ:డ రషసద అబబదల
ఇసటట ననస:83-6-1069
వయససస:38
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర మరరకససటట
ఇసటట ననస:83-6-1072
వయససస:55
లస: ససస స
1235 NDX1476465
పపరర: శరసత మడల

1230 NDX0507376
పపరర: మజద అబబదల

1255 NDX3247517
పపరర: మలలర ల మసజషర

94-219/960

తసడడ:డ మలలర ల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:83-6-1087
వయససస:19
లస: ససస స
95-172/648

1258 NDX2379469
పపరర: లత చలకరబతస న

94-219/448

భరస : వనసకటటసశరరర చలకరబతన
ఇసటట ననస:83-6-1088
వయససస:32
లస: ససస స
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1259 NDX0401802
పపరర: మరరయమర మలలర ల
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94-220/154

భరస : బబబర మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1088
వయససస:51
లస: ససస స
1262 NDX1219633
పపరర: భబనస మలలర ల

94-220/157

94-220/159

94-219/451

94-220/163

94-220/164

94-219/455

94-219/886

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:58
లస: ససస స

1272 NDX2379212
పపరర: రమమదతవ నమమరన

1275 NDX1970491
పపరర: కనకయఖ ఉడత

1278 NDX1142298
పపరర: ససబబబలల కకట

1281 NDX2950152
పపరర: వరలకడర సపరరకకట

94-219/459

1284 NDX0469031
పపరర: సరహహబ షపక

94-219/452

1287 NDX0402198
పపరర: ఖమశస షపక
తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:43
లస: పప

1267 NDX2377828
పపరర: వసదన మణణ ససదదసశశటట

94-219/450

1270 NDX0780361
పపరర: పరరశన షపక

94-220/162

1273 NDX2379238
పపరర: ససరకష నమమరన

94-219/453

తసడడ:డ ససబబయఖ నమమరన
ఇసటట ననస:83-6-1093
వయససస:34
లస: పప
94-219/454

1276 NDX1518598
పపరర: ననగకశశరమర ఉడత

94-220/165

భరస : కనకయఖ ఉడతన
ఇసటట ననస:83-6-1096
వయససస:54
లస: ససస స
94-219/456

1279 NDX1142314
పపరర: రరమమరరవప కకట

94-219/457

తసడడ:డ రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:83-6-1102
వయససస:38
లస: పప
94-219/887

1282 NDX0469007
పపరర: రరబయమ షపక

94-219/458

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:29
లస: ససస స
94-219/460

తసడడ:డ ససలమర సర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:51
లస: పప
94-220/167

94-219/449

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1092
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరమల
ఇసటట ననస:83-6-1102
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:32
లస: పప
1286 NDX0402248
పపరర: ఖసషసదన షపక

94-220/161

భరస : రరమమరరవప కకట
ఇసటట ననస:83-6-1102
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబడడ
ఇసటట ననస:83-6-1102
వయససస:27
లస: పప
1283 NDX0468900
పపరర: ససలలమమన షపక

1269 NDX1219781
పపరర: జవన జజఖత గబననస

1264 NDX2501633
పపరర: వరరణ కలమమర దనరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదదసశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1092
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఉడత
ఇసటట ననస:83-6-1096
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబడత షపక
ఇసటట ననస:83-6-1097
వయససస:49
లస: ససస స
1280 NDX2950129
పపరర: తరరమల సపరరకకటట

94-220/160

భరస : ససరకష నమమరన
ఇసటట ననస:83-6-1093
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జననరదనరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:83-6-1093
వయససస:58
లస: ససస స
1277 NDX0851055
పపరర: మహబబ షపక

1266 NDX0921353
పపరర: కమలమర పపజజరర

94-220/156

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-6-1091
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస గబణషస
ఇసటట ననస:83-6-1092
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస గబణషస
ఇసటట ననస:83-6-1092
వయససస:27
లస: పప
1274 NDX0470179
పపరర: గరలమర గబరకస

94-220/158

భరస : వడడవవలల పపజజరర
ఇసటట ననస:83-6-1091
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ ససదదసశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1092
వయససస:29
లస: పప
1271 NDX1219773
పపరర: బబబ గబననస

1263 NDX0506139
పపరర: ససధనకర మలలర ల

1261 NDX1219641
పపరర: లమవణఖ మలలర ల

భరస : ససధనకర మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1089
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ శశఖర మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1089
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబలల మబదనవతష
ఇసటట ననస:83-6-1091
వయససస:40
లస: ససస స
1268 NDX2377802
పపరర: శకనవరస రరవప ససదదసశశటట

94-220/155

తసడడ:డ ఏససరతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1088
వయససస:61
లస: పప

భరస : రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1089
వయససస:28
లస: ససస స
1265 NDX0850917
పపరర: నలమవత మబదనవతష

1260 NDX0669192
పపరర: బబబర మలలర ల

1285 NDX0780221
పపరర: షభబన షపక

94-220/166

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1105
వయససస:28
లస: ససస స
94-220/168

1288 NDX0468926
పపరర: మమలమల షపక

94-219/461

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1106
వయససస:33
లస: పప
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1289 NDX2411437
పపరర: పరఠశన షపక
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94-220/169

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1106
వయససస:30
లస: ససస స
1292 NDX0780346
పపరర: ఘన ససవదన షపక

94-220/172

94-220/174

94-220/177

94-220/178

1299 NDX0468983
పపరర: మబనన షపక

1302 NDX1142348
పపరర: జరవననబ షపక

94-220/181

1305 NDX1142488
పపరర: సలమస షపక

94-219/489

1308 NDX0780197
పపరర: Najaroon
భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1109
వయససస:35
లస: ససస స

1310 NDX2501849
పపరర: సరయ బబజ రకకపలర

1311 NDX2501914
పపరర: రరజ రకకపలర

94-219/465

తసడడ:డ రరజ రకకపలర
ఇసటట ననస:83-6-1111
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరచనరర
ఇసటట ననస:83-6-1111
వయససస:58
లస: పప
1316 NDX0470476
పపరర: నసరర హన షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1112
వయససస:38
లస: ససస స

94-219/463

1314 NDX2871259
పపరర: ఆయషర షపక

94-220/179

1317 NDX0402297
పపరర: మహబ షపక
భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1112
వయససస:58
లస: ససస స

1297 NDX1353036
పపరర: ననగబర షపక

94-220/176

1300 NDX0468942
పపరర: Yusuf

94-219/464

1303 NDX0402255
పపరర: అమరరననసర షపక

94-220/180

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:48
లస: ససస స
94-220/182

1306 NDX0470310
పపరర: హహసపసన షపక

94-220/183

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:53
లస: పప
94-220/184

1309 NDX0780502
పపరర: ఖమశస షపక

94-220/185

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1109
వయససస:62
లస: పప
94-219/466

1312 NDX2873743
పపరర: అరరణ పసనస వరరస

94-219/888

భరస : బడహరస
ఇసటట ననస:83-6-1111
వయససస:46
లస: ససస స
94-219/889

భరస : రససల
ఇసటట ననస:83-6-1112
వయససస:31
లస: ససస స
94-220/186

94-220/173

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రకకపలర
ఇసటట ననస:83-6-1111
వయససస:44
లస: పప
94-220/922

1294 NDX1142637
పపరర: ఆయయషర షపక

తసడడ:డ మమబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108, GADDIMALLA 1ST
వయససస:24
లస: ససస స

1313 NDX2873784
పపరర: బడహరయఖ పసనస వరరస

94-220/175

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:26
లస: పప
1307 NDX2378313
పపరర: ఫరతమమ షపక

1296 NDX1142264
పపరర: రఫస షపక

94-220/171

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1108
వయససస:24
లస: ససస స
1304 NDX1353044
పపరర: ఖమససస షపక

94-219/462

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:58
లస: పప
1301 NDX1818899
పపరర: అసరర షపక

1293 NDX2501690
పపరర: జజకకర షపక

1291 NDX0470245
పపరర: ఖమజజబ షపక

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1106
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1107
వయససస:53
లస: ససస స
1298 NDX0470278
పపరర: Yusuf

94-220/170

భరస : ఘన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1106
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మబననర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1106
వయససస:38
లస: పప
1295 NDX0470294
పపరర: ఇమమసబ షపక

1290 NDX0780510
పపరర: ఖమతతన షపక

1315 NDX2776540
పపరర: ఆయషర షపక

94-219/890

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1112
వయససస:20
లస: ససస స
94-220/187

1318 NDX2377638
పపరర: జజన షపక

94-219/467

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:28
లస: పప

Page 49 of 323

1319 NDX2379246
పపరర: రససల షపక
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94-219/468

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:66
లస: పప
1322 NDX0402362
పపరర: రహహమబననసర షపక

94-220/190

94-220/193

94-220/789

94-219/891

94-220/923

94-219/894

భరస : మహహశ
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:30
లస: ససస స

1332 NDX2915262
పపరర: రవ కలమమర గబసజ

94-219/892

1335 NDX1142256
పపరర: వనసకరయమర కలసచనల

1338 NDX2749968
పపరర: అలవనలల మసగ గబరకపప

94-219/897

1341 NDX2750008
పపరర: గగపస కకషష గబరకపప

94-219/469

1344 NDX2779486
పపరర: రరజ శశఖర గబరకపప

94-219/895

1347 NDX2953370
పపరర: మహహశ వపషరర
తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:26
లస: పప

94-219/734

1330 NDX2677565
పపరర: అసకమర గబసజ

94-219/735

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:83-6-1128
వయససస:27
లస: ససస స
1333 NDX2915247
పపరర: పసదద ఏగయమఖ గబసజ

94-219/893

1336 NDX1142363
పపరర: కకటటశశర రరవప కసబబల

94-219/470

1339 NDX2750024
పపరర: రరజ శశఖర గబరకపప

94-219/896

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3
వయససస:28
లస: పప
94-219/898

1342 NDX2749943
పపరర: వజయ లకడర గబరకపప

94-219/899

భరస : రరజ శశఖర గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132-3
వయససస:19
లస: ససస స
94-220/924

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3/1
వయససస:28
లస: పప
94-219/900

1327 NDX2559102
పపరర: అదద లకడర తమరశశటట

తసడడ:డ కకటటననగబలల కసబబల
ఇసటట ననస:83-6-1131/2
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3
వయససస:24
లస: పప
94-220/194

94-220/192

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:83-6-1128
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3
వయససస:27
లస: పప
1346 NDX2949444
పపరర: మలర శశరర వపషరర

94-220/790

భరస : కకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:83-6-1131/2
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/3
వయససస:26
లస: పప
1343 NDX2539435
పపరర: అనల కలమమర గబరకపప

1329 NDX2559383
పపరర: శవ రరణబక దతవ తమరశశటట

1324 NDX0506329
పపరర: షమఉలమర షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1117
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:83-6-1128
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన పసచచయఖ గబరకపప
ఇసటట ననస:83-6-1132/2
వయససస:49
లస: పప
1340 NDX2750057
పపరర: అనల కలమమర గబరకపప

94-164/1030

Deleted

భరస : ఏగయఖ
ఇసటట ననస:83-6-1128
వయససస:18
లస: ససస స
1337 NDX2749984
పపరర: వనసకట రరవప గబరకపప

1326 NDX1868746
పపరర: కకట శవ పడసరద తమరశశటట

94-220/189

తసడడ:డ అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1117
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:83-6-1128
వయససస:51
లస: ససస స
1334 NDX3113677
పపరర: కకటటశశరమర గబసజ

94-220/191

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1117
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:83-6-1117
వయససస:45
లస: పప
1331 NDX2915296
పపరర: ససతమర గబసజ

1323 NDX0402495
పపరర: అనశర షరఠఫ షపక

1321 NDX0780411
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : సమ ఉలమర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయబఖమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:73
లస: పప
1328 NDX2624161
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తమరశశటట

94-220/188

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1113
వయససస:58
లస: ససస స
1325 NDX0470393
పపరర: హఫసదన షపక

1320 NDX0402537
పపరర: Zameela

1345 NDX2628204
పపరర: మలర శశరర వపషరర

94-219/736

భరస : మహహశ వపషరర
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/901

1348 NDX2628121
పపరర: మహహశ వపషరర

94-220/791

తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:26
లస: పప
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1349 NDX3025426
పపరర: బబచచ బబబబ వపషరర
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94-220/925

తసడడ:డ యయససరతనస వపషరర
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:26
లస: పప
1352 NDX2806305
పపరర: సరసబశవరరవప దనరర

1350 NDX3029527
పపరర: వవళయసగరణణ వపషరర

భరస : బబచచ బబబబ వపషరర
ఇసటట ననస:83-6-1139
వయససస:24
లస: ససస స
94-219/903

తసడడ:డ గరవసద రరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-6-1285
వయససస:29
లస: పప

1353 NDX0505180
పపరర: గసగరభవరన వసస

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:83-6-1287
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:83-6-1291
వయససస:30
లస: ససస స
1361 NDX1352715
పపరర: బబజ కకసడతటట

94-219/478

94-219/481

94-219/484

94-219/487

భరస : కకటటశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:83-6-1301
వయససస:61
లస: ససస స

1365 NDX0882563
పపరర: గకరరకలమమరర పససపపలలటట

1368 NDX0608109
పపరర: శరఖమల పపల

1371 NDX1219427
పపరర: లకకర వసగ

94-220/197

1374 NDX0609446
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప యకకల

94-219/479

1377 NDX3031580
పపరర: శవ జజఖత చలర
భరస : గరసధద చలర
ఇసటట ననస:83-6-1301
వయససస:32
లస: ససస స

1357 NDX2628386
పపరర: భబరర వ కకమమర

94-219/737

1360 NDX1352582
పపరర: కరవవరర కకసడతటట

94-219/477

1363 NDX0396234
పపరర: మహబబబబర న షపక

94-219/480

భరస : మహబబబబబషర షపక
ఇసటట ననస:83-6-1294
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/482

1366 NDX2377810
పపరర: రరహనన షపక

94-219/483

భరస : గఇబబస షపక
ఇసటట ననస:83-6-1295
వయససస:25
లస: ససస స
94-219/485

1369 NDX0608133
పపరర: కకటటశశర రరవప పపల

94-219/486

తసడడ:డ అసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:83-6-1297
వయససస:35
లస: పప
94-220/195

1372 NDX0609909
పపరర: లకడర కలమమరర యకకల

94-220/196

భరస : వనసకట కకషరషరరవప యకకల
ఇసటట ననస:83-6-1300
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/198

తసడడ:డ బబలయఖ యకకల
ఇసటట ననస:83-6-1300
వయససస:45
లస: పప
94-220/927

94-219/472

భరస : దసరరర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:83-6-1292
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషష వసగ
ఇసటట ననస:83-6-1298
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబడహరణఖస జవరశజ
ఇసటట ననస:83-6-1300
వయససస:55
లస: ససస స
1376 NDX3027802
పపరర: వరమర చలర

94-219/476

భరస : కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:83-6-1297
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష వసగర
ఇసటట ననస:83-6-1298
వయససస:28
లస: పప
1373 NDX0503581
పపరర: ససబబరతనస జవరశజ

1362 NDX1352590
పపరర: దసరరర రరవప కకసడతటట

1354 NDX1178128
పపరర: ససతన మహలకకర వనపసమ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకమమర
ఇసటట ననస:83-6-1288
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:83-6-1294
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మమబబలల షపక
ఇసటట ననస:83-6-1295
వయససస:48
లస: ససస స
1370 NDX0970301
పపరర: మధస ససతతష కలమమర వసగ

94-219/474

తసడడ:డ కకసడలల కకసడతటట
ఇసటట ననస:83-6-1292
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననవన షపక
ఇసటట ననస:83-6-1294
వయససస:53
లస: ససస స
1367 NDX0608679
పపరర: ననగబరఠబ షపక

1359 NDX2378354
పపరర: శవ రరమ కకషష రరడడడ మదన

94-219/902

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప వనపసమ
ఇసటట ననస:83-6-1287
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహర రరడడడ మదన
ఇసటట ననస:83-6-1291
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబబ కకసడతటట
ఇసటట ననస:83-6-1292
వయససస:55
లస: ససస స
1364 NDX0396150
పపరర: జహరరబ షపక

94-219/471

భరస : ఏడడకకసదలల కకమమర
ఇసటట ననస:83-6-1288
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/475

1351 NDX2939775
పపరర: వనసకటటశశరమర మలలర ల

భరస : నరసససహరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:83-6-1285
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:83-6-1287
వయససస:32
లస: ససస స

94-219/473 1356 NDX2379477
1355 NDX0505073
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వసస వసస
పపరర: శవ పరరశత కకమమర

1358 NDX2378362
పపరర: వనసకట వర లకడర మదన

94-220/926

1375 NDX2628840
పపరర: శవ జజఖత చలర

94-219/1008

భరస : గరసధద చలర
ఇసటట ననస:83-6-1301
వయససస:32
లస: ససస స
94-220/928

1378 NDX0398180
పపరర: రమదతవ చలమర

94-220/199

భరస : కకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:83-6-1310
వయససస:39
లస: ససస స
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1379 NDX0398156
పపరర: గరసధద చలమర
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94-220/200

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:83-6-1310
వయససస:38
లస: పప
1382 NDX1353259
పపరర: గఠతన దతవ దవపల

94-220/202

94-220/929

94-219/738

94-219/494

94-219/496

94-220/207

94-219/500

తసడడ:డ ఈశశరయఖ మమరకళళ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:40
లస: పప

1392 NDX0401059
పపరర: వనసకమర తననరర

1395 NDX0505701
పపరర: శకనస తననరర

1398 NDX2378107
పపరర: మణణ అతషకలరర

1401 NDX0397216
పపరర: పప లలరమర పలమర

94-219/503

1404 NDX1220052
పపరర: రరవణమర మమరరళర

94-220/205

1407 NDX1218981
పపరర: అసకమర రరవప బబరగడడ
తసడడ:డ ఆడవయఖ బబరగడడ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:59
లస: పప

1387 NDX2378081
పపరర: వనసకట రమణ మమమడడ

94-219/491

1390 NDX2378099
పపరర: గగపస తననరర

94-219/493

1393 NDX2484889
పపరర: లకడర ఆలకలసట

94-219/495

భరస : గబరవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1307
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/497

1396 NDX1634139
పపరర: రరమ వగబమమడడగబ

94-220/206

భరస : పప లయఖ వగబమమడడగబ
ఇసటట ననస:83-7-1308
వయససస:52
లస: ససస స
94-219/498

1399 NDX2378008
పపరర: శక లకడర తరరపతమర పలమర

94-219/499

తసడడ:డ శశషయఖ పలమర
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:22
లస: ససస స
94-219/501

1402 NDX1219039
పపరర: రవణమర బబరగడడ

94-219/502

భరస : అసకమర రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:52
లస: ససస స
94-219/504

భరస : ఈశశరయఖ మమరరళర
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:61
లస: ససస స
94-219/506

94-220/204

తసడడ:డ శశషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1306
వయససస:21
లస: పప

భరస : శశషయఖ పళళ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ పళళ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:58
లస: ససస స
1406 NDX1219005
పపరర: రరజకష కలమమర మమరకళళ

94-219/492

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:83-7-1309
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజకష కలమమర మమరకళళ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:35
లస: ససస స
1403 NDX0397158
పపరర: శవమర పలమర

1389 NDX2186402
పపరర: ఆదదలకడర తననరర

1384 NDX0505891
పపరర: పదనరవత నసదనఖల

తసడడ:డ సననఖసస రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:83-7-1305
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1307
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ వగబమమడడగబ
ఇసటట ననస:83-7-1308
వయససస:56
లస: పప
1400 NDX1218999
పపరర: రమఖ శక మమరకళళ

94-219/490

తసడడ:డ శశషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1306
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1307
వయససస:21
లస: పప
1397 NDX1634121
పపరర: పప లయఖ వగబమమడడగబ

1386 NDX1421775
పపరర: మసగమర మమమడడ

94-220/201

భరస : వనసకటటశశర రరవప నసదనఖల
ఇసటట ననస:83-7-1026
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1306
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:83-7-1306
వయససస:45
లస: పప
1394 NDX2457364
పపరర: అసకమర రరజ తననరర

94-220/203

భరస : వనసకట రమణ మమమడడ
ఇసటట ననస:83-7-1305
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సననఖశ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:83-7-1305
వయససస:69
లస: పప
1391 NDX0505594
పపరర: శశషయఖ తననరర

1383 NDX1353275
పపరర: ననగరరజ దవపల

1381 NDX1353267
పపరర: పపరరషమ దవపల

తసడడ:డ ననగరరజ దవపల
ఇసటట ననస:83-7-705
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచపర దవపల
ఇసటట ననస:83-7-705
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మదసససధన రరవప
ఇసటట ననస:83-7-1233
వయససస:29
లస: పప
1388 NDX2667921
పపరర: వనసకట రమణ మమమడడ

94-219/488

భరస : రరమమరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:83-6-1633/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ దవపల
ఇసటట ననస:83-7-705
వయససస:33
లస: ససస స
1385 NDX2870954
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మత

1380 NDX1178250
పపరర: కకషషవవణణ దదవనశల

1405 NDX1219021
పపరర: సరసబ శవ రరవప బబరగడడ

94-219/505

తసడడ:డ అసకమర రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:29
లస: పప
94-219/507

1408 NDX1220045
పపరర: ఈశశరయఖ మమరరళర

94-219/508

తసడడ:డ కకసడయఖ మమరకలమ
ఇసటట ననస:83-7-1310
వయససస:64
లస: పప
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1409 NDX2224962
పపరర: ననగరన బటడగబసట
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94-6/526

తసడడ:డ రరసబబబబ బటడగబసట
ఇసటట ననస:83-7-1313
వయససస:22
లస: ససస స
1412 NDX2378032
పపరర: ఆదదలకడర వలర పప

94-219/510

94-220/209

94-219/514

94-220/212

94-219/905

94-219/517

94-219/906

తసడడ:డ బకకలల కకరక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:32
లస: పప

1422 NDX1476440
పపరర: రరమయఖ కకడడధన

1425 NDX0401158
పపరర: వజయలకడర పపలపపడడ

1428 NDX2378487
పపరర: వజయ కలమమర గబసజ

1431 NDX3279668
పపరర: కరసతమర పపల

94-219/521

1434 NDX0395939
పపరర: పసదదలకడర

94-220/213

1437 NDX1352863
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:37
లస: పప

1417 NDX2378255
పపరర: ఉష తపపటర

94-219/513

1420 NDX0401356
పపరర: మరరయమర లసగస

94-220/211

1423 NDX2379253
పపరర: వనసకట సరయ పసలపపడడ

94-219/516

తసడడ:డ వనసగళ రరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:83-7-1323
వయససస:24
లస: పప
94-220/214

1426 NDX0401125
పపరర: వనసగళరరవప పపలపపడడ

94-220/215

తసడడ:డ రగశయఖ పపలపపడడ
ఇసటట ననస:83-7-1323
వయససస:42
లస: పప
94-219/518

1429 NDX2378495
పపరర: దసరర పడసరద గబసజ

94-219/519

తసడడ:డ పప తష రరజ గబసజ
ఇసటట ననస:83-7-1325
వయససస:21
లస: పప
94-219/985

1432 NDX0506915
పపరర: ఈశశరర కకరక

94-219/520

భరస : పడసరద కకరక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:29
లస: ససస స
94-219/522

భరస : బచనచ ననయక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:53
లస: ససస స
94-219/524

94-219/512

భరస : మహనరరవప లసగస
ఇసటట ననస:83-7-1321
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : చసదడ పపల
ఇసటట ననస:83-7-1329
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రవ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:30
లస: ససస స
1436 NDX0609057
పపరర: రవ కకరక

94-219/515

తసడడ:డ పప తష రరజ గబసజ
ఇసటట ననస:83-7-1325
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:83-7-1325
వయససస:18
లస: ససస స
1433 NDX0506725
పపరర: బబలమర కకరక

1419 NDX1218585
పపరర: తషళళమలర పసచచయ

1414 NDX2378248
పపరర: ననగబర బబషర షపక

భరస : ననగకసదడ బబబబ తపపటర
ఇసటట ననస:83-7-1320
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసగళరరవప పపలపపడడ
ఇసటట ననస:83-7-1323
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:83-7-1325
వయససస:38
లస: ససస స
1430 NDX2871812
పపరర: అరరణ గబసజ

94-220/210

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకదదదన
ఇసటట ననస:83-7-1322
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసగళ రరవప పపలపపడక
ఇసటట ననస:83-7-1323
వయససస:19
లస: పప
1427 NDX1478164
పపరర: సరసబబడజఖస గబసజ

1416 NDX0400994
పపరర: ధనలకడర గబననస

94-220/208

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-7-1317
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప పసచచయ
ఇసటట ననస:83-7-1321
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమయఖ కకననదన
ఇసటట ననస:83-7-1322
వయససస:48
లస: ససస స
1424 NDX2913242
పపరర: వనసకటటష పపలపపడక

94-219/511

భరస : రరసబబబబ గబణషస
ఇసటట ననస:83-7-1317
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ తషమరన
ఇసటట ననస:83-7-1321
వయససస:35
లస: ససస స
1421 NDX0401091
పపరర: కరలఖమర కకణణదన

1413 NDX2490530
పపరర: పపషషలత బతష
స ల

1411 NDX1474238
పపరర: ననసచనరమర ఇమరడడ

భరస : కకషరష రరవప ఇమరడడ
ఇసటట ననస:83-7-1313
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శక రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:83-7-1316
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:83-7-1317
వయససస:43
లస: ససస స
1418 NDX1218577
పపరర: పడసనన తషమరన

94-219/509

తసడడ:డ అసతతజ ఇమరడడ
ఇసటట ననస:83-7-1313
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వలర పప
ఇసటట ననస:83-7-1316
వయససస:22
లస: ససస స
1415 NDX0400952
పపరర: జజనబ షపక

1410 NDX2378115
పపరర: కకషష రరవప ఇమరడడ

1435 NDX0506998
పపరర: పడసరద కకరక

94-219/523

తసడడ:డ బకకలల కకరక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:31
లస: పప
94-219/525

1438 NDX0395889
పపరర: బచనచ ననయక

94-219/526

తసడడ:డ కకటట ననయక
ఇసటట ననస:83-7-1330
వయససస:68
లస: పప
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1439 NDX0401166
పపరర: రరఘవమర బబరరస
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94-220/216

భరస : ససబబబరరవప బబరరజ
ఇసటట ననస:83-7-1331
వయససస:53
లస: ససస స
1442 NDX0400903
పపరర: అననపపరష దనరర

94-220/217

94-220/220

94-220/218

1446 NDX0400853
పపరర: పదనరవత మతస

94-220/222

1449 NDX0400754
పపరర: వనసకటలకడర చచననసశశటట

94-220/221

1452 NDX0089987
పపరర: మహమరద జజన మబజవరర

1444 NDX0609651
పపరర: శకనవరస దనరర

94-220/219

1447 NDX2565745
పపరర: ధనలకడర చననసశశటట

94-219/1013

తసడడ:డ శసకర రరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1334
వయససస:21
లస: ససస స
94-220/223

భరస : దసరరరపడసరద చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1335
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/529

94-219/528

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:33
లస: పప

భరస : మధస మత
ఇసటట ననస:83-7-1333
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1334
వయససస:43
లస: ససస స
1451 NDX0090324
పపరర: హబమబన మబజవరర

1443 NDX0857326
పపరర: వనసకటటశశరరర దనరర

1441 NDX2535979
పపరర: భబలకడర కసడడకకసడ

భరస : బడహరయఖ కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దనరర
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:63
లస: పప
1448 NDX0400812
పపరర: శవ చచననసశశటట

94-219/527

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-7-1332
వయససస:53
లస: ససస స
1445 NDX0400879
పపరర: ససబబబరరవప దనరర

1440 NDX2535987
పపరర: బడహరయఖ కసడడకకసడ

1450 NDX0400721
పపరర: దసరరరపడసరద చచననసశశటట

94-220/224

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1335
వయససస:43
లస: పప
94-219/530

94-219/531
1453 NDX0090001
పపరర: మహబబబ ససభబన మబజవరర

భరస : మహబబబ ససభబన మబజజవరర
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన మబజజవరర
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడత సరహహబ మబజజవరర
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:57
లస: పప

1454 NDX1219559
పపరర: రసజన బ మబజవర

1455 NDX1353028
పపరర: పరరశత చచననసశశటట

1456 NDX1353010
పపరర: ససబడమణఖస చచననసశశటట

94-220/225

భరస : మహమరద జజన మబజజవరర
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:28
లస: ససస స
1457 NDX1219484
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

భరస : ససబడమణఖస చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:35
లస: ససస స
94-220/228

తసడడ:డ యలమసద బబతషలమ
ఇసటట ననస:83-7-1338
వయససస:26
లస: పప
1460 NDX2377893
పపరర: శవలల కదదరర

94-219/532

భరస : రరజకష బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:83-7-1344
వయససస:25
లస: ససస స

94-220/229

1461 NDX2377877
పపరర: ససజవ రరవప కదదరర

94-219/908

1464 NDX2638427
పపరర: షపక జహహర

94-219/533

1467 NDX2490506
పపరర: ససబబబయమర బసడడ
భరస : ససబడమణఖస బసడడ
ఇసటట ననస:83-7-1344
వయససస:51
లస: ససస స

94-220/230

1462 NDX2928711
పపరర: మహబబబబ షపక

94-219/907

భరస : ససవధన
ఇసటట ననస:83-7-1341
వయససస:42
లస: ససస స
94-219/739

తసడడ:డ షపక ససవద
ఇసటట ననస:83-7-1341 3/7 LINE
వయససస:25
లస: పప
94-219/535

1459 NDX1219500
పపరర: యమలమసద బతష
స ల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప బబతషలమ
ఇసటట ననస:83-7-1338
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల కదదరర
ఇసటట ననస:83-7-1341
వయససస:34
లస: పప

భరస : జహహర
ఇసటట ననస:83-7-1341
వయససస:18
లస: ససస స
1466 NDX2487643
పపరర: శక లకడర బసడడ

1458 NDX1219518
పపరర: మణణకసఠ బతష
స ల

94-220/227

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:83-7-1336
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద బబతషలమ
ఇసటట ననస:83-7-1338
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప కదదరర
ఇసటట ననస:83-7-1341
వయససస:29
లస: ససస స
1463 NDX2928729
పపరర: రరషర షపక

94-220/226

1465 NDX2378065
పపరర: హహమబసదస తనటటకకసడ

94-219/534

భరస : వనసకటటశ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:83-7-1344
వయససస:26
లస: ససస స
94-219/536

1468 NDX2487841
పపరర: రరజకష బబబబ బసడడ

94-219/537

తసడడ:డ ససబడమణఖస బసడడ
ఇసటట ననస:83-7-1344
వయససస:32
లస: పప
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1469 NDX2487882
పపరర: ససబడమణఖస బసడడ
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94-219/538

తసడడ:డ గగవసదయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:83-7-1344
వయససస:54
లస: పప
1472 NDX2377596
పపరర: వనసకటటశ మబడనవత

94-219/540

94-220/233

94-219/542

94-220/235

94-220/237

94-220/240

94-219/547

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1360
వయససస:21
లస: పప

1482 NDX0609917
పపరర: రమమదతవ మబదనవతష

1485 NDX0399923
పపరర: గగవసదస మబడనవత

1488 NDX1142611
పపరర: వవణబగగపరల బసడనరర

1491 NDX2484855
పపరర: శవ పరరశత మనననస

94-220/243

1494 NDX0814509
పపరర: పసచచమర వవమబల

94-219/545

1497 NDX0399600
పపరర: తపదర ఆలకలసట
భరస : ససబబబరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1360
వయససస:43
లస: ససస స

1477 NDX0404095
పపరర: శవ పరరశత పపలగగరర

94-219/541

1480 NDX2484905
పపరర: ఆదస బ షపక

94-219/544

1483 NDX0399907
పపరర: జజనకక మబడనవత

94-220/236

భరస : బబలలననయక మబడనవత
ఇసటట ననస:83-7-1351
వయససస:37
లస: ససస స
94-220/238

1486 NDX1142470
పపరర: దసరరర బసడనరర

94-220/239

భరస : శకనవరసరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:83-7-1353
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/241

1489 NDX1218593
పపరర: కకసడ దతవ ఉపషతస లర

94-219/546

భరస : శకనవరసరర రరవప ఉపషతస లర
ఇసటట ననస:83-7-1355
వయససస:33
లస: ససస స
94-219/548

1492 NDX0399725
పపరర: ధనలకడర మసడచస

94-220/242

భరస : వనసకటటశశరరర మసడచస
ఇసటట ననస:83-7-1356
వయససస:43
లస: ససస స
94-220/244

భరస : గగవసదస వవమబల
ఇసటట ననస:83-7-1357
వయససస:55
లస: ససస స
94-219/550

94-220/232

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:83-7-1350
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనననస
ఇసటట ననస:83-7-1356
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మసడచస
ఇసటట ననస:83-7-1356
వయససస:48
లస: పప
1496 NDX2378123
పపరర: అరవసద ఆలకలసట

94-219/543

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:83-7-1353
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ ఉపపషటలమ
ఇసటట ననస:83-7-1355
వయససస:43
లస: పప
1493 NDX0399683
పపరర: వనసకటటశశరరర మసడచస

1479 NDX0412619
పపరర: యయసస పపలగగరర

1474 NDX0399980
పపరర: మరరయమర చచరరకలరర

భరస : యయసస పపలగగరర
ఇసటట ననస:83-7-1349
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసగ మబదనవత
ఇసటట ననస:83-7-1351
వయససస:38
లస: పప

భరస : వవణబగగపరల బసడనరర
ఇసటట ననస:83-7-1353
వయససస:34
లస: ససస స
1490 NDX0882480
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపషతల

94-220/234

భరస : గగవసదస మబదనవతష
ఇసటట ననస:83-7-1351
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసగ మబడనవత
ఇసటట ననస:83-7-1351
వయససస:38
లస: పప
1487 NDX1142322
పపరర: వనసకట రతనస బసడనరర

1476 NDX0399964
పపరర: ససరఖయఖ చచరరకలరర

94-219/909

భరస : ససరఖయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:83-7-1348
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పపలగగరర
ఇసటట ననస:83-7-1349
వయససస:47
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:83-7-1350
వయససస:45
లస: ససస స
1484 NDX0399857
పపరర: బబలలననయక మబడనవత

94-220/231

తసడడ:డ దనవదస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:83-7-1348
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యయసస పపలగరరర
ఇసటట ననస:83-7-1349
వయససస:26
లస: పప
1481 NDX0504449
పపరర: ననననబ షపక

1473 NDX1830307
పపరర: శరకవరణణ పపలగరరర

1471 NDX3122389
పపరర: బబబబ షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:83-7-1345
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ యయసస పపలగరరర
ఇసటట ననస:83-7-1347
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:83-7-1348
వయససస:30
లస: పప
1478 NDX1474048
పపరర: ఆదదశశషష పపలగరరర

94-219/539

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:83-7-1345
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : లలమదతవ మబడనవత
ఇసటట ననస:83-7-1346
వయససస:23
లస: పప
1475 NDX0608703
పపరర: యయససబబబబ చచరరకలరర

1470 NDX0609313
పపరర: ఆశరబబగస షపక

1495 NDX2186428
పపరర: మమనక ఆలకలసట

94-219/549

భరస : వరకసదడ కలమమర ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1359
వయససస:24
లస: ససస స
94-220/245

1498 NDX1421718
పపరర: వరకసదడ కలమమర ఆలకలసట

94-220/246

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1360
వయససస:25
లస: పప
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1499 NDX0460618
పపరర: ససబబబరరవప అలకలసట

94-220/247

తసడడ:డ కకటయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1360
వయససస:53
లస: పప
1502 NDX1737032
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప వవమబల

94-220/250

94-219/551

94-219/553

94-219/986

94-220/255

94-219/557

94-219/560

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:83-7-1367
వయససస:32
లస: ససస స

1512 NDX3279700
పపరర: గగపస చతసబబటట

1515 NDX3025251
పపరర: కలమమరర అవపల

1518 NDX0397414
పపరర: పదర గసపర

1521 NDX1970459
పపరర: దనవద రరజ మరరక

94-219/563

1524 NDX2186501
పపరర: లకడర పడసనన గసప

94-219/987

1527 NDX0504480
పపరర: వరయఖ గబసజ
తసడడ:డ పప తషరరజ గబసజ
ఇసటట ననస:83-7-1367
వయససస:76
లస: పప

1507 NDX1655325
పపరర: ననగలకడర వవమ

94-219/552

1510 NDX2490456
పపరర: వరరసజనవయబలల ఆవపల

94-219/555

1513 NDX0850925
పపరర: వనసకరయమర వవమమ

94-220/254

భరస : సతఖననరరయణ వవమమ
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:45
లస: ససస స
94-220/930

1516 NDX1687013
పపరర: రమమదతవ యరకస

94-219/556

భరస : ససవదన యరకస
ఇసటట ననస:83-7-1365
వయససస:52
లస: ససస స
94-219/558

1519 NDX0397364
పపరర: కరమమశశరమర గసపర

94-219/559

భరస : శశషయఖ గసప
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:68
లస: ససస స
94-219/561

1522 NDX0397372
పపరర: వనసకటటశశరరర గసపర

94-219/562

తసడడ:డ శశషయఖ గసప
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:53
లస: పప
94-220/256

1525 NDX0469767
పపరర: చననమమరయ నకరక

94-220/257

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప గసప
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:23
లస: ససస స
94-219/564

94-220/252

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బడమయఖ మరరక
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:53
లస: పప
1526 NDX2378131
పపరర: మబనన షపక

94-219/554

భరస : వనసకటటశశరరర గసప
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసపర
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:27
లస: పప
1523 NDX2490498
పపరర: శశషయఖ రరజననల

1509 NDX1681973
పపరర: సమరరజఖస కలవ

1504 NDX0399535
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమబల

భరస : కకషప ర వవమ
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : డతవడ రరజ మరరక
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:28
లస: ససస స
1520 NDX0970277
పపరర: శకనవరస గసపర

94-220/253

తసడడ:డ బబజర చతసబబటట
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వవమమ
ఇసటట ననస:83--7-1364
వయససస:30
లస: పప
1517 NDX2501724
పపరర: శక లకడర మరరక

1506 NDX0851063
పపరర: రరమకకషష గబరరకల

94-220/249

తసడడ:డ మబసలయఖ ఏమబల
ఇసటట ననస:83-7-1361
వయససస:58
లస: పప

భరస : పసద వనసకటటశశరరర కలవ
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : గగపస చతసబబటట
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:19
లస: ససస స
1514 NDX0847855
పపరర: కకషప ర వవమమ

94-220/251

తసడడ:డ కరసతయఖ గబరరకల
ఇసటట ననస:83-7-1363
వయససస:43
లస: పప

భరస : వర ఆసజనవయబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:83-7-1364
వయససస:25
లస: ససస స
1511 NDX3279692
పపరర: శరకవణణ చతసబబటట

1503 NDX0850990
పపరర: కకటటశశర రరవప వవమబల

1501 NDX0399568
పపరర: గబరవమర వవమబల

భరస : వనసకటటశశరరర ఏమబల
ఇసటట ననస:83-7-1361
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:83-7-1361
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకకషష గబరరకల
ఇసటట ననస:83-7-1363
వయససస:48
లస: ససస స
1508 NDX1518655
పపరర: నసదదన ఆవపల

94-220/248

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:83-7-1361
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:83-7-1361
వయససస:24
లస: పప
1505 NDX0399428
పపరర: పదర గబరరకల

1500 NDX1830372
పపరర: శరఖమల దతవ వవమబల

భరస : కకటటశశర రరవప నకరక
ఇసటట ననస:83-7-1366
వయససస:53
లస: ససస స
94-220/258

1528 NDX0607978
పపరర: అలవవలమర గబసజ

94-220/259

భరస : పపరయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:83-7-1367/1
వయససస:60
లస: ససస స
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94-219/565

భరస : మలర కరరరర న రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:24
లస: ససస స
1532 NDX1142561
పపరర: భబగఖలకడర ఆలకలసట

94-220/260

94-219/568

94-219/911

94-220/264

94-219/570

94-219/573

94-220/266

తసడడ:డ వధసద� షపక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:36
లస: పప

1542 NDX3197498
పపరర: మబసతనజ షపక

1545 NDX0503607
పపరర: యశశదమర పలర గరరర

1548 NDX1353069
పపరర: లలర పపషరష కలసదతటట

1551 NDX0669119
పపరర: ననగబర షపక

94-164/1152

1554 NDX1142330
పపరర: మమబబనన షసవక

94-229/1346

1557 NDX0668749
పపరర: వరదదద డ షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:58
లస: పప

1537 NDX2376655
పపరర: బబ గరల మబననవత

94-220/263

1540 NDX2222495
పపరర: గరయతడ కకతత
స రర

94-218/735

1543 NDX3195112
పపరర: ససబబబలల మమకల

94-220/931

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:83-8-1372
వయససస:53
లస: ససస స
94-219/571

1546 NDX0856757
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర గరరర

94-219/572

తసడడ:డ రరమయఖ పలర గరరర
ఇసటట ననస:83-8-1374
వయససస:29
లస: పప
94-220/265

1549 NDX2378321
పపరర: ఏససబ బబషర షపక

94-219/574

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1376
వయససస:22
లస: పప
94-220/267

1552 NDX2605525
పపరర: వల షపక

94-162/1257

తసడడ:డ వదసర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:29
లస: పప
94-220/268

భరస : ఈససప షసవక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/270

94-220/262

భరస : రమమష కకతష
స రర
ఇసటట ననస:83-8-610
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1376
వయససస:53
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:20
లస: ససస స
1556 NDX0668681
పపరర: యబనసస షపక

94-216/742

భరస : శవ కలసదతటట
ఇసటట ననస:83-8-1375
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1376
వయససస:48
లస: ససస స
1553 NDX2618577
పపరర: సలర షపక

1539 NDX2640159
పపరర: జలమన షపక

1534 NDX0667501
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆలకలసట

భరస : సరయ మబననవత
ఇసటట ననస:83-8-14/17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ పలర గరరర
ఇసటట ననస:83-8-1374
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ పలర గరరర
ఇసటట ననస:83-8-1374
వయససస:38
లస: పప
1550 NDX0470880
పపరర: నననబ షపక

94-219/569

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:83-8-1370
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పలర గరరర
ఇసటట ననస:83-8-1374
వయససస:40
లస: ససస స
1547 NDX0507111
పపరర: రరమయఖ పలర గరరర

1536 NDX2378172
పపరర: బబబబ కటబరర

94-219/567

తసడడ:డ గబరవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హహససన షపక
ఇసటట ననస:83-8-401
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మడడ దపప
ఇసటట ననస:83-8-1067
వయససస:40
లస: ససస స
1544 NDX0503656
పపరర: సపటట పలర గరరర

94-220/261

తసడడ:డ రసగయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:83-7-1388
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పసరబతష
స ల
ఇసటట ననస:83-8-138
వయససస:20
లస: పప
1541 NDX0814798
పపరర: పదనరవత మడడ దపప

1533 NDX0665604
పపరర: పరరశత ఆలకలసట

1531 NDX0090290
పపరర: దసరర రరవప తలకలసట

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ALAKUNTA
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబబబ కటబరర
ఇసటట ననస:83-7-1388
వయససస:26
లస: ససస స
1538 NDX3106051
పపరర: సరయ కలమమర పసరబతష
స ల

94-219/566

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:23
లస: పప

భరస : చనన దసరరరరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-7-1369
వయససస:29
లస: ససస స
1535 NDX2378164
పపరర: బబపమర కటబరర

1530 NDX2378149
పపరర: ననగరరజ ఆలకలసట

1555 NDX0470906
పపరర: అలమ షపక

94-220/269

భరస : వదసద షపక
ఇసటట ననస:83-8-1377
వయససస:51
లస: ససస స
94-220/271

1558 NDX0401497
పపరర: శరరద తషపరకలల

94-220/272

భరస : కకసడలరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:83-8-1378
వయససస:53
లస: ససస స
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1559 NDX0666420
పపరర: కకసడలరరవప తషపరకలల

94-220/273

తసడడ:డ వనసకటటష తషపరకలల
ఇసటట ననస:83-8-1378
వయససస:63
లస: పప
1562 NDX2379485
పపరర: చసదడ వరదన యయనసగబల

94-219/575

94-185/539

94-220/277

94-220/279

94-219/914

94-220/282

94-220/285

భరస : అహమరద సయయద
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:83
లస: ససస స

1572 NDX0921338
పపరర: ననసర వల షపక

1575 NDX3181112
పపరర: సశపన ఎస

1578 NDX0609297
పపరర: సతఖవవణణ అదదసకక అడడ సకక

1581 NDX3025236
పపరర: గకరయఖ అదదసకక

94-220/286

1584 NDX0470831
పపరర: నససమమ షపక

94-220/280

1587 NDX0507798
పపరర: పఠరన గకస బబషర
తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:28
లస: పప

1567 NDX0090266
పపరర: దననమర గకరర

94-220/276

1570 NDX0921304
పపరర: ననగబర బ షపక

94-220/278

1573 NDX3192879
పపరర: వజయ ఎస

94-219/913

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఎస
ఇసటట ననస:83-8-1391
వయససస:32
లస: పప
94-219/915

1576 NDX2377026
పపరర: వర లకడర అదదసకక

94-220/281

తసడడ:డ గకరయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:83-8-1392
వయససస:22
లస: ససస స
94-220/283

1579 NDX0506410
పపరర: చసదనడవత అడడ సకక

94-220/284

భరస : తడమబరరసలల అడడ సకక
ఇసటట ననస:83-8-1392
వయససస:62
లస: ససస స
94-220/933

1582 NDX3025624
పపరర: ససరకశ అదదసకక

94-220/934

తసడడ:డ గకరయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:83-8-1393
వయససస:19
లస: పప
94-220/287

భరస : బడతషర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:37
లస: ససస స
94-220/289

94-220/274

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1389
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : చసదడ వత అదదసకక
ఇసటట ననస:83-8-1393
వయససస:45
లస: పప

భరస : మరరవల పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:30
లస: ససస స
1586 NDX0668640
పపరర: ఫరతమమబ సయఖద

94-220/932

భరస : గకరయఖ అడడ సకక
ఇసటట ననస:83-8-1392
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తడమబరరసలల అడడ సకక
ఇసటట ననస:83-8-1392
వయససస:37
లస: పప
1583 NDX0921254
పపరర: నసరర హన పఠరన

1569 NDX2782563
పపరర: గకససనననసరస బబగబమ షపక

1564 NDX2377018
పపరర: రరమబలమర యయనసగబల

భరస : పపలర యఖ ధనమర
ఇసటట ననస:83-8-1388
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ ఎస
ఇసటట ననస:83-8-1391
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:83-8-1392
వయససస:28
లస: ససస స
1580 NDX0090076
పపరర: వరబబబబ అదదసకక

94-220/275

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-8-1389
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనఎసకటటశశర రరవప ఎస
ఇసటట ననస:83-8-1391
వయససస:32
లస: పప
1577 NDX2377034
పపరర: భబవనవశశరర అదదసకక

1566 NDX0882639
పపరర: మబసతనజ షపక

94-219/910

భరస : అసకమర రరవప యయనసగబల
ఇసటట ననస:83-8-1383
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1388
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:83-8-1389
వయససస:50
లస: ససస స
1574 NDX3182607
పపరర: వజయ ఎస

94-219/912

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:83-8-1388
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1388
వయససస:45
లస: పప
1571 NDX0921247
పపరర: మసరసన బ షపక

1563 NDX3000221
పపరర: రరమ కకషష ఏనసగబల

1561 NDX3052586
పపరర: రవ గరనననరపప

తసడడ:డ యమదగరరర గరనననరపప
ఇసటట ననస:83-8-1379
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమమష ఏనసగబల
ఇసటట ననస:83-8-1383
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1385
వయససస:34
లస: పప
1568 NDX0507509
పపరర: మమలమల షపక

94-220/792

తసడడ:డ శకనస అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:83-8-1378
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ యయనసగబల
ఇసటట ననస:83-8-1383
వయససస:21
లస: పప
1565 NDX1754119
పపరర: అబబదల షపక

1560 NDX2668861
పపరర: ఆనసద కలమమర అసకకరరడడడ

1585 NDX0403808
పపరర: లతమబననసర పఠరన

94-220/288

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:55
లస: ససస స
94-220/290

1588 NDX0609289
పపరర: తహహరరననసర పఠరన

94-220/291

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:29
లస: పప
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94-220/292

తసడడ:డ చననజజన పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:37
లస: పప
1592 NDX0609925
పపరర: పదనరవత గననపరరడడ

94-220/294

94-222/768

94-220/298

94-220/301

94-220/304

94-220/306

94-220/309

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శకరరమదనసస
ఇసటట ననస:83-8-1402
వయససస:31
లస: పప

1602 NDX0921270
పపరర: ససనతన చతస లలరర

1605 NDX1142371
పపరర: యలలరశశరరరవప చటటలలరఠ

1608 NDX0401968
పపరర: ఎలశమర పపవరశడ

1611 NDX2718567
పపరర: షపక ససభబన

94-219/579

1614 NDX0403790
పపరర: ఆయబషర షపక

94-220/302

1617 NDX0507327
పపరర: సరసబశవ రరవప శకరరమదనసస
తసడడ:డ చసదడశశఖర శకరరమదనసస
ఇసటట ననస:83-8-1402
వయససస:35
లస: పప

1597 NDX1142520
పపరర: మలలర శశరర చతస లలరర

94-220/297

1600 NDX0921437
పపరర: మణణకసఠ చతస లలరర

94-220/300

1603 NDX0470765
పపరర: రరసబబబబ చతస లలరర

94-220/303

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1398
వయససస:37
లస: పప
94-220/305

1606 NDX1142595
పపరర: బబగస షపక

94-219/577

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:58
లస: ససస స
94-220/307

1609 NDX0403758
పపరర: హహసపసన షపక

94-220/308

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:58
లస: పప
94-220/935

1612 NDX0921163
పపరర: హఫసజజ షపక

94-219/578

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1401
వయససస:29
లస: ససస స
94-220/310

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1401
వయససస:41
లస: ససస స
94-220/312

94-220/296

తసడడ:డ నరసససహరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1401
వయససస:35
లస: పప
1616 NDX0503763
పపరర: ననగ కరకసత శకరరమదనసస

94-220/299

భరస : కకటటశశరరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:65
లస: పప
1613 NDX0503250
పపరర: అమర బబషర షపక

1599 NDX0403782
పపరర: కకటమర చతష
స లలరర

1594 NDX0507681
పపరర: ససబబబరరడడడ గననసరరడడడ

తసడడ:డ నరసససహ సరశమ చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1399
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనరర
ఇసటట ననస:83-8-1400
వయససస:40
లస: ససస స
1610 NDX0401943
పపరర: కకటటశశరరరవప పపవరశడ

94-219/576

భరస : రరసబబబబ చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1398
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1399
వయససస:43
లస: ససస స
1607 NDX0402040
పపరర: వనసకటలకడర దనరర

1596 NDX2027069
పపరర: అయఖపష చటటట లలరర

94-220/793

తసడడ:డ చననపరరడడడ గననసరరడడడ
ఇసటట ననస:83-8-1396
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమబలల చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:54
లస: పప
1604 NDX1142280
పపరర: అసజమర చతస లలరర

94-220/295

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చటటట లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప చతస లలరర
ఇసటట ననస:83-8-1397
వయససస:48
లస: ససస స
1601 NDX0470740
పపరర: నరసససహరరవప చతస లలరర

1593 NDX0780585
పపరర: ఏససబబబబ గబననపరరడడ

1591 NDX2625309
పపరర: ఖతతన బ పఠరన

భరస : గకసప బబష పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబననపరరడడ
ఇసటట ననస:83-8-1396
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబ పడతఅలమ
ఇసటట ననస:83-8-1396
వయససస:51
లస: ససస స
1598 NDX0403709
పపరర: రమణ చతష
స లలరర

94-220/293

తసడడ:డ జలబబదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:83-8-1395
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ గననపరరడడడ
ఇసటట ననస:83-8-1396
వయససస:55
లస: ససస స
1595 NDX3054897
పపరర: ససజజత పడతఅలమ

1590 NDX1219807
పపరర: జజన పఠరన

1615 NDX0470781
పపరర: షఖననబ షపక

94-220/311

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-8-1401
వయససస:73
లస: ససస స
94-220/313

94-220/314
1618 NDX0506394
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప రరమదనసస

తలర : యస రరమదనసస
ఇసటట ననస:83-8-1402
వయససస:39
లస: పప
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1619 NDX2661551
పపరర: తరరపటమర శక రరమదనసస

94-220/794

1620 NDX1219179
పపరర: మననకక కకత

భరస : శవ ననగకశశర రరవప శక రరమదనసస
ఇసటట ననస:83-8-1402
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల కకతన
ఇసటట ననస:83-8-1403
వయససస:59
లస: ససస స

1622 NDX0668863
పపరర: శకరరమబలల దడననపపడడ

1623 NDX0403774
పపరర: పదనరవత కటటటపప గబ

94-220/315

తసడడ:డ చచననయఖ దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:83-8-1403
వయససస:74
లస: పప
1625 NDX0470716
పపరర: రమమష కటటటపప గబ

94-220/318

94-219/582

94-220/320

94-220/321

1632 NDX2409191
పపరర: రరజజ రకకపలర

1635 NDX0398909
పపరర: పరన నవననవత

94-220/324

1638 NDX0471383
పపరర: ససజజత నగరస

94-219/583

తసడడ:డ అచచయఖ� నగరస
ఇసటట ననస:83-8-1418
వయససస:53
లస: పప

1641 NDX3136371
పపరర: అరరణ పసడయ నగరస

94-220/317

1627 NDX3287174
పపరర: వనసకటటశశరరర చసడడ

94-219/995

1630 NDX2377067
పపరర: ఖమదర బ సయఖద

94-220/319

తలర : ఖమజజ బ సయఖద
ఇసటట ననస:83-8-1411
వయససస:36
లస: ససస స
94-222/241

1633 NDX2338481
పపరర: భవరన కరకరర

94-209/53

భరస : దన ససవర కకసశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:83-8-1414
వయససస:27
లస: ససస స
94-220/322

1636 NDX1352970
పపరర: బబలమజ మబననవత

94-220/323

తసడడ:డ కపపరర మబననవత
ఇసటట ననస:83-8-1417
వయససస:41
లస: పప
94-220/325

భరస : సరసబశవ రరవప నగరస
ఇసటట ననస:83-8-1418
వయససస:46
లస: ససస స
94-220/327

1624 NDX1219856
పపరర: పడసరద కకటటపప గబ

తసడడ:డ మబసలయఖ చసడడ
ఇసటట ననస:83-8-1410
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబలలజ నవననవత
ఇసటట ననస:83-8-1417
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసగర రరవప నగరస
ఇసటట ననస:83-8-1418
వయససస:38
లస: ససస స
1640 NDX0471367
పపరర: సరసబశవరరవప నగరస

94-219/994

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రకకపలర
ఇసటట ననస:83-8-1412
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలట కరకరర
ఇసటట ననస:83-8-1414
వయససస:35
లస: పప
1637 NDX0780205
పపరర: మసగమర నగరస

1629 NDX1177807
పపరర: కరలలష సయఖద

94-219/581

తసడడ:డ రమమష కటటటపప గబ
ఇసటట ననస:83-8-1408
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:83-8-1411
వయససస:58
లస: పప

భరస : రజజ రకఖపలర
ఇసటట ననస:83-8-1412
వయససస:38
లస: ససస స
1634 NDX2376804
పపరర: దనన శవ కకశశర రరవప కరకరర

94-220/316

భరస : వనసకటటశశరరర చసడడ
ఇసటట ననస:83-8-1410
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:83-8-1411
వయససస:49
లస: ససస స
1631 NDX1219708
పపరర: వవసకట పదర రకఖపలర

1626 NDX3287109
పపరర: హహమలత చసడడ

1621 NDX1219187
పపరర: ఆసజనవయబలల కకతన

తసడడ:డ చనన రరవప కకతన
ఇసటట ననస:83-8-1403
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమష కటటటపప గబ
ఇసటట ననస:83-8-1408
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవడ కటటటపప గబ
ఇసటట ననస:83-8-1408
వయససస:58
లస: పప
1628 NDX1177823
పపరర: ఖమజజబ సయఖద

94-219/580

1639 NDX0471391
పపరర: మసగరరవప నగరస

94-220/326

తసడడ:డ అచచయఖ నగరస
ఇసటట ననస:83-8-1418
వయససస:44
లస: పప
94-220/936

తసడడ:డ మసగరరవప
ఇసటట ననస:83-8-1419
వయససస:19
లస: ససస స

1642 NDX2920767
పపరర: మహమద షరఠఫ షపక

94-219/916

తసడడ:డ శరమ వల
ఇసటట ననస:83-8-1421
వయససస:19
లస: పప

94-219/965 1644 NDX3249042
94-219/966
1643 NDX3249026
పపరర: శకనవరస రరవప వవదలమపపరకపప
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
వవదలమపపరకపప
తసడడ:డ రరమ మబరరస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవదలమపపరకపప
ఇసటట ననస:83-8-1434/2
ఇసటట ననస:83-8-1434/2
వయససస:53
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

1645 NDX3287059
పపరర: నరసససహ మబరరస
యయదలమపపరకపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:83-8-1434/2
వయససస:27
లస: పప

94-219/993

1646 NDX2501906
పపరర: ససనత తషళయళ

1648 NDX2501872
పపరర: జయలకడర తషళయళ

94-219/586

భరస : సరసబశవరరవప తషళయళ
ఇసటట ననస:83-8-1435
వయససస:36
లస: ససస స

94-219/584

1647 NDX2501617
పపరర: సరసబశవరరవప తతళర
తసడడ:డ జసగయఖ తతళర
ఇసటట ననస:83-8-1435
వయససస:36
లస: పప

94-219/585

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషళయళ
ఇసటట ననస:83-8-1436
వయససస:20
లస: ససస స
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94-219/917

భరస : భబసకర యయటటల
ఇసటట ననస:83-8-1436
వయససస:39
లస: ససస స
1652 NDX1219666
పపరర: సతనసర బబషర షపక

94-220/329

94-220/331

94-220/795

94-220/334

94-219/828

95-220/861

94-219/587

భరస : శకనవరసరరవప తషలమర
ఇసటట ననస:83-9-1136
వయససస:39
లస: ససస స

1662 NDX1142355
పపరర: ససనత ననమనవన

1665 NDX0136184
పపరర: జబబన� షపక�

1668 SQX1659663
పపరర: పసదద ఎగయఖ గబనజ

1671 NDX0814459
పపరర: రరజకశశరర నలస

94-220/338

1674 NDX0814848
పపరర: శకనవరసరరవప తషలమర

94-220/335

1677 NDX0814749
పపరర: సరసబబడజఖస సప మబ
భరస : శకరరమబలల సప మబ
ఇసటట ననస:83-9-1136
వయససస:54
లస: ససస స

1657 NDX1219369
పపరర: రరమకకషష దతవళళ

94-220/333

1660 NDX2958148
పపరర: లకడరననరరయణ దతవళళ

94-220/937

1663 NDX2751154
పపరర: వనసకటటశశరరర గబణషస

94-220/939

తసడడ:డ శశషయఖ గబణషస
ఇసటట ననస:83-9-16-50/2
వయససస:43
లస: పప
94-218/736

1666 SQX1659622
పపరర: అసకమర గబనజ

95-220/860

భరస : రవ కలమమర గబనజ
ఇసటట ననస:83-9-1129
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/862

1669 SQX1659671
పపరర: సరసబ శవ రరవప గబనజ

95-220/863

తసడడ:డ అదయఖ గబనజ
ఇసటట ననస:83-9-1129
వయససస:52
లస: పప
94-220/336

1672 NDX0814657
పపరర: సరసశత శలస

94-220/337

భరస : అనసతయఖ శలస
ఇసటట ననస:83-9-1132/1
వయససస:65
లస: ససస స
94-219/588

తసడడ:డ జగర యఖ తషలమర
ఇసటట ననస:83-9-1136
వయససస:45
లస: పప
94-220/340

94-219/919

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ నలస
ఇసటట ననస:83-9-1132/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష నలస
ఇసటట ననస:83-9-1132/1
వయససస:48
లస: పప
1676 NDX0814632
పపరర: అసజల తషలమర

94-220/796

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప గబనజ
ఇసటట ననస:83-9-1129
వయససస:25
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1131
వయససస:40
లస: ససస స
1673 NDX0814483
పపరర: వనసకట ససబబయఖ నలస

1659 NDX2648343
పపరర: లకడర ననరరయణ దతవళర

1654 NDX2965028
పపరర: శవలల దతవళర

తసడడ:డ లకకర ననరరయణ దతవపళళ
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:39
లస: పప

భరస : హనఫ�
ఇసటట ననస:83-9-691
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప గబనజ
ఇసటట ననస:83-9-1129
వయససస:50
లస: ససస స
1670 NDX1147297
పపరర: మసరసన బ షపక

94-220/332

భరస : శవ ననగకశశర రరవప ననమనవన
ఇసటట ననస:83-8-1650/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదబబషర షపక
ఇసటట ననస:83-09-143/1
వయససస:45
లస: ససస స
1667 SQX1659648
పపరర: ససతమర గబనజ

1656 NDX2113033
పపరర: మసరసనయఖ దతవళర

94-220/328

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష దతవళర
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:83-8-1643
వయససస:55
లస: ససస స
1664 NDX2915700
పపరర: గకససయ షపక

94-220/330

తసడడ:డ రరమకకషష దతవళర
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమ కకషష దతవళర
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:39
లస: ససస స
1661 NDX0780288
పపరర: గసగమర వడర మబడడ

1653 NDX2377059
పపరర: శకనవరస రరవప పపడడ

1651 NDX2377042
పపరర: శరరద పపడడ

భరస : శకనవరస రరవప పపడడ
ఇసటట ననస:83-8-1441
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప పపడడ
ఇసటట ననస:83-8-1441
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-8-1448
వయససస:60
లస: ససస స
1658 NDX2661494
పపరర: శవమర దతవళర

94-219/918

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:83-8-1436
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:83-8-1441
వయససస:33
లస: పప
1655 NDX0471151
పపరర: మహబబబ షపక

1650 NDX2913101
పపరర: వసశ కకషష కటస

1675 NDX2376648
పపరర: లకడర సప మబ

94-220/339

తసడడ:డ శకరరమబలల సప మబ
ఇసటట ననస:83-9-1136
వయససస:23
లస: ససస స
94-220/341

1678 NDX2473742
పపరర: జయలకడర తషళళ

94-220/342

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషళళ
ఇసటట ననస:83-9-1136 PLOT NO 64
వయససస:20
లస: ససస స
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1679 NDX0667584
పపరర: మహలకరమర యకకలదతవ

94-219/589

భరస : శవ యకకలదతవ
ఇసటట ననస:83-9-1419
వయససస:62
లస: ససస స
1682 NDX0814475
పపరర: వనసకటరతనస వనననపప యన

94-220/345

94-219/590

94-219/593

94-220/350

94-220/353

94-220/355

94-220/358

తసడడ:డ లకరయఖ దనరర
ఇసటట ననస:83-9-1452
వయససస:35
లస: పప

1692 NDX2376457
పపరర: గగపస ఓలలటట

1695 NDX2666295
పపరర: రరజకశశరర ఓలలటట

1698 NDX2376697
పపరర: కరసమర పరత

1701 NDX2376846
పపరర: రరజకశ కలమమర వనలచరర

94-219/594

1704 NDX1219351
పపరర: శవలలమ దతవళళ

94-220/351

1707 NDX3123189
పపరర: కకషషమహన ఆరర
తసడడ:డ చననపష ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:47
లస: పప

1687 NDX0609743
పపరర: వనసకటరరవమర మమడడమల

94-219/592

1690 NDX0470203
పపరర: షరర వల షపక

94-220/349

1693 NDX2376440
పపరర: ననగకశశర రరవప ఓలలటట

94-220/352

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:83-9-1423
వయససస:25
లస: పప
94-220/797

1696 NDX2376663
పపరర: వనసకట రమణ పరత

94-220/354

భరస : శకనవరస పరత
ఇసటట ననస:83-9-1426
వయససస:27
లస: ససస స
94-220/356

1699 NDX2376671
పపరర: శకనవరస రరవప పరత

94-220/357

తసడడ:డ ససబబయఖ పరత
ఇసటట ననస:83-9-1426
వయససస:34
లస: పప
94-220/359

1702 NDX2376853
పపరర: భగవరన వనలచరర

94-220/360

తసడడ:డ నరసససహస వనలచరర
ఇసటట ననస:83-9-1427
వయససస:67
లస: పప
94-220/361

భరస : రరమ కకషష దతవపళళ
ఇసటట ననస:83-9-1448
వయససస:37
లస: ససస స
94-220/363

94-220/347

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భగవరన వనలచరర
ఇసటట ననస:83-9-1427
వయససస:42
లస: పప

భరస : జసగయఖ తషళళ
ర
ఇసటట ననస:83-9-1434
వయససస:68
లస: ససస స
1706 NDX0609537
పపరర: రవసదడ దనరర

94-220/348

భరస : ససబబయఖ పరత
ఇసటట ననస:83-9-1426
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : భగవరన వనలచరర
ఇసటట ననస:83-9-1427
వయససస:63
లస: ససస స
1703 NDX1219153
పపరర: రరమబలమర తషళళళ

1689 NDX0470229
పపరర: హసర షపక

1684 NDX0814533
పపరర: వనసకటటశశరరర కటస

భరస : కకటయఖ మమడడమల
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:83-9-1423
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:83-9-1426
వయససస:44
లస: ససస స
1700 NDX2376861
పపరర: నరరల వనలచరర

94-219/591

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:83-9-1423
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద ఓలలటట
ఇసటట ననస:83-9-1423
వయససస:52
లస: పప
1697 NDX2376739
పపరర: శవ కలమమరర దనసరర

1686 NDX0610832
పపరర: గబరవమర చలమర

94-220/344

తసడడ:డ వనసకయఖ కటస
ఇసటట ననస:83-9-1420
వయససస:53
లస: పప

భరస : షరర వల షపక
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:83-9-1423
వయససస:45
లస: ససస స
1694 NDX2376465
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓలలటట

94-220/346

భరస : గబరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:31
లస: పప
1691 NDX2376473
పపరర: తరరపతమర ఓలలటట

1683 NDX0882704
పపరర: మలలర శశరర కటస

1681 NDX2376911
పపరర: లకడర దతవ అననవరపప

భరస : ననగరరజ అననవరపప
ఇసటట ననస:83-9-1419/1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కటస
ఇసటట ననస:83-9-1420
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:83-9-1421
వయససస:29
లస: ససస స
1688 NDX0506618
పపరర: బబలయఖ కకరస రపరటట

94-220/343

తసడడ:డ మసగర రరవప నగరస
ఇసటట ననస:83-9-1419
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల వనననపప యన
ఇసటట ననస:83-9-1420
వయససస:42
లస: ససస స
1685 NDX0505115
పపరర: రరణణ కకరస రపరటట

1680 NDX1178268
పపరర: శకకరసత నగరస

1705 NDX0609487
పపరర: దసరర కకటటశశరర దనర

94-220/362

భరస : రవసదడ దనరర
ఇసటట ననస:83-9-1452
వయససస:33
లస: ససస స
94-219/920

1708 NDX2631067
పపరర: రసజత కలమమర ఆరర

94-219/1005

తసడడ:డ కకషష మహన ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:18
లస: పప
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94-219/1007

భరస : కకషష మహన ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:40
లస: ససస స
1712 NDX0504746
పపరర: ధనలకడర మమరరశశటట

94-220/366

94-220/369

94-220/371

94-220/374

94-216/743

94-219/597

94-219/599

తసడడ:డ అలకలసట కకటటశశర రరవప లలట
ఇసటట ననస:83-9-1475
వయససస:29
లస: ససస స

1722 NDX0814707
పపరర: మసగర రరవప నలస

1725 NDX2679371
పపరర: కరశమర మరరయమల

1728 NDX1097468
పపరర: వనసకయఖ వనలవనల

1731 NDX1218866
పపరర: ననగ రరజ కలమమరర రరగర

94-220/376

1734 NDX1407320
పపరర: గకససయమ షపక

94-220/375

1737 NDX2376408
పపరర: షరహహన షపక
తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1475/1
వయససస:24
లస: ససస స

1717 NDX0432138
పపరర: రరమకకషష బబ కకకసస

94-219/595

1720 NDX0432104
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ కకకసస

94-220/373

1723 NDX2693638
పపరర: సరరత కలమమర నలస

94-220/798

తసడడ:డ మననర రరవప నలస
ఇసటట ననస:83-9-1461
వయససస:21
లస: పప
94-219/740

1726 NDX2501740
పపరర: వనసకట భవరన వనలవల

94-219/596

భరస : శవ సతఖ వనలవల
ఇసటట ననస:83-9-1472/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/598

1729 NDX2812618
పపరర: వవనకననసరశమ వరరచనరరర

94-219/921

తసడడ:డ కకసడయఖ వరరచనరరర
ఇసటట ననస:83-9-1472/2
వయససస:62
లస: పప
94-219/600

1732 NDX1218858
పపరర: వవసకట రరడడడ రరగర

94-219/601

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ రరగర
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:77
లస: పప
94-220/377

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:48
లస: ససస స
94-219/602

94-220/368

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:83-9-1460
వయససస:34
లస: పప

భరస : వవసకట రరడడడ రరగర
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:23
లస: ససస స
1736 NDX2524973
పపరర: అలకలసట అదద లకడర

94-220/372

తసడడ:డ అసకమరరరవప
ఇసటట ననస:83-9-1472/2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:26
లస: ససస స
1733 NDX2377075
పపరర: కరఠమబన పఠరన

1719 NDX0439877
పపరర: ననగమర బబ కకకసమ

1714 NDX0401034
పపరర: శశషగరరరరరవప మమదదశశటట

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:83-9-1460
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబలరరజ మరరయమల
ఇసటట ననస:83-9-1467
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:83-9-1472/2
వయససస:26
లస: పప
1730 NDX1218973
పపరర: లకకర బబరగడడ

94-220/370

తసడడ:డ రరమకకకషష నలస
ఇసటట ననస:83-9-1461
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనన ననసరయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:83-9-1467
వయససస:35
లస: పప
1727 NDX1097534
పపరర: ననరరయణ వనలవనల

1716 NDX0469932
పపరర: మబరళ మమదదశశటట

94-220/365

తసడడ:డ మబరళ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససతయఖ బబ కకకసమ
ఇసటట ననస:83-9-1460
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసగ రరవప నలస
ఇసటట ననస:83-9-1461
వయససస:37
లస: ససస స
1724 NDX2680007
పపరర: బబలరరజ మరరయమల

94-220/367

తసడడ:డ కకషషమబరరస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బబ కకకసస
ఇసటట ననస:83-9-1460
వయససస:26
లస: ససస స
1721 NDX1819061
పపరర: శక లకడర నలస

1713 NDX0401018
పపరర: చననమబరర మమదదశశటట

1711 NDX2376630
పపరర: చసదదక
డ మమరరశశటట

భరస : శశషగరరర రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మబరళ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలష మరరకససటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:39
లస: పప
1718 NDX2365518
పపరర: శరరద బబ కకకసస

94-220/364

తసడడ:డ కకషష మహన ఆరర
ఇసటట ననస:83-9-1454
వయససస:21
లస: పప

భరస : అరరర నరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1455
వయససస:32
లస: ససస స
1715 NDX0814616
పపరర: అరరర నరరవప మరరకససటట

1710 NDX2484962
పపరర: ససతతష కలమమర ఆరర

1735 NDX2514578
పపరర: శసకర సద

94-220/378

తసడడ:డ వనసకటరరవప సద
ఇసటట ననస:83-9-1473
వయససస:69
లస: పప
94-220/379

1738 NDX2376416
పపరర: పపలమరరరవప పలర పప

94-220/380

తసడడ:డ ససతయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:83-9-1475/1
వయససస:48
లస: పప
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1739 NDX3288677
పపరర: మలర శశరర మలలర
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94-219/998

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:37
లస: ససస స
1742 NDX2376887
పపరర: గగపసరరజ మలలర

94-220/383

94-220/938

94-220/386

94-220/389

1749 NDX1970186
పపరర: పడసరద లసగరశశటట

1752 NDX2621621
పపరర: ససనత అలకలసట

94-219/603

1755 NDX0970186
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప కక

94-219/963

1758 NDX3248804
పపరర: వనసకటటశశమర కరరరమసచ
భరస : నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:83-9-1620
వయససస:31
లస: ససస స

1760 NDX0672493
పపరర: జయససధ యరక

1761 NDX1855594
పపరర: రమణమర ఉపపషతల

94-220/390

భరస : మసరసన యరక
ఇసటట ననస:83-9-1620/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబసకర యయటటల
ఇసటట ననస:83-9-1625
వయససస:42
లస: ససస స
1766 NDX2376903
పపరర: లకడర పసళర
భరస : ననరరయణ పసళర
ఇసటట ననస:83-9-1625
వయససస:70
లస: ససస స

94-220/387

1764 NDX1220169
పపరర: భబసకర యయటటల

94-161/587

1767 NDX0732222
పపరర: నరసమర � ఆలకలసటట
భరస : కకటటశశరరరవప� ఆలకలసటట
ఇసటట ననస:83-9-1625/1
వయససస:49
లస: ససస స

1747 NDX2376945
పపరర: జజఖతనసస గరటటట పలర

94-220/385

1750 NDX2376382
పపరర: ఆదద లకడర కకల

94-220/388

1753 NDX2654960
పపరర: అనసష అలకలసట

94-219/741

భరస : ఆనసద కలమమర అలకలసట
ఇసటట ననస:83-9-1482
వయససస:19
లస: ససస స
94-219/604

1756 NDX0970343
పపరర: ననగబబబబ బ

94-219/605

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బ
ఇసటట ననస:83-9-1620
వయససస:46
లస: పప
94-219/964

1759 NDX1640839
పపరర: జయ పడధ యరక

94-219/606

భరస : శకనవరసరరవప యరక
ఇసటట ననస:83-9-1620/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-219/607

1762 NDX3123627
పపరర: శవశసకర దతరగబల

94-225/1468

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దతరగబల
ఇసటట ననస:83-09-1624
వయససస:20
లస: పప
94-219/609

తసడడ:డ నరసయఖ యయటటల
ఇసటట ననస:83-9-1625
వయససస:45
లస: పప
94-220/392

94-220/799

భరస : ననగకశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:83-9-1479/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ధరరయఖ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:83-9-1624
వయససస:55
లస: ససస స
94-219/608

1744 NDX2674307
పపరర: కలమమరర మలలర

భరస : ననగ ఉమ మహహశశర రరవప రకనస
ఇసటట ననస:83-9-1479/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కక
ఇసటట ననస:83-9-1620
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:83-9-1620
వయససస:31
లస: ససస స

1763 NDX1220177
పపరర: పరరశత యయటటల

94-64/791

భరస : గగపస అలకలసట
ఇసటట ననస:83-9-1482
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప కక
ఇసటట ననస:83-9-1620
వయససస:31
లస: ససస స
1757 NDX3248754
పపరర: వనసకటటశశరమర కరరరమసచ

1746 NDX2575629
పపరర: సడడ స హహసపన షపక

94-220/382

భరస : గగపస రరజ మలలర
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1479/2
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:83-9-1479/3
వయససస:27
లస: పప
1754 NDX0970103
పపరర: వనసకటటశశరమర కక

94-220/384

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:83-9-1477/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడసరద లసగసశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1479/2
వయససస:38
లస: ససస స
1751 NDX2376390
పపరర: గబరరబడహరస కకల

1743 NDX2376879
పపరర: రరసబబబబ మలలర

1741 NDX2376937
పపరర: మసగఎసమర పలర పప

భరస : వనసకటటసశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలలర
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడభబదనస పసనసమమల
ఇసటట ననస:83-9-1477
వయససస:52
లస: ససస స
1748 NDX1147230
పపరర: లకకర లసగశశటట

94-220/381

భరస : రరసబబబబ మలలర
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలలర
ఇసటట ననస:83-9-1476
వయససస:23
లస: పప
1745 NDX2778744
పపరర: పపలర మర పసనసమమల

1740 NDX2376895
పపరర: లకడర తరరపఠమర మలలర

1765 NDX2376952
పపరర: లలత యయటటలర

94-220/391

తసడడ:డ భబసకర యయటటలర
ఇసటట ననస:83-9-1625
వయససస:23
లస: ససస స
94-219/610

1768 NDX2627180
పపరర: రరధ మనగక

94-6/791

భరస : రమమరరవప మనగక
ఇసటట ననస:83-9-1626
వయససస:30
లస: ససస స
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1769 NDX3297249
పపరర: లకడర అపరష శసగసశశటట
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94-219/1016

భరస : లకడర ననరరయణ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:83 9 1626
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/801

తసడడ:డ చచసచయఖ మనగక
ఇసటట ననస:83-9-1626
వయససస:33
లస: పప
94-219/1000

94-220/802

1776 NDX2376929
పపరర: శశషష కలమమర కసస
స రర

94-220/395

భరస : వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:83-9-1628/1
వయససస:60
లస: ససస స

1779 NDX2376622
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస

94-220/393

94-220/398

భరస : ఉమరర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1629
వయససస:62
లస: ససస స

1782 NDX1353184
పపరర: ఖజజమహహదద న షపక

94-220/396

94-220/401

భరస : బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:83-9-1631
వయససస:31
లస: ససస స

1785 NDX2365575
పపరర: బబజ బబబబ షపక

94-220/399

94-220/404

తసడడ:డ రరమమరరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:83-9-1633
వయససస:43
లస: పప

1788 NDX1788985
పపరర: నరరల కలమమరర దదవనశల

94-220/402

94-219/613

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:83-9-1633/1
వయససస:53
లస: పప

1791 NDX2377240
పపరర: రమఖ చచసబబటట

94-219/611

94-219/989

94-220/1066

1794 NDX0471425
పపరర: మమలన షపక

94-220/405

భరస : మబరళ బసడడ
ఇసటట ననస:83-9-1639
వయససస:41
లస: ససస స

94-220/397

1783 NDX1353192
పపరర: ఉమరర షపక

94-220/400

1786 NDX0507160
పపరర: మమరర మమధవ GOVADA

94-220/403

1789 NDX1789108
పపరర: కనక దసరర జకలసటర

94-219/612

1792 NDX0506188
పపరర: ననగకశశర రరవప పడనల

94-220/406

తసడడ:డ దసరరరరరవప పడనల
ఇసటట ననస:83-9-1634
వయససస:45
లస: పప
94-220/407

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:83-9-1637
వయససస:49
లస: ససస స
1797 NDX0609958
పపరర: రమణ బసడడ

1780 NDX2365542
పపరర: నజమ షపక

భరస : రరజ జకలసటర
ఇసటట ననస:83-9-1633/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జననరద న రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:83-9-1634
వయససస:23
లస: ససస స

1793 NDX3283462
పపరర: షపక యబసఫ వల షపక మసరసన
వల
తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:83-9-1637
వయససస:18
లస: పప

94-220/394

భరస : దదననరరజ గగవరడ
ఇసటట ననస:83-9-1633
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:83-9-1633/1
వయససస:29
లస: ససస స

1790 NDX1178243
పపరర: రరమమరరవప దదవనశల

1777 NDX2376721
పపరర: కరఠమబననసర పఠరన

తసడడ:డ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:83-9-1629
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1631
వయససస:38
లస: పప

1787 NDX0507772
పపరర: దదననరరజ గగవరడ

94-219/999

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:83-9-1629
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమరర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1629
వయససస:32
లస: పప

1784 NDX2365567
పపరర: అరరద షపక

1774 NDX3288685
పపరర: దసరరరసబ కసస
స రఠ

భరస : ఖమససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:83-9-1627
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:83-9-1628/1
వయససస:68
లస: పప

1781 NDX1353218
పపరర: జలలఖ షపక

94-220/800

భరస : శకనవరస రరవప కసస
స రఠ
ఇసటట ననస:83-9-1626/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:83-9-1626/1
వయససస:21
లస: పప

1778 NDX2376614
పపరర: మననరమ కకతస

తసడడ:డ మమమమన అల
ఇసటట ననస:83-9-1637
వయససస:19
లస: పప

1773 NDX2559128
పపరర: రరధ మనగక

1771 NDX2658870
పపరర: రమమరరవప మనగక

తసడడ:డ చచచయఖ మనగక
ఇసటట ననస:83-9-1626
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమరరవప మనగక
ఇసటట ననస:83-9-1626
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ కసస
స రఠ
ఇసటట ననస:83-9-1626/1
వయససస:43
లస: పప

1796 NDX3297702
పపరర: యబసఫ అల షపక

94-219/1017

తసడడ:డ రమబలల ����������
ఇసటట ననస:83-9-1626
వయససస:43
లస: పప

1772 NDX2559110
పపరర: రమమరరవప మనగక

1775 NDX3288693
పపరర: శకనవరసరరవప కసస
స రఠ

1770 NDX3297272
పపరర: లకడర ననరరయణ శసగసశశటట

1795 NDX0471417
పపరర: మసరసన వల షపక

94-220/408

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:83-9-1637
వయససస:25
లస: పప
94-220/409

1798 NDX0470690
పపరర: కకటటశశరర నలర మతషల

94-220/410

భరస : ఏససపరదస నలర మతషల
ఇసటట ననస:83-9-1639
వయససస:43
లస: ససస స
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1799 NDX0470666
పపరర: శకలసతల సరతషలలరర
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94-220/411

భరస : రరజ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:83-9-1639
వయససస:58
లస: ససస స
1802 NDX0970111
పపరర: లకకర ససహహచ

94-219/615

94-220/412

94-220/415

94-220/418

94-220/419

94-220/421

94-220/423

తసడడ:డ పప తషరరజ గగరసటర
ఇసటట ననస:83-9-1651
వయససస:28
లస: పప

1812 NDX2645703
పపరర: లకడర ననరరయణ బబరగ

1815 NDX0780460
పపరర: సరసబశవరరవప వడర మబడడ

1818 NDX1177872
పపరర: శశషషబబబబ గబణషస

1821 NDX2484954
పపరర: వనసకట గగపస గబననస

94-220/807

1824 NDX2640027
పపరర: రమ దతవ పరలడడగబ

94-220/804

1827 NDX2376820
పపరర: మబననసర షపక
భరస : బబడతసర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1651
వయససస:44
లస: ససస స

1807 NDX1353200
పపరర: ననగబర బ షపక

94-220/414

1810 NDX1881128
పపరర: మబబన షపక

94-220/417

1813 NDX2641207
పపరర: లకరణ ననరరయణ బబరగర

94-220/805

తసడడ:డ రమమదతవ బబరగర
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:19
లస: పప
94-220/420

1816 NDX3229200
పపరర: శతమర బబదదగసచసలమ

94-208/1616

భరస : బల చహడయఖ బబదదగసచసలమ
ఇసటట ననస:83-9-1647
వయససస:45
లస: ససస స
94-220/422

1819 NDX2963676
పపరర: పవన కలమఖణ గబననస

94-219/922

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబననస
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:18
లస: పప
94-220/424

1822 NDX2658318
పపరర: కరమమశశరమర మమరరశశటట

94-220/806

భరస : ననగకశశరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-220/808

భరస : ననగ రరజ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:25
లస: ససస స
94-219/742

94-219/617

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబననస
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ గబణషస
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:42
లస: పప
1826 NDX2672053
పపరర: పడభబ కలమమర గగరసటర

94-220/416

తసడడ:డ రరసబబబబ గబణషస
ఇసటట ననస:83-9-1650
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబణషస
ఇసటట ననస:83-9-1650/2
వయససస:41
లస: ససస స
1823 NDX2658755
పపరర: వనసకటటశశరరవప గబణషస

1809 NDX2365534
పపరర: సమర షపక

1804 NDX0970152
పపరర: శకనవరసరరవప ససహహచ చ

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:83-9-1643
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ గబణషస
ఇసటట ననస:83-9-1650
వయససస:28
లస: ససస స
1820 NDX0608919
పపరర: శవ పరరశత గబణషస

94-220/413

తసడడ:డ వవసకట రతనస బబరగ
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ బబ సదస
ఇసటట ననస:83-9-1641/2
వయససస:23
లస: పప
1817 NDX0513176
పపరర: కకటటశశరమర గబణషస

1806 NDX0403659
పపరర: మహలకడర గరరరక

94-219/614

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చ
ఇసటట ననస:83-9-1640
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మదరసర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:47
లస: పప
1814 NDX2409050
పపరర: రతన కలమమర బబ సదస

94-219/616

భరస : శకనవరసరరవప గరరరక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ గరరరక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:68
లస: ససస స
1811 NDX1353226
పపరర: మబనర షపక

1803 NDX0970095
పపరర: శశషబబబబ చ

1801 NDX1736984
పపరర: సరశత నలర మతషల

తసడడ:డ యయససపరదస నలర మతషల
ఇసటట ననస:83-9-1640
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చ
ఇసటట ననస:83-9-1640
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖస గరరరక
ఇసటట ననస:83-9-1641
వయససస:38
లస: ససస స
1808 NDX0403667
పపరర: పపలర మర గరరరక

94-220/803

తసడడ:డ వనసకయఖ యమల
ఇసటట ననస:83-9-1639
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:83-9-1640
వయససస:44
లస: ససస స
1805 NDX0403675
పపరర: రమమదతవ గరరరక

1800 NDX2651941
పపరర: అసకమరరరవప యమల

1825 NDX2629681
పపరర: కరమమశశరమర మమరరశశటట

94-220/809

భరస : ననగకశశర రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:83-9-1650-2
వయససస:52
లస: ససస స
94-220/425

1828 NDX0089920
పపరర: కకటటశశరర అరవపలర

94-220/426

తసడడ:డ దసరరరరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:83-9-1652
వయససస:29
లస: ససస స
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1829 NDX0814756
పపరర: కకటమర అరవపలర
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94-220/427

భరస : వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:83-9-1652
వయససస:50
లస: ససస స
1832 NDX0470997
పపరర: ససవరరబబనస షపక

94-220/430

94-220/433

94-220/436

94-220/881

Deleted
94-216/695

తసడడ:డ ననగభబషణస కక
ఇసటట ననస:83-13-1153/1
వయససస:50
లస: పప
1847 NDX0320275
పపరర: రమమదతవ చనపల

94-218/737

94-220/440

తసడడ:డ ఘన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:83-15-2226
వయససస:37
లస: పప

94-220/437

1842 NDX2354371
పపరర: మణణకసఠ చలమర

94-216/693

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:83-13-1145
వయససస:20
లస: పప
1845 MLJ1863513
పపరర: పదర� ఉలర �

1848 NDX1314947
పపరర: పపదల దసరరర పపదల

1851 NDX0405043
పపరర: దనసస పసదనల

94-219/618

1854 NDX2781946
పపరర: రరమకకషష అడప

1857 NDX2389658
పపరర: వసరసత పరలలపప
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:83-18-3365/1
వయససస:43
లస: ససస స

1837 NDX0471029
పపరర: బబషర సయఖద

94-220/435

1840 NDX3238615
పపరర: కలమమరర యమరరగరరరర

94-217/908

1843 NDX2354421
పపరర: అనసరరధ కసదసకలరర

94-216/694

భరస : ననగకశశర రరవప కక
ఇసటట ననస:83-13-1153/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-216/696

1846 NDX0645846
పపరర: శకనవరసరరవప సససగసశశటట

94-216/697

తసడడ:డ కకసడయఖ ససనరససపటట
ఇసటట ననస:83-13-1160
వయససస:36
లస: పప
94-220/438

1849 NDX0854257
పపరర: చననమమరయ పసదనల

94-220/439

భరస : దనసస పపదల
ఇసటట ననస:83-13-1977
వయససస:38
లస: ససస స
94-220/441

1852 NDX2913465
పపరర: ననగ లకడర దనవరల

94-220/882

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:83-14-2128
వయససస:25
లస: ససస స
94-220/883

తసడడ:డ ససవదసలల అడప
ఇసటట ననస:83-15-765
వయససస:46
లస: పప
94-219/620

94-220/432

భరస : పడభబకర యమరరగరరరర
ఇసటట ననస:83-10-400
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పపదల
ఇసటట ననస:83-13-1977
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:83-14-2167
వయససస:29
లస: పప
1856 NDX2158971
పపరర: మసరసన వల షపక

1839 NDX2376838
పపరర: సప వరర నయ వవరచతరరళ

1834 NDX0470955
పపరర: షరహహరర షపక

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:64
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పపదల
ఇసటట ననస:83-13-1977
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకయఖ పపదల
ఇసటట ననస:83-13-1977
వయససస:34
లస: పప
1853 NDX1147198
పపరర: చసదస చసతకరయల

94-220/434

భరస : వనసకట ననరరయణ� ఉలర
ఇసటట ననస:83-13-1157
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:83-13-1182
వయససస:55
లస: ససస స
1850 NDX1314939
పపరర: పసచచయఖ పపదల

1836 NDX0470963
పపరర: అబబదల రహమమన షపక

94-220/429

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరజకశ కలమమర వవరచతరరళ
ఇసటట ననస:83-9-1927
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కటకస
ఇసటట ననస:83-11-8
వయససస:32
లస: ససస స

1844 NDX2354413
పపరర: ననగకశశర రరవప కసదసకలరర

94-220/431

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర యయటటలర
ఇసటట ననస:83-9-1695
వయససస:21
లస: పప
1841 NDX3031200
పపరర: దదపసస కటకస

1833 NDX0471037
పపరర: అఖలమ సయఖద

1831 NDX0921593
పపరర: ససఫసయమ షపక

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:37
లస: పప
1838 NDX2419075
పపరర: రమమశ యయటటలర

94-220/428

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:83-9-1652
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:83-9-1655
వయససస:40
లస: ససస స
1835 NDX0471045
పపరర: షసకత సయఖద

1830 NDX0814822
పపరర: దసరరరరరవప అరవపలర

1855 NDX2158930
పపరర: దతవ గగరరర ల

94-219/619

భరస : రమమశ గగరరర ల
ఇసటట ననస:83-15-2181/3
వయససస:35
లస: ససస స
94-216/698

1858 NDX2627164
పపరర: రవ కలమమర మమతసగర

94-6/790

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:83-22వయససస:36
లస: పప
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1859 NDX2658912
పపరర: లలత మమతసగర
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94-206/1068

భరస : రవకలమమర మమతసగర
ఇసటట ననస:83-22
వయససస:32
లస: ససస స
1862 NDX2893360
పపరర: ననగలకడర సరదస

94-211/1145

94-224/1575

94-219/624

94-220/444

94-219/628

95-130/901

94-220/446

భరస : వనసకట రరవప కలలకరర
ఇసటట ననస:84-4-546
వయససస:42
లస: ససస స

1872 NDX1352400
పపరర: కటకస శవపరరశత కటకస

1875 NDX1352350
పపరర: ఏడడకకసడలల కటకస కటకస

1878 NDX3042561
పపరర: మమరస మర పప ననల

1881 NDX2683233
పపరర: మసరసన వల షపక

94-226/1381

1884 NDX0141101
పపరర: శకనవరసరరవప గబడపరటట

94-219/626

1887 NDX2664332
పపరర: అరరణ దనససరరడడడ
భరస : హనమరరడడడ దనససరరడడడ
ఇసటట ననస:84-11-1708
వయససస:42
లస: ససస స

1867 NDX0468892
పపరర: రరమకకషష కకట

94-219/623

1870 NDX2411379
పపరర: కకటటశశర రరవప చమట

94-220/443

1873 NDX1352368
పపరర: పసచచమర కటకస

94-219/627

భరస : ఏడడకకసడలల కటకస
ఇసటట ననస:83-188
వయససస:57
లస: ససస స
94-219/629

1876 NDX2409449
పపరర: నరసయఖ కటకస

94-226/26

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల కటకస
ఇసటట ననస:83-188
వయససస:39
లస: పప
94-219/845

1879 NDX0403766
పపరర: రమణ ఏనసగబల

94-220/445

భరస : రమమష ఏనసగబల
ఇసటట ననస:83-81383
వయససస:44
లస: ససస స
94-219/743

1882 NDX3060134
పపరర: కకషషవనణణ అనగరన

94-90/1136

భరస : కకశశర
ఇసటట ననస:84-2-2521
వయససస:27
లస: ససస స
94-221/33

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-4-321
వయససస:40
లస: పప
94-219/630

94-219/621

తసడడ:డ పసదద ససబబబరరవప చమట
ఇసటట ననస:83-158
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-2-119
వయససస:77
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:84-4-1
వయససస:32
లస: ససస స
1886 NDX1352681
పపరర: వనసకట రమణ కలలకరర

94-219/625

భరస : లకరయఖ పప ననల
ఇసటట ననస:83-4552
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమర రరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:83-81383
వయససస:48
లస: పప
1883 NDX2785335
పపరర: సబర షపక

1869 NDX2408961
పపరర: అశశక శశటట

1864 NDX0607937
పపరర: సరగజన బసడనరర

తసడడ:డ జగననరహనరరవప కకట
ఇసటట ననస:83-154
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ కటకస
ఇసటట ననస:83-188
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలర సయద
ఇసటట ననస:83-927
వయససస:33
లస: పప
1880 NDX0668715
పపరర: రమమష ఏనసగబల

94-219/622

భరస : నరసయఖ కటకస
ఇసటట ననస:83-188
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల కటకస
ఇసటట ననస:83-188
వయససస:36
లస: పప
1877 SQX2248060
పపరర: బబజ సయద

1866 NDX0468876
పపరర: వరలకడర కకట

94-220/885

భరస : ననగకశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:83-147
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ శశటట
ఇసటట ననస:83-158
వయససస:26
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:83-173
వయససస:37
లస: ససస స
1874 NDX2409035
పపరర: సతఖననరరయణ కటకస

94-220/442

భరస : జగననరహనరరవప కకట
ఇసటట ననస:83-154
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ శశటట
ఇసటట ననస:83-158
వయససస:44
లస: ససస స
1871 NDX0470864
పపరర: జలలఖమ షపక

1863 NDX0089979
పపరర: శవ పరరశత పప లనవన

1861 NDX2955490
పపరర: రమణ బసడరర

భరస : బబష
ఇసటట ననస:83-22-24
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ పప లనవన
ఇసటట ననస:83-144
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట యఖ పసటట
ఇసటట ననస:83-151
వయససస:19
లస: పప
1868 NDX2408953
పపరర: ససతమహలకడర శశటట

94-220/884

తసడడ:డ బబసకరరరవప
ఇసటట ననస:83-22-24
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సరదస
ఇసటట ననస:83-31-2642
వయససస:19
లస: ససస స
1865 NDX3211505
పపరర: చనన ఓబబలలశ పసటట

1860 NDX2949634
పపరర: సరయ బబబబ దనసరర

1885 NDX2242022
పపరర: చసదస మమడబబ యన

94-2/610

తసడడ:డ ధరరరరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:84-4-440
వయససస:23
లస: ససస స
94-8/1235

1888 NDX3130754
పపరర: లలమవత తతట

94-230/973

భరస : రమణయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:47
లస: ససస స
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94-229/52

భరస : రరసబబబబ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-15-1197
వయససస:35
లస: ససస స
1892 NDX1567827
పపరర: శకనవరస గగరసటర

94-229/64

94-230/916

94-230/138

94-229/166

94-229/169

94-229/172

94-229/175

భరస : దదలప కలమమర తతకకల
ఇసటట ననస:84-21-2019
వయససస:37
లస: ససస స

1902 NDX0898197
పపరర: సతష గబపరస

1905 NDX0431940
పపరర: దతవరపలర సలలమ

1908 NDX0920538
పపరర: కరసససససటట లసగయఖ

1911 NDX2411056
పపరర: ఫణణకలమమర గకదల

94-229/179

1914 NDX2485977
పపరర: రరసబబబబ పప దదలపప

94-229/167

1917 NDX0441980
పపరర: లకడరసరయదదనవష పససపపలలటట
తసడడ:డ ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:32
లస: పప

1897 NDX2891281
పపరర: మసరసన బ షపక

94-230/976

1900 NDX2855617
పపరర: మబవరశ మధసబబబబ

94-230/998

1903 NDX0908673
పపరర: దనరర శరరద

94-229/168

భరస : హనసమసతచనరర
ఇసటట ననస:84-20-1590
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/170

94-229/171
1906 NDX1909144
పపరర: అనల కలమమర మహన చనరఖ
దనరర
తసడడ:డ సరయ బబబబ దనరర
ఇసటట ననస:84-20-1590
వయససస:26
లస: పప

94-229/173

1909 NDX0680736
పపరర: రతస మర ఇలమర

94-229/174

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-20-2096
వయససస:87
లస: ససస స
94-229/178

1912 NDX3236965
పపరర: మసరసన వల షపక

94-229/1531

తసడడ:డ దనదనమయఖ షపక
ఇసటట ననస:84-21-16/5
వయససస:62
లస: పప
94-229/180

తసడడ:డ కలరరర రరవప పప దదలపప
ఇసటట ననస:84-21/548/A
వయససస:49
లస: పప
94-229/1533

94-230/35

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-19-2444/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గకదల
ఇసటట ననస:84-21-15/96
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకకరకరసత వసజజరపప
ఇసటట ననస:84-21-164
వయససస:22
లస: ససస స
1916 NDX3238706
పపరర: ససనత తతకకల

94-230/139

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-20-2088
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-20-2096
వయససస:91
లస: ససస స
1913 NDX2339307
పపరర: ఖమఖత వసజజరపప

1899 MLJ3394475
పపరర: జయలకడర ఇలమర

1894 NDX2090769
పపరర: రజబ షపక

భరస : కశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-18-1370
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-20-1590
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1590
వయససస:64
లస: పప
1910 NDX0680660
పపరర: రసగననయకమర దళవరయ

94-230/53

తలర : కలమమరర
ఇసటట ననస:84-20-1589
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరయ బబబబచనరర
ఇసటట ననస:84-20-1590
వయససస:43
లస: ససస స
1907 NDX0920546
పపరర: తలర స శశషషబబబబ

1896 NDX0697011
పపరర: హనసమసతరరవప వలవవటట

94-229/54

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:84-16-48
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1419
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1589
వయససస:53
లస: ససస స
1904 NDX0908608
పపరర: దనరర లకడర

94-229/65

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-17-1530
వయససస:74
లస: పప

భరస : ననగబర బ షపక
ఇసటట ననస:84-18-1980
వయససస:26
లస: ససస స
1901 NDX0898270
పపరర: కలమమరర గబపరస

1893 NDX1275031
పపరర: అసజల కకపపషల

1891 NDX1275023
పపరర: వవణబగగపరల రరవప

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:44
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరడడడ కకపపషల
ఇసటట ననస:84-15-1998
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:84-16-2224
వయససస:50
లస: పప
1898 NDX2347953
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-229/53

భరస : పసరరమమలర యఖ పపజజరర
ఇసటట ననస:84-15-1198
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గగరసటర
ఇసటట ననస:84-15-1997
వయససస:39
లస: పప
1895 NDX2676849
పపరర: పటటట వనసకటససబబరరవప

1890 NDX1420926
పపరర: ససగబణన దతవ పపజజరర

1915 NDX0755116
పపరర: కకటటశశరరరవప గరజల

94-229/419

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1754
వయససస:33
లస: పప
94-229/420

1918 NDX0867663
పపరర: ససదదప బబబబ దళవరయ

94-229/421

తసడడ:డ రరఘవవసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:34
లస: పప
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1919 NDX0432658
పపరర: తరరపతరరవప ననమమల

94-229/422

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:39
లస: పప
1922 NDX0698290
పపరర: రమమష పసడసససగ

94-229/425

94-226/1379

94-208/512

94-229/558

94-229/1427

94-229/561

94-229/775

తసడడ:డ అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:37
లస: పప

1932 NDX0135640
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

1935 NDX2567709
పపరర: శకకల షపక పటట

1938 NDX2241941
పపరర: రరమబలమర బటట గరరర

1941 NDX2159557
పపరర: నసరర హన షపక

94-229/778

1944 NDX0434001
పపరర: అబబదల రషసద షపక

94-229/559

1947 NDX0892281
పపరర: వనసకరయమర బబ లమరవపల
భరస : గగపరలరరవప బబ లమరవపలమ
ఇసటట ననస:84-24-2322
వయససస:50
లస: ససస స

1927 NDX0443754
పపరర: మమధవ సగనబబ యన

94-230/223

1930 NDX2048792
పపరర: శవ జజఖత దసనన

94-229/557

1933 NDX2048743
పపరర: సరసబశవ రరవప దసనన

94-229/560

తసడడ:డ భబనస మబరరస దసనన
ఇసటట ననస:84-23-2166
వయససస:55
లస: పప
94-229/1268

1936 NDX2892024
పపరర: రమణమర ఇలనవన

94-229/1407

భరస : శకనవరస రరవప చచననమశశటట
ఇసటట ననస:84-24-1038
వయససస:47
లస: ససస స
94-2/611

1939 NDX0757005
పపరర: అసర ర ఆల షపక

94-208/544

తసడడ:డ లమల మహమరద షపక
ఇసటట ననస:84-24-2152
వయససస:37
లస: పప
94-229/776

1942 NDX0434233
పపరర: నరరల బడడకసదసల

94-229/777

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:57
లస: ససస స
94-229/779

తసడడ:డ అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:32
లస: పప
94-229/781

94-220/940

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసనన
ఇసటట ననస:84-23-2166
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:57
లస: ససస స
1946 NDX2173813
పపరర: అబబదల కరఠమ షపక

94-208/513

భరస : ససబబ రరవప బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-24-1780
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప చననమమలమ
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:33
లస: ససస స
1943 NDX0434241
పపరర: చటటటమర బడడకసదసల

1929 NDX0093039
పపరర: కకషప ర బబబబ టట

1924 NDX3031325
పపరర: బబగయమఖ కకట

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-22-2231
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఖససస షపక పటట
ఇసటట ననస:84-24/244
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-24-1679
వయససస:35
లస: పప
1940 NDX1753152
పపరర: ససశల దతవ చననమమలమ

94-229/1267

తసడడ:డ మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:84-23-2166
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-24-78
వయససస:45
లస: పప
1937 NDX0696682
పపరర: పప ల ననయబడడ పసలర మ

1926 NDX2666337
పపరర: తతజశశన ససదద

94-229/424

భరస : కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:84-22-5/16
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2036
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దసనన
ఇసటట ననస:84-23-2166
వయససస:55
లస: ససస స
1934 NDX2785301
పపరర: ఖససస షపక

94-229/426

తసడడ:డ శకనవరస ససదద
ఇసటట ననస:84-22-890
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ గసజకరపలర
ఇసటట ననస:84-23-2035
వయససస:45
లస: ససస స
1931 NDX2048776
పపరర: అమమరజ దసనన

1923 MLJ1972173
పపరర: నరశసహరరవప పప తనవన

1921 NDX0819318
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-2225
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ భబవననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-22-187
వయససస:34
లస: ససస స
1928 NDX1940544
పపరర: లకడర గసజకరపలర

94-229/423

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబససకరలల
ఇసటట ననస:84-21-2023
వయససస:60
లస: పప
1925 NDX2922060
పపరర: నవన ఆకలల

1920 MLJ1970805
పపరర: హహమసత గగరరసటర

1945 NDX0433987
పపరర: అబబదల జలమన షపక

94-229/780

తసడడ:డ అబబదల జబబబర
ఇసటట ననస:84-24-2166
వయససస:34
లస: పప
94-208/545

1948 NDX2650919
పపరర: షబన బబగబమ షపక

94-244/1246

భరస : అహమద వల షపక
ఇసటట ననస:84-24-2500
వయససస:35
లస: ససస స
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94-230/229

తసడడ:డ జరవపరల కటబరర
ఇసటట ననస:84-25-49
వయససస:21
లస: ససస స
1952 NDX0434415
పపరర: ఫరతమబన షపక

94-229/783

94-229/786

94-208/547

94-230/1023

94-230/236

భరస : బల కకషష
ఇసటట ననస:84-26-224/1/3-25
వయససస:37
లస: ససస స
1970 NDX1761932
పపరర: అబదన బబగస షపక

94-229/1044

భరస : కరలలషర వల
ఇసటట ననస:84-26-2026
వయససస:56
లస: ససస స
1973 MLJ3387321
పపరర: ఆసజనవయబలల తనతరరడడడ

94-230/398

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2339
వయససస:30
లస: పప

94-230/1061

1957 NDX1566662
పపరర: వజయ లకడర పప టటనరర

94-208/546

1960 NDX2541191
పపరర: షమమ అకస ర షపక

94-230/918

1963 NDX2348936
పపరర: ససజజత గకరర

94-230/235

భరస : కకటటశశర రరవప గకరర
ఇసటట ననస:84-26-214/1
వయససస:43
లస: ససస స

1965 NDX2348951
పపరర: దదపసస గకరర

94-230/239

1966 NDX2348944
పపరర: కకటటశశర రరవప గకరర

94-230/240

తసడడ:డ జయ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:84-26-224/1/1
వయససస:55
లస: పప

1968 NDX2348910
పపరర: పపషష ఘటట మనవన

94-230/241

1969 NDX2063451
పపరర: కరఠసఊన అపరషపపరస

94-229/1043

భరస : పపరష చసదడ రరవప ఘటట మనవన
ఇసటట ననస:84-26-224/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన సరహహబ అపరషపపరస
ఇసటట ననస:84-26-2026
వయససస:52
లస: ససస స

1971 NDX1761908
పపరర: కరలలషర వల షపక

1972 NDX0435115
పపరర: అరరణ తనతరరడడడ

94-229/1045

1974 NDX1948605
పపరర: ససలమసనన షపక

1977 NDX1113877
పపరర: ఖమదర బ షపక
భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2385
వయససస:53
లస: ససస స

94-230/397

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2278
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/399

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-26-2339
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/401

94-229/785

తసడడ:డ మహమరద గకసప షపక
ఇసటట ననస:84-26-08
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:84-26-2026
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ తనటటతతడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2278
వయససస:52
లస: పప
1976 NDX1092808
పపరర: ససభబన షపక

94-208/548

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గకరర
ఇసటట ననస:84-26-224/1/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-230/1038

1954 MLJ3387578
పపరర: ససభబన షపక

భరస : ఈశశర రరవప పప తతనసరఠ
ఇసటట ననస:84-25-2058
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర బబష సయద
ఇసటట ననస:84-26-75
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకసడలల మమధవరపప
ఇసటట ననస:84-26-221/4
వయససస:41
లస: ససస స
1967 NDX3116845
పపరర: బల ననగమర ఉదయగరరర

94-229/1428

1959 NDX1566670
పపరర: ఈశశర రరవప పప టటనరర

1962 NDX2826386
పపరర: నయమజ సయద

94-229/782

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-25-1769
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కరళదనసస పప తతనసఱఱ
ఇసటట ననస:84-25-2058
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చచనన కకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:84-26-22
వయససస:42
లస: పప
1964 NDX2347540
పపరర: కనకరతనస మమధవరపప

94-229/784

తసడడ:డ ������
ఇసటట ననస:84-25-1965
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశరరరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:84-25-2058
వయససస:61
లస: పప
1961 NDX2825636
పపరర: బల కకషష ఉదయగరరర

1953 NDX1950378
పపరర: ఖమససస షపక

1956 NDX3060100
పపరర: ������ ���� ��� ���

1951 NDX0432369
పపరర: యశశదమర ననమమల

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-25-1605
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర వల షపక
ఇసటట ననస:84-25-1769
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-25-1769
వయససస:72
లస: పప
1958 NDX1937665
పపరర: సరయ గబరరననథ పప టటనరర

94-229/1535

తలర : రమమరరవప బబరరడ
ఇసటట ననస:84-25-1551
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-1769
వయససస:40
లస: ససస స
1955 NDX0434746
పపరర: మసరసన వల షపక

1950 NDX3238748
పపరర: మహహశ బబరరడ

1975 NDX1093111
పపరర: ఖమససస షపక

94-230/400

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2339
వయససస:28
లస: పప
94-230/402

1978 NDX3199544
పపరర: నరరసహహన షపక

94-229/1465

భరస : హహమమయన షపక
ఇసటట ననస:84-26-2868
వయససస:52
లస: ససస స
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94-229/1459

భరస : బడత పసర సయయఖద
ఇసటట ననస:84-26-22469
వయససస:57
లస: ససస స
1982 NDX2065549
పపరర: భబగఖ లకడర చససడసరర

94-203/492

1983 NDX1632646
పపరర: ఈశశరర ఏలశశటట

94-203/660

1986 NDX2545788
పపరర: హహససన బ షపక

94-203/493

1989 NDX0835108
పపరర: కకసడమర పపవరశడ

94-203/661

94-230/410

భరస : ససధనకర కరరక
ఇసటట ననస:84-27-1220
వయససస:32
లస: ససస స
1994 NDX2348134
పపరర: రరధ పప గరడడ

1992 NDX2348175
పపరర: దసరర రకతష

94-208/568

1995 NDX2793974
పపరర: నగబరబబ షపక

భరస : సతఖననరరయణ పప గరడడ
ఇసటట ననస:84-27-1223, MACHERLA STRE
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:84-27-1244
వయససస:35
లస: ససస స

1997 MLJ1973015
పపరర: కలమమరర ఇళయళ�

1998 NDX0434365
పపరర: చరసజవ ఇలమర

94-229/1102

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:84-27-1373
వయససస:44
లస: ససస స
2000 NDX1483239
పపరర: తనజ షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:84-27-1730
వయససస:25
లస: పప
2003 NDX0843508
పపరర: ససశల వరమననపలర

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-27-2395
వయససస:23
లస: ససస స

2001 NDX1201193
పపరర: దదవఖ అలవరలమ

94-229/1108

2004 NDX2826170
పపరర: షబయ షపక

94-229/1466

2007 NDX2348050
పపరర: అదద లకడర కరరక

94-230/1077

1990 NDX2347490
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

94-230/409

1993 NDX2348159
పపరర: శకనవరస రరవప పప గరడడ

94-230/412

1996 NDX0680561
పపరర: ననగలకడర ఇలమర

94-229/1101

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:84-27-1373
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/1103

1999 MLJ1972918
పపరర: శకనస� ఇలమర�

94-229/1104

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-27-1373
వయససస:50
లస: పప
94-229/1106

2002 NDX1201201
పపరర: వశరల పపపరషల

94-229/1107

భరస : నరసససహ రరడడడ పపపరషల
ఇసటట ననస:84-27-1774
వయససస:32
లస: ససస స
94-230/1062

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:84-27-1996
వయససస:22
లస: ససస స
94-230/682

1987 NDX3052438
పపరర: ఖదరఠబ షపక

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప గరడడ
ఇసటట ననస:84-27-1223
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ అలవరలమ
ఇసటట ననస:84-27-1774
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవయఖ వరమననపలర
ఇసటట ననస:84-27-1775
వయససస:45
లస: ససస స
2006 NDX2344406
పపరర: నససమమ షపక

94-230/411

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇళర
ఇసటట ననస:84-27-1373
వయససస:32
లస: పప
94-229/1105

94-203/494

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:84-27-127
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రకతష
ఇసటట ననస:84-27-1223
వయససస:25
లస: ససస స
94-230/684

1984 NDX2065531
పపరర: శవయఖ చససడసరర

భరస : బబజర షపక
ఇసటట ననస:84-27-23
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ANDHRAPRADESH ANDHRAPRADE భరస : వనసకటటశశరరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-27-57/10A
ఇసటట ననస:84-27-61/1
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స
1991 NDX2349058
పపరర: ససగబణ కరరక

94-203/491

తసడడ:డ వరలల చససడసరర
ఇసటట ననస:84-27-1
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: చనసదదన షపక
ఇసటట ననస:84-27/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-230/408

1981 NDX1403658
పపరర: ఇసదస చససడసరర

భరస : రరమయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:84-27/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటపయఖ ఏలశశటట
ఇసటట ననస:84-27-1
వయససస:42
లస: ససస స

భసధసవప: చనసదదన షపక
ఇసటట ననస:84-27/1
వయససస:66
లస: పప
1988 NDX2344299
పపరర: షకకల షపక

94-203/490

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-27/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:84-27-1
వయససస:37
లస: ససస స
1985 NDX2545762
పపరర: మమహహమబద షపక

1980 NDX2494821
పపరర: చనసదదన షపక

2005 NDX0941138
పపరర: మమబబ షపక

94-230/413

తసడడ:డ కరఠమబలమర
ఇసటట ననస:84-27-2243
వయససస:42
లస: పప
94-230/683

భరస : ఏసస కరరక
ఇసటట ననస:84-27-2712/19, MACHERLA S
వయససస:47
లస: ససస స

2008 NDX2971240
పపరర: ససవదనవల షపక

94-230/1110

తసడడ:డ మహబబబ షరహబ
ఇసటట ననస:84-28-24/12
వయససస:42
లస: పప
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94-230/1111

భరస : ససవదనవల
ఇసటట ననస:84-28-24/12
వయససస:36
లస: ససస స
2012 NDX0843565
పపరర: తనడడవరక శవపరరశత

94-230/687

94-230/690

94-203/509

94-203/512

94-230/825

94-230/831

94-230/834

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-38-2585
వయససస:73
లస: పప

2022 NDX2136407
పపరర: వనసకట రరవప కరవటట

2025 MLJ1971845
పపరర: అననమర కకతస కకల

2028 NDX0443606
పపరర: అరరణ పపపరషల

2031 NDX0494807
పపరర: శవకకటట పడతనప కలపరల

94-208/1421

94-225/1477

2034 NDX1275569
పపరర: ననగబర మరర షపక

94-230/689

2017 MLJ2170397
పపరర: దమయసత కరవటట

94-203/508

2020 NDX0087791
పపరర: బబలమజ బ

94-203/511

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బ
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:31
లస: పప
94-203/513

2023 NDX0660415
పపరర: ససబబబరరవప కరవటటH

94-203/514

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-29-1
వయససస:67
లస: పప
94-230/829

2026 NDX1909342
పపరర: చరసజవ కకతస కకల

94-230/830

తసడడ:డ ససదదయఖ కకతస కకల
ఇసటట ననస:84-29-2586
వయససస:26
లస: పప
94-230/832

2029 NDX0441741
పపరర: శవకరసత పపపరషల

94-230/833

తసడడ:డ రరదడయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2592
వయససస:58
లస: పప
94-210/618

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలపరల
ఇసటట ననస:84-31-2547/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససకలమమర దతవరపలర
ఇసటట ననస:84-31-2713/52
వయససస:20
లస: ససస స
2036 NDX2905099
పపరర: ఎలమసదల అసకమరరరవప

94-203/510

భరస : రరదడయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2592
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2592
వయససస:58
లస: పప
2033 NDX2823789
పపరర: అనత దతవరపలర

2019 AP151000363218
పపరర: ససతనరరవమర కరవటట

2014 NDX0136242
పపరర: ననగరరజ ఇమరడడ

భరస : బబలమజ kavati
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-29-2586
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2586
వయససస:46
లస: పప
2030 NDX0412700
పపరర: రరదడయఖ పపపరషల

94-203/507

తసడడ:డ లలట వనసకటటసశరరర కరవటట
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ దదననవల
ఇసటట ననస:84-29-25/2
వయససస:37
లస: పప
2027 NDX0439836
పపరర: వనసకటటసశరరర కకతస కకల

2016 NDX0313825
పపరర: ససతనరరవమర కరవటట

94-230/686

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2326
వయససస:33
లస: పప

భరస : పసదవనసకటటశశరరర kavati
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప kavati
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:46
లస: పప
2024 NDX0440578
పపరర: ఖమదర భబషర షపక

94-230/688

భరస : ససరకష కరవడడ
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప kavati
ఇసటట ననస:84-29/1
వయససస:65
లస: ససస స
2021 NDX0722900
పపరర: ససరకష కరవటట

2013 NDX1503508
పపరర: మణణ శశఖర తనడడవరకర

2011 NDX0444794
పపరర: జయలకడర అసదసగబల

భరస : మబనయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2305
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ తనడడ వరకర
ఇసటట ననస:84-28-2326
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2326
వయససస:49
లస: పప
2018 AP151000363217
పపరర: రమణ కరవటట

94-229/1536

తసడడ:డ అబబదల సలలహ షపక
ఇసటట ననస:84-28-247
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-28-2326
వయససస:42
లస: ససస స
2015 NDX0849661
పపరర: తనడడవరక వనసకటరమణ

2010 NDX3238961
పపరర: అతవపలమర షపక

2032 MLJ1972702
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలపరల

94-210/619

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలపరల
ఇసటట ననస:84-31-2547/1
వయససస:64
లస: పప
94-229/1122

2035 NDX1275551
పపరర: ననగబర వరల షపక

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:84-35-2135
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వవసకయఖ
ఇసటట ననస:84-35-2135
వయససస:29
లస: పప

94-206/1089
2037 NDX2652964
పపరర: ఇసరరయల మయనసదదదన చతససస
ఎసససకర
తలర : ఖతజ బబగబమ ఎసససకర
ఇసటట ననస:84-42-2080
వయససస:33
లస: పప

2038 NDX0562520
పపరర: రరహనన షపక

94-229/1123

94-208/581

భరస : చననబబబబ షపక
ఇసటట ననస:84-53-2712
వయససస:24
లస: ససస స
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94-230/1119

2040 NDX1935081
పపరర: మమబబల షపక

భరస : ������� �����
ఇసటట ననస:84-57/25-17-343/20
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: ససస స

2042 NDX1937368
పపరర: మదర బ షపక

2043 NDX1936550
పపరర: శరఖర షపక

94-208/585

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: ససస స
2045 NDX1940510
పపరర: ససవదన షపక

94-208/588

భరస : తషలసస పడసరద కరబబ థసల
ఇసటట ననస:84-60-2712/60
వయససస:65
లస: ససస స
2051 NDX1940361
పపరర: వనసకట రరణణ పప తషలలరర

94-208/594

భరస : మబరళ కకషష పప తషలలరర
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: ససస స
2054 NDX1940783
పపరర: దసరర భవరన యలమసచ

94-208/597

94-208/600

తసడడ:డ వరయఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: పప
2060 NDX1633743
పపరర: వనసకటటసశరమర వసగపసడడ
భరస : శవయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-62-2712
వయససస:59
లస: ససస స
2063 NDX3036365
పపరర: ననగబర బబష షపక

భరస : వనసకట మహన రరవప
ఇసటట ననస:84-93/2
వయససస:52
లస: ససస స

94-208/589

94-230/1122

2049 NDX0822429
పపరర: సతఖననరరయణ కబబ తషల
కబబ తషల
తసడడ:డ పసదదదరరజ కబబ తషల
ఇసటట ననస:84-60-2712/60
వయససస:65
లస: పప

94-208/592

2052 NDX1935370
పపరర: దచవవ కలమమరర వసగపసడడ

94-208/595

94-208/598

2058 NDX1633784
పపరర: శవయఖ వసగపసడడ

94-208/601

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84-93/2
వయససస:50
లస: పప

94-208/590

2050 NDX1940726
పపరర: శరఠష మలర వరపప

94-208/593

2053 NDX1938978
పపరర: ససధ రతమర ఉలర గసటట

94-208/596

94-208/599
2056 NDX0822213
పపరర: వసగపసడడ శవశసకర వసగపసడడ

తసడడ:డ శవయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:34
లస: పప
94-208/602
2059 NDX0833764
పపరర: సతఖవత వసగపసడడ వసగపసడడ

భరస : శవశసకర వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-62-2712
వయససస:34
లస: ససస స

2061 NDX2336964
పపరర: వనసకట ననగ రరజ బబ డపరటట

2067 AP151000375155
పపరర: శకనస నలర బబ యన�

2047 NDX1940692
పపరర: బబజమర షపక

భరస : వనసకటటసశరరర ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: ససస స

94-208/604

2062 NDX0599928
పపరర: నరశసహరరవప� ససరరగరరర�

94-207/525

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-77-1874
వయససస:36
లస: పప
94-230/1123

తసడడ:డ బబలయఖ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:84-87-2280
వయససస:66
లస: పప
94-207/531

94-208/587

భరస : శకధర మలర వరపప
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: ససస స

2055 NDX0823427
పపరర: మలర వరపప శకధర కలమమర
మలర వరపప
తలర : పదర మలర వరపప
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:65
లస: పప

2064 NDX2948750
పపరర: శసకర రరవప పసనసగరసడ

2044 NDX1935842
పపరర: అనశర బబషర షపక

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:84-60-2712/60
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : శరరద రరణణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:84-72-1818
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమధనర షపక
ఇసటట ననస:84-80-1425
వయససస:27
లస: పప
2066 NDX1880179
పపరర: కకషష కలమమరర కకతత
స రర

2046 NDX1938465
పపరర: పసదదద రరజ కరబబ తషల

తసడడ:డ లకరయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:65
లస: పప
94-208/603

94-208/584

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకరణ రరవప వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప యలమసచ
ఇసటట ననస:84-61-2712
వయససస:25
లస: ససస స
2057 NDX1938721
పపరర: వనసకటటసశరరర ఉలర గసటట

94-208/586

తసడడ:డ జజజనయఖ కరబబ తషల
ఇసటట ననస:84-60-2712
వయససస:65
లస: ససస స
94-208/591

2041 NDX1937442
పపరర: ససవదన బ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:84-57-2712
వయససస:33
లస: పప
2048 NDX1937772
పపరర: లకడర రరధ కరబబ థసల

94-208/583

2065 NDX0331264
పపరర: దసరర నలర బబ యన�

94-207/530

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:84-93/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-207/532

2068 NDX1023019
పపరర: ససనతన దతవ పప దదలమపప

94-207/533

భరస : ననగ రమమష
ఇసటట ననస:84-93/3
వయససస:36
లస: ససస స

Page 74 of 323

2069 MLJ3523446
పపరర: ధనలకడర� పరననదద�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-207/534

భరస : వనసకటబనసదగగపరల�
ఇసటట ననస:84-93/3
వయససస:48
లస: ససస స
2072 NDX1992966
పపరర: రరహహల జరట సన వవమబల

94-207/535

తసడడ:డ వనసకట ననధ గరపరల పప ననధద
ఇసటట ననస:84-93/3
వయససస:32
లస: పప
94-208/620

తసడడ:డ జరట సన రరజ వవమబల
ఇసటట ననస:84-100/302
వయససస:36
లస: పప
2075 NDX1935305
పపరర: పదనరవత రరమశశటట

2070 NDX1469411
పపరర: రరజకసఢడ కలమమర పప ననధద

2073 NDX1992990
పపరర: రవర వ జరట సన వవమబల

2076 NDX2157833
పపరర: జమలలన పఠరన

భరస : వనసకట ససబబ రరవప రరమససటట
ఇసటట ననస:84-106/203
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:84-106/206
వయససస:56
లస: ససస స

2078 NDX2030104
పపరర: రసగ రరజ బహతస

2079 NDX2456192
పపరర: వసశ కకకషషస రరజ బబహటస

94-208/632

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బహతస
ఇసటట ననస:84-106/207
వయససస:55
లస: పప

94-207/536

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-93/3
వయససస:41
లస: పప
94-208/621

తసడడ:డ జరట సన రరజ వవమబల
ఇసటట ననస:84-100/302
వయససస:40
లస: పప
94-208/629

2071 NDX1003714
పపరర: ననగ రమమష పప దదలమపప

2074 NDX2810521
పపరర: వజయ రరమ కకషష తరరపత

94-208/1320

తలర : ననగమణణ తరరపత
ఇసటట ననస:84-100,102, 2nd floor
వయససస:42
లస: పప
94-208/630

2077 NDX2157858
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

94-208/631

తసడడ:డ మహబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:84-106/206
వయససస:36
లస: పప
94-208/633

2080 NDX2517761
పపరర: వనసకట లకడర నసకకళర

94-208/638

తసడడ:డ రసగ రరజ బబహటస
భరస : వర వనసకట సతఖ కలమమర నసకకళర
ఇసటట ననస:84/106 FNO207SRINIVASA TO ఇసటట ననస:84/107 G T ROAD
వయససస:23
లస: పప
వయససస:26
లస: ససస స

2081 NDX0679019
పపరర: వనసకట నరసమర పసరరమమళళ
పసరరమమళళ
భరస : మలర ఖమరరర నరరవప పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:84-116/112
వయససస:38
లస: ససస స

94-208/644

2084 NDX1469114
పపరర: అదద ననరరయణ గబపస గకసధద

94-208/647

94-208/648 2086 NDX0678979
94-208/649
2085 NDX0678938
పపరర: రగజజ రమణణ గబడడపరటట గబడడపరటట
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప గబడడపరటట
గబడడపరటట
భరస : వనసకట భబసకరరరవప గబడడపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:84-116/201
ఇసటట ననస:84-116/201
వయససస:38
లస: ససస స
వయససస:39
లస: పప

94-208/650
2087 NDX0679035
పపరర: వనసకట భబసకర రరవప గబడడపరటట
గబడడపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:84-116/201
వయససస:43
లస: పప

94-208/651 2089 NDX0679076
94-208/652
2088 NDX0678870
పపరర: వనసకరయమర కకరకపరటట కకరకపరటట
పపరర: శకనవరసరరవప కకరకపరటట కకరకపరటట

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-116/203
వయససస:51
లస: ససస స

2090 NDX2037050
పపరర: కకకషషమహన రరడడడ పపలలగబ

2091 NDX0888669
పపరర: ననగమణణ పరరచసరర

94-208/653

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పపలలగబ
ఇసటట ననస:84-116/208
వయససస:51
లస: పప
94-208/656

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:84-116/301
వయససస:50
లస: పప

2094 NDX2041648
పపరర: దతవకక మమడడశశటట

2097 NDX1769290
పపరర: వససత బబ డర పరటట
భరస : శకనవరసరరవప నరరక
ఇసటట ననస:84-116/306
వయససస:56
లస: ససస స

94-208/646

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-116/203
వయససస:53
లస: పప
94-208/654

2092 NDX1736059
పపరర: మమత పణణత

94-208/655

తసడడ:డ రతన పడభబకర రరవప పణణత
ఇసటట ననస:84-116/213
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/657

భరస : ససరరఖ పడకరశ రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-116/301
వయససస:42
లస: ససస స
94-208/659

2083 NDX1469122
పపరర: సరసబశవరరవప గకసథద
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ గబపస గకసథద
ఇసటట ననస:84-116/113
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:84-116/212
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రతన పడభబకర రరవప పణణత
ఇసటట ననస:84-116/213
వయససస:57
లస: ససస స
2096 NDX0357335
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర దనసరర

94-208/645

భరస : అదద ననరరయణ గబపస గకసధద
ఇసటట ననస:84-116/113
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:84-116/113
వయససస:56
లస: పప

2093 NDX1736075
పపరర: అననపపరష పణణత

2082 NDX1469106
పపరర: పదరజ రరణణ గకసధద

2095 NDX0357137
పపరర: ననగకసదడస దనసరర దనసరర

94-208/658

భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-116/301
వయససస:43
లస: ససస స
94-208/660

2098 NDX1769118
పపరర: శకనవరసరరవప నరరక

94-208/661

తసడడ:డ రరమమరరవప నరరక
ఇసటట ననస:84-116/306
వయససస:56
లస: పప
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2099 NDX0678847
పపరర: రకవత తవడడశశటట తవడడశశటట

94-208/662

94-208/663 2101 NDX0357319
2100 NDX0678615
పపరర: పరరదసరరధద తవడడశశటట తవడడశశటట
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకణతస
కకనటస
తసడడ:డ ససతనరరమమసజనవయబలల తవడడశశటట
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కకనటస
ఇసటట ననస:84-116/308
ఇసటట ననస:84-116/309
వయససస:50
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

94-208/664

94-208/665

2103 NDX1736109
పపరర: పవన కలమమర పరదరరస

94-208/667

భరస : పరరదసరరధద తవడడశశటట
ఇసటట ననస:84-116/308
వయససస:44
లస: ససస స
2102 NDX2065200
పపరర: శశశతన దనసరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-116/313
వయససస:24
లస: ససస స
2105 NDX0678672
పపరర: రరజశశఖర నసబబరర నసభబరఠ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:84-116/402
వయససస:37
లస: పప
94-208/668

తసడడ:డ పపలమరరరవప నసభబరఠ
ఇసటట ననస:84-116/406
వయససస:53
లస: పప
2108 NDX0679175
పపరర: ననగ వనసకట రఘబ వర గబపస
నసబబరర
తసడడ:డ మలలర శశర రరవప నసభబరఠ
ఇసటట ననస:84-116/410
వయససస:31
లస: పప

94-208/666

94-208/669 2107 NDX0784314
2106 NDX0784322
పపరర: వనసకట లకడర నరసమర గగల గగల
పపరర: సససహచలస గగల గగల

భరస : సససహచలస గగల
ఇసటట ననస:84-116/408
వయససస:47
లస: ససస స
94-208/671

94-208/672 2110 NDX1769456
2109 NDX0679092
పపరర: వనసకట లకడర ససదరరన చససడసరర
పపరర: కకషష శకకర చససడసరర

2112 NDX0679241
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర
చససడసరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:84-116/412
వయససస:51
లస: పప

94-208/675

2114 NDX0678680
పపరర: వజయలకడర గబబ గబబబ

2115 NDX0678581
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దసపసశశటట
ఢసపసససటట
తసడడ:డ గగపయఖ ఢసపసససటట
ఇసటట ననస:84-116/501
వయససస:57
లస: పప

94-208/678

94-208/680 2118 NDX2185230
2117 NDX1023027
పపరర: శవజజఖత కకమరరశశటట కకమరరశశటట
పపరర: సరయ కకరణ కకమరరశశటట

భరస : కకరణ కలమమర కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-116/506
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషషమబరరస మదనల
ఇసటట ననస:84-116/510
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర యస
ఇసటట ననస:84-116/511
వయససస:38
లస: పప

94-208/686
2123 NDX1328467
పపరర: సస యస లకరణ కలమమర
కకతస మమసస
తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-116-A BLOCK /404
వయససస:26
లస: పప

2124 NDX1241488
పపరర: ససజనఖ పరరచసరర పరరచసరర

తసడడ:డ వరయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:84-116-B BLOCK /311
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర అడప
ఇసటట ననస:84/116 BLOCK 504,
వయససస:30
లస: పప

2116 NDX1736174
పపరర: వరసససధర కకమరశశటట

94-208/679

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకమరశశటట
ఇసటట ననస:84-116/506
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/681

94-208/684

2119 NDX1993295
పపరర: వనసకట గగపస రరజకష మదనదల

94-208/682

తసడడ:డ మహన దనస మదనదల
ఇసటట ననస:84-116/510
వయససస:43
లస: పప
2122 NDX1996117
పపరర: మజద షపక

94-208/685

తసడడ:డ పసదద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-116/511
వయససస:53
లస: పప
94-208/687

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:84-116-B BLOCK /112
వయససస:53
లస: ససస స

94-208/689 2127 NDX2456093
2126 NDX1241470
పపరర: వనసకట గబరరననధరరవప చతబబడ లల
పపరర: రవ అడప

94-208/676
2113 NDX1199116
పపరర: హహమ దదపసస దసపసశశటట ఢసపసససటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఢసపసససటట
ఇసటట ననస:84-116/501
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకమరరశశటట కరమమశశరరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-116/506
వయససస:23
లస: పప

94-208/683 2121 NDX1199132
2120 NDX0678748
పపరర: మహన దనస మదనదల మదనల
పపరర: శబబర సయఖద

94-208/673

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:84-116/412
వయససస:25
లస: పప

94-208/674
2111 NDX1769647
పపరర: పసద వనసకట శవ సరయ పడసరద
దదవనశల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:84-116/412
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గబబబ
ఇసటట ననస:84-116/501
వయససస:60
లస: ససస స

94-208/670

తసడడ:డ మమరకసడతయబలల గగల
ఇసటట ననస:84-116/408
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:84-116/412
వయససస:48
లస: ససస స

94-208/677

2104 NDX0679050
పపరర: లకడర సరసబబడజఖస నసబబరర
నసభబరఠ
భరస : రరజశశఖర నసభబరఠ
ఇసటట ననస:84-116/406
వయససస:39
లస: ససస స

94-208/690

2125 NDX1241462
పపరర: పపషరషవత చతబబడ లల చతబబడ లల

94-208/688

భరస : వనసకట గబరరననధరరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:84-116-B BLOCK /311
వయససస:53
లస: ససస స
2128 NDX2140218
పపరర: రరసబబబబ ధసళపపడడ

94-208/706

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:84-117/105
వయససస:54
లస: పప
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94-208/707

భరస : వరరసజనవయబలల పప టటట
ఇసటట ననస:84-117/202
వయససస:58
లస: ససస స
2132 NDX0141606
పపరర: పదనరవత భమవరపప
భమవరపప
భరస : పరసడడ రసగ వఠల భమవరపప
ఇసటట ననస:84-117/206
వయససస:55
లస: ససస స

94-208/710

2135 NDX1995713
పపరర: రమమష బబబబ కకట

94-208/713

తసడడ:డ శరమబఖల బబబబ కకట
ఇసటట ననస:84-117/208
వయససస:40
లస: పప
2138 NDX0141515
పపరర: కకసస షపక షపక

94-208/708 2131 NDX1468942
2130 NDX1468934
పపరర: వర వనసకట ఉదయ కలమమర పప టటట
పపరర: వరరసజనవయబలల పప టటట

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల పప టటట
ఇసటట ననస:84-117/202
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టటట
ఇసటట ననస:84-117/202
వయససస:68
లస: పప

94-208/711
2133 NDX0141226
పపరర: పరసడడ రసగ వఠల భమవరపప
భమవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:84-117/206
వయససస:55
లస: పప

2134 NDX1995747
పపరర: హహహమ కకట
భరస : రమమష బబబబ కకట
ఇసటట ననస:84-117/208
వయససస:35
లస: ససస స

2136 NDX1736067
పపరర: రతన పడభబకర రరవప పణణత

2137 NDX0307132
పపరర: మలలర శశరర కలచతటట

94-208/714

తసడడ:డ కరసతయఖ పణణత
ఇసటట ననస:84-117/213
వయససస:62
లస: పప
94-208/716

భరస : జఫకలమర షపక
ఇసటట ననస:84-117/303
వయససస:55
లస: ససస స

94-208/717

తసడడ:డ జఫకలమర షపక
ఇసటట ననస:84-117/303
వయససస:55
లస: పప

94-208/1344
2144 NDX2840601
పపరర: రరజ ననగ వనసకట మహన కకషష
శవ పడసరద కకలశశటట
తసడడ:డ మబరరలకకశన
ఇసటట ననస:84-117-308
వయససస:44
లస: పప

2145 NDX2849388
పపరర: చసడనరరవథద కకలశశటట

94-208/715

2140 NDX0143495
పపరర: జఫకలమర షపక షపక

94-208/718

తసడడ:డ వహహదసలర షపక
ఇసటట ననస:84-117/303
వయససస:55
లస: పప

94-208/719 2142 NDX3290277
2141 NDX0142505
పపరర: వనసకట రమణ శరససల న జజనననభటర
పపరర: వనసకట చసదనడవత కకలశశటట

భరస : పడసరద కకలశశటట
ఇసటట ననస:84-117/308
వయససస:26
లస: ససస స

94-208/712

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-117/301
వయససస:56
లస: ససస స

2139 NDX0141929
పపరర: మహబబబ అషషక షపక షపక

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స జజనననభటర
ఇసటట ననస:84-117/304
వయససస:55
లస: పప

94-208/709

94-201/761

2143 NDX3290301
పపరర: పడసరద కకలశశటట

94-201/762

తసడడ:డ మబరళకకషష కకలశశటట
ఇసటట ననస:84-117/308
వయససస:44
లస: పప
94-208/1345

భరస : కకసకయకస పడసరద
ఇసటట ననస:84-117-308
వయససస:26
లస: ససస స

2146 NDX0141846
పపరర: వనసకటబ చనరర ఉమరడడజ
ఉమరడడజ
తసడడ:డ బడహరయఖ ఉమరడడజ
ఇసటట ననస:84-117/309
వయససస:55
లస: పప

94-208/720

94-208/721 2148 NDX0143677
94-208/722 2149 NDX0143586
2147 NDX0142398
పపరర: జమలమ బబగస సయఖద సయఖద
పపరర: చనన ఖమసససబ సయఖద సయఖద
పపరర: ఇమమమ న అహరద సయఖద
సయఖద
భరస : కరలలషర వల సయఖద
భరస : జజన సరహహబ సయఖద
తసడడ:డ కరలలషర వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-117/310
ఇసటట ననస:84-117/310
ఇసటట ననస:84-117/310
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స
వయససస:55
లస: పప

94-208/723

2150 NDX0143511
పపరర: కరఠమబలమర సయఖద సయఖద

94-208/726

94-208/724

తసడడ:డ కరలలషర వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-117/310
వయససస:55
లస: పప

2151 NDX0142802
పపరర: కరలలషర వల సయఖద సయఖద
తసడడ:డ జజన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:84-117/310
వయససస:55
లస: పప

94-208/1335 2154 NDX2024503
2153 NDX3132982
పపరర: ననగ అనల శవ కలమమర చతబబడ లల
పపరర: దసరరర రరణణ బబననవతష

తసడడ:డ వనసకట గబరరననథ రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:84-117/311
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక బబననవతష
ఇసటట ననస:84-117/312
వయససస:39
లస: ససస స

2156 NDX3027117
పపరర: తతజశశ బబణనవతష

2157 NDX0141366
పపరర: సతఖవరణణ ఓరరగసటట ఓరరగసటట

తసడడ:డ శకనవరస ననయక బబణనవతష
ఇసటట ననస:84-117/312
వయససస:19
లస: ససస స

94-208/725

94-208/1336

2152 NDX0142943
పపరర: సతఖవరణణ పపవరశడ పపవరశడ
భరస : మహన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:84-117/311
వయససస:55
లస: ససస స

94-208/727

2155 NDX1994673
పపరర: శకనవరస ననయక బబణనవత

94-208/728

తసడడ:డ అమర సససగ ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:84-117/312
వయససస:49
లస: పప
94-208/729

తసడడ:డ రరఘవ మహన కలమమర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-117/313
వయససస:55
లస: పప

2158 NDX0141317
పపరర: రరఘవ మహన కలమమర
ఓరరగసటట
తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-117/313
వయససస:55
లస: పప

94-208/730
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2159 NDX0142315
పపరర: ఖమదర బ షపక షపక
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94-208/731

భరస : పసద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-117/314
వయససస:55
లస: ససస స
94-208/734

భరస : వనసకట ససబబ రరడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:84-117/403
వయససస:57
లస: ససస స
2165 NDX2024529
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
కకతస మమసస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-117/404
వయససస:58
లస: పప

94-208/737

2168 NDX1769787
పపరర: శక అనసరరధ దదవనశల

94-208/740

94-208/743

94-208/746

తసడడ:డ యహన పతస పప
ఇసటట ననస:84-117/510
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమధననస పతస పప
ఇసటట ననస:84-117/510
వయససస:58
లస: పప
2183 NDX2455962
పపరర: శకధర రరడడడ పపణనఖల

2167 NDX0678797
పపరర: ససజజత ఆరకటట ఆరకటట

94-208/738

94-208/741 2170 NDX0678904
2169 NDX0678813
పపరర: సరయ కలమమరర వడనడణస వడనడణస
పపరర: షమర షపక షపక

2172 NDX1993261
పపరర: అపసర పరఠశన షపక

2175 NDX1469098
పపరర: రరజజశహ అహరద షపక

2178 NDX1993386
పపరర: లత అడప

2181 NDX3146461
పపరర: ననరరయణణ జటటరర

2184 NDX3221181
పపరర: వ చసదనడవత కకలశశటట

94-208/744

2173 NDX1480862
పపరర: సరగజన దతవ పమడడమరరస

94-208/745

భరస : శక ఆసజనవయ పడసరద పమడడమరరస
ఇసటట ననస:84-117/505
వయససస:60
లస: ససస స
94-208/747

2176 NDX1481324
పపరర: జమమల అహరద జమళ

94-208/748

తసడడ:డ సలస మహమరద జమళ
ఇసటట ననస:84-117/505
వయససస:56
లస: పప
94-208/750

2179 NDX1660308
పపరర: సరరమర పతస పప

94-208/751

భరస : యహన పతస పప
ఇసటట ననస:84-117/510
వయససస:56
లస: ససస స
94-208/1337

94-208/1601

భరస : ఆర ఏన వ ఏమ కక పడసరద కకలశశటట
ఇసటట ననస:84-117/A 308
వయససస:42
లస: ససస స

2186 NDX3148822
పపరర: వజయలకడర ఉపషలపరటట

2187 NDX2987477
పపరర: సససధసర ఆరటట

భరస : సరసబశవరరవప ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:84-117/A409
వయససస:63
లస: ససస స

94-208/742

భరస : కమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:84-117/502
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశ రమ రరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:84/117A 209 RISHI VALLY HO
వయససస:50
లస: పప
94-208/1338

94-208/739

భరస : సరసబశవరరవప ఆరకటట
ఇసటట ననస:84-117/410
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ శవ పడసరద రరవప జటటరర
ఇసటట ననస:84-117/A207
వయససస:57
లస: ససస స
94-208/753

94-208/736

2166 NDX1379197
పపరర: ననగ మణణ సరయ నసబబరర

భరస : కలమమర అడప
ఇసటట ననస:84-117/510
వయససస:45
లస: ససస స
94-208/752

2164 NDX2024545
పపరర: వశరలమకడ కకతస మమసస

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-117/404
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల అహరద షపక
ఇసటట ననస:84-117/505
వయససస:28
లస: పప
94-208/749

94-208/733

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-117/404
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అల అహరద షపక
ఇసటట ననస:84-117/504
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల అహరద షపక
ఇసటట ననస:84-117/505
వయససస:26
లస: పప

2180 NDX1660274
పపరర: యహన పతస పప

94-208/735

భరస : వనసకట ససబబబరరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:84-117/412
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-117/502
వయససస:39
లస: పప

2177 NDX1660258
పపరర: కకపషసలమ పతస పప

2163 NDX2024552
పపరర: లకడర జజనకక కకతస మమసస

2161 NDX1736117
పపరర: సతఖవత పరదరరస

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:84-117/402
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర నసబబరర
ఇసటట ననస:84-117/406
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద దదవనశల
ఇసటట ననస:84-117/412
వయససస:25
లస: ససస స

2174 NDX1469080
పపరర: శశఏబ అహరద షపక

94-208/732

తసడడ:డ పసద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:84-117/314
వయససస:55
లస: పప

2162 NDX2119619
పపరర: లలమ రరణణ మబననసగర

2171 NDX0678920
పపరర: కమమల షరరఫ షపక షపక

2160 NDX0141960
పపరర: ఛనన బబషర షపక షపక

94-208/1331

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆరటట
ఇసటట ననస:84-117 A-410 RISHY VALLEY H
వయససస:28
లస: ససస స

94-225/1471
2182 NDX3151396
పపరర: వనసకట ననగ శవ పడసరద రరవప
జటటరర
తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:84-117/A207, RISHIVALLEY
వయససస:59
లస: పప
94-208/1602
2185 NDX3221207
పపరర: ఆర ఏన వ ఏమ కక శవ పడసరద
కకలశశటట
తసడడ:డ మబరళ కకషష కకలశశటట
ఇసటట ననస:84-117/A308
వయససస:44
లస: పప

2188 NDX3230836
పపరర: వనసకట ననగమణణ శవరన
మబననలలరర
తసడడ:డ గకరర శసకర మబననలలరర
ఇసటట ననస:84-117/A508
వయససస:20
లస: ససస స

94-208/1617
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2189 NDX3149556
పపరర: ససవదసలల ససరరకకసడ
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94-208/1339

తసడడ:డ ననరరయణ ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:84-117/A513
వయససస:35
లస: పప
2192 NDX3225646
పపరర: శవ శకవణ కలమమర యలవరరర

94-208/1609

94-208/757

తసడడ:డ వనసకట పడసరద రరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:84-117/A BLOCK
వయససస:25
లస: పప
94-208/1613

2198 NDX2408771
పపరర: వనసకట రతనస కకట

2199 NDX3142379
పపరర: ససబబయమర మరసర

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప కకట
ఇసటట ననస:84-117/A/F:402
వయససస:64
లస: పప

2202 NDX3211158
పపరర: జగదదశ కలమమర ఆలపరటట

తసడడ:డ అసకమరరరవప మరసర
ఇసటట ననస:84-117 b-114 RISHIVALLEY HO
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-117/B206
వయససస:40
లస: పప

2204 NDX3219086
పపరర: కలమఖణ సరయ పపలర రరవప
నసబబరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:84-117/ B 405
వయససస:22
లస: పప

94-208/1598

2205 NDX3232758
పపరర: ధనలకడర నసబబరర

2207 NDX3053857
పపరర: సరసబడజఖస కకమరవవలల

94-208/1333

94-208/755

94-208/1342

2200 NDX3219144
పపరర: అసకమ రరవప మరసర

94-208/1599

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మరసర
ఇసటట ననస:84-117/B114
వయససస:42
లస: పప
94-208/1343

2203 NDX3175320
పపరర: జగదదశ కలమమర ఆలపరటట

94-225/1472

తసడడ:డ శకరరమబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-117/B206
వయససస:40
లస: పప
94-208/1619

2206 NDX3237112
పపరర: శక హరల చససడసరర

94-208/1622

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:84-117/B412
వయససస:20
లస: పప

94-208/758 2209 NDX3226578
2208 NDX2041630
పపరర: ససరఖ పడకరష రరవప మమడడశశటట
పపరర: మణణమమల మబరరకకపపడడ

తసడడ:డ మధస ససధనన రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-117 F.NO.313,B BLOCK RIS
వయససస:43
లస: పప

94-208/1611 2211 NDX3222684
2210 NDX3226768
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మబరరకకపపడడ
పపరర: శక వషష
ష దసలపపడడ

94-208/1603

తసడడ:డ రరమయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 104
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ దసలపపడడ
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 105
వయససస:21
లస: పప

2213 NDX3222742
పపరర: శవ కకషష దసలపపడడ

2214 NDX3256955
పపరర: లకడర ననరరయణ మబపపషరర

94-208/1605

94-208/1334

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:84-117/A/F:401
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:84-117/B405
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:84-117 FLAT 203 B BLOCK
వయససస:58
లస: ససస స

2194 NDX3143641
పపరర: బల కటబరర
తసడడ:డ ససరయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:84-117/ A BLOCK
వయససస:71
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మరసర
ఇసటట ననస:84-117/B114
వయససస:63
లస: ససస స
94-208/1332

94-208/1341

94-208/754 2197 NDX2343762
2196 NDX2343721
పపరర: సతఖననరరయణ మబరరస కలల
పపరర: భబవనవశశరర కలల
ర రర
ర రర

తసడడ:డ వరభదసడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:84-117/A/F.401
వయససస:73
లస: పప

94-208/756

2191 NDX3148657
పపరర: రజఖలకడర యలవరరర

భరస : జననరర న రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:84-117/A514
వయససస:52
లస: ససస స

2193 NDX1027960
పపరర: భబరర వ కలమమర ససహహచ ససహహచ

భరస : వనసకటననగ శవ పడసరద జటటరర
ఇసటట ననస:84-117/ A BLOCK 207
వయససస:57
లస: ససస స

2201 NDX2928950
పపరర: లకడర తరరపటమర మరసర

94-208/1340

తసడడ:డ పడభబకర శరర యలవరరర
ఇసటట ననస:84-117/A514
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:84-117/ A 514
వయససస:30
లస: పప
2195 NDX3228707
పపరర: ననరరయణణ జటటరర

2190 NDX3146594
పపరర: జననరర న రరవప యలవరరర

94-208/1610

భరస : మలర కరరరర న రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 104
వయససస:66
లస: ససస స
2212 NDX3222700
పపరర: వనసకట ధనలకడర దసలపపడడ

94-208/1604

భరస : వనసకట రసబబబబ దసలపపడడ
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 105
వయససస:43
లస: ససస స
94-203/779

2215 NDX2494607
పపరర: వనసకట ననరరయణ పడవల

94-208/782

తసడడ:డ రసబబబబ దసలపపడడ
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 105
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ మబపపషరర
ఇసటట ననస:84-117, A BLOCK 307
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగకసదసడడడ పడవల
ఇసటట ననస:84-117,APPARTMENT NUMBER
వయససస:43
లస: పప

2216 NDX3099132
పపరర: కరఠమ షపక

2217 NDX1704981
పపరర: జయలకడర దసడడబబ యన

2218 NDX1704999
పపరర: వనసకట ససబబబరరవ
దసడడబబ యన
తసడడ:డ రరమమరరవ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:84-173/01
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రహమతతలమర షపక
ఇసటట ననస:84-145-1188
వయససస:23
లస: ససస స

94-206/1269

94-208/778

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:84-173/01
వయససస:55
లస: ససస స

94-208/779
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94-208/1612
2219 NDX3228376
పపరర: వనసకట ననగ శవ పడసరద రరవప
జటటరర
తసడడ:డ రరమససబబయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:84-177/ A BLOCK 207
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రఘబ కలమమర నకక
ఇసటట ననస:84-177/ B 109
వయససస:22
లస: ససస స

2222 NDX1280486
పపరర: కకటయఖ పససడనడల

2223 NDX1791939
పపరర: సససగమర ఇరర

94-211/890

తసడడ:డ గబరవయఖ పససడనడల
ఇసటట ననస:84-225/12
వయససస:64
లస: పప
2225 NDX2681864
పపరర: బబత వనసకట పడసరద

94-211/1030

94-211/912

Deleted
94-211/916

భరస : వనసకట రరవప మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:31
లస: ససస స
2234 NDX1183052
పపరర: శసకర మమడ

94-211/919

2229 NDX3246824
పపరర: అఖల బతషల

2235 NDX1281104
పపరర: వనసకట రరవప మమడ

94-211/922

2238 NDX2457588
పపరర: నలమ బబయ రసరపపతడ

94-224/1117

2243 NDX2591782
పపరర: పరరశత ననగమలర

2244 NDX2714236
పపరర: సతశ దసగరరనవన

భరస : ససబబరరవప ననగమలర
ఇసటట ననస:84-225/55
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : అమరననథ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-225/55
వయససస:33
లస: ససస స

94-225/1691

2227 NDX1791863
పపరర: సరసబబడజఖస చలమర

94-211/911

2230 NDX1281146
పపరర: వనసకరయమర మమడ

94-211/915

భరస : ఆదదశసకర మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/917

2233 NDX1788563
పపరర: రరదడ వవణణ పప దదలపప

94-211/918

భరస : ఎరరకయఖ పప దదలపప
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:57
లస: ససస స
94-211/920

2236 NDX1281138
పపరర: వనసకయఖ మమడ

94-211/921

తసడడ:డ వర రరఘవపలల మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:57
లస: పప
94-211/928

2239 NDX2457638
పపరర: బబలమసజనవయబలల సససగ
రసరపపతడ
తసడడ:డ రరమ సససగ రసరపపతడ
ఇసటట ననస:84-225/41
వయససస:35
లస: పప

2247 NDX2780872
పపరర: ననగ లత తనడడకకసడ
భరస : అమరననథ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-225/55
వయససస:33
లస: ససస స

94-211/929

94-224/1376

భరస : కరశవశశననధ రరడడ
ఇసటట ననస:84-225/41
వయససస:43
లస: ససస స
94-180/1331

తసడడ:డ చనన రరడడడ దసగరరనవన
ఇసటట ననస:84-225/55
వయససస:31
లస: పప
94-213/1061

94-211/902

94-224/1118 2242 NDX2804664
2241 NDX2352102
పపరర: బబల ఆసజనవయబసససగ రసపపతడ
పపరర: కకరర భబగఖలకడర

తసడడ:డ రరస సససగ రసపపతడ
ఇసటట ననస:84-225/41
వయససస:35
లస: పప

94-161/588

2224 NDX1792283
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : బబబబ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-225/29
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బబలమసజనవయబలల సససగ రసరపపతడ
ఇసటట ననస:84-225/41
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలమసజనవయబలల సససగ రసపపతడ
ఇసటట ననస:84-225/41
వయససస:27
లస: ససస స

2246 NDX2928992
పపరర: ననగ లత తనడడకకసడ

94-211/910

తసడడ:డ రమమసజనఉలల బతషల
ఇసటట ననస:84-225/33
వయససస:18
లస: పప
2232 NDX1470632
పపరర: లకడర మమడ

94-208/780

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:84-225/26
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:72
లస: పప
2240 NDX2352169
పపరర: నలమ భబయ రసపపతడ

94-211/901

భరస : గజకసదడ రరవప మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:84-225/36
వయససస:33
లస: పప
2237 NDX1479287
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడ

2226 NDX2172211
పపరర: లల రరణణ పప గరరర

2221 NDX0753400
పపరర: ససమత బబ డడడపలర భభఢడపళ

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప బబ డడడ పళళ
ఇసటట ననస:84-221-751
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప పప గరరర
ఇసటట ననస:84-225/29
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అపషల సరశమ చలమర
ఇసటట ననస:84-225/29
వయససస:69
లస: పప
2231 NDX1281112
పపరర: ససధఖ మమడ

94-207/716

భరస : కకసడయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:84-225/22
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-225/26
వయససస:24
లస: పప
2228 NDX2172229
పపరర: బబబబరరవప చలమర

2220 NDX3141157
పపరర: పసడయసకర నకక

2245 NDX2714962
పపరర: వనసకయమర గరజల

94-211/1031

తసడడ:డ కకషష గరజల
ఇసటట ననస:84-225/55
వయససస:52
లస: ససస స
94-213/1062

2248 NDX2661932
పపరర: ఏమమరననల రరజ పపనదఅ
న లమ

94-211/1034

తసడడ:డ బబలర పపనదఅ
న లమ
ఇసటట ననస:84-226/10
వయససస:19
లస: పప
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2249 NDX3064037
పపరర: నసర బబష శరఫస షపక
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94-230/1001

భరస : శవ ననరరయణ గబడతడటట
ఇసటట ననస:84-226/29
వయససస:42
లస: ససస స
94-210/723

భరస : ససబబయఖ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-246
వయససస:51
లస: ససస స
2255 MLJ2171460
పపరర: రమ పప టటట

94-204/744

94-204/747

94-205/815

94-204/756

94-203/738

భరస : వనసకటపషయఖ మబతష
స పలర
ఇసటట ననస:84-277
వయససస:51
లస: ససస స
2270 NDX2330363
పపరర: అననమయఖ వటటటగరరర

94-202/625

తసడడ:డ సతఖస�
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:43
లస: పప

94-204/748

94-202/628

2254 NDX2660017
పపరర: గగవరద న తననరర

94-2/1255

94-204/746
2257 AP151000369212
పపరర: వనసకటలల సససదరర బబలరసకకసడ

2260 AP151000366201
పపరర: మసరసన రరవప బబలరసకకసడ

94-205/816 2263 NDX1934695
2262 NDX2129501
పపరర: రరమకకటటసశర రరవప శలసనవన
పపరర: రరజకశశరర గబదదసత

2265 NDX0542605
పపరర: వనసకట ననగససరకష దతవనవడడ
దతవనవదద
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దతవనవదద
ఇసటట ననస:84-273
వయససస:30
లస: పప

94-204/757

2268 NDX1596941
పపరర: రమమదతవ వరకలపపడడ

94-202/623

2271 NDX2330298
పపరర: వనసకటసశరరర వటటటగరరర

2274 NDX1649005
పపరర: రమణమర బతష
స ల

2277 AP151000357051
పపరర: సతఖస పలర పప
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:75
లస: పప

94-204/749

94-204/750

తసడడ:డ రవసదడ గబదదసత
ఇసటట ననస:84-271
వయససస:44
లస: ఇ
2266 NDX2332997
పపరర: ససలలచన వనలలగబరర

94-204/758

భరస : ససరకష వనలలగబరర
ఇసటట ననస:84-274
వయససస:44
లస: ససస స
2269 NDX1596933
పపరర: ఆధదననరరయణ వరకలపపడడ

94-202/624

తసడడ:డ రరమబలల వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:84-278
వయససస:33
లస: పప
94-202/626

2272 NDX2455509
పపరర: కకకషషవవణణ పలర పప

94-202/627

భరస : రరమబ పలర పప
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:24
లస: ససస స
94-202/629

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:48
లస: ససస స
94-202/631

భరస : రరఘవయమఖ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-226/31
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర �బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద వటటటగరరర
ఇసటట ననస:84-279
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:31
లస: ససస స
2276 AP151000357060
పపరర: రరమబ పలర పప�

2259 MLJ2171122
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటట

94-211/958

భరస : మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆధదననరరయణ వరకలపపడడ
ఇసటట ననస:84-278
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద వటటటగరరర
ఇసటట ననస:84-279
వయససస:21
లస: పప
2273 NDX1649013
పపరర: రకణబక బతష
స ల

94-204/745

తసడడ:డ సరసబయఖ శలసనవన
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల దతవనవదద
ఇసటట ననస:84-273
వయససస:65
లస: ససస స
2267 NDX3168333
పపరర: రరమ దతవ మటటట పలర

2256 MLJ2176998
పపరర: ససనత� మబనగనసరర�

2251 NDX1174663
పపరర: జయమర మమరరశశటట

భరస : కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:84-256/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమకకటటసశర రరవప శలసనవన
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:39
లస: ససస స
2264 NDX0557827
పపరర: ఉమమదతవ దతవనవదద

94-229/1233

భరస : శవరసగరరరవప� మబసగనసరఠ
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ శకనవరసరరవ రరగస
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:25
లస: పప
2261 NDX2129444
పపరర: యమమన పసడయమ శలసనవన

2253 NDX2485985
పపరర: రరజకశశరర గసగరశశటట
భరస : ససబబబరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-249
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:84-264
వయససస:48
లస: ససస స
2258 NDX1512814
పపరర: సరయ వసశ అసజన రరగస

94-211/955

Deleted

తసడడ:డ ఆడమ హహససవన షపక
ఇసటట ననస:84-226/22
వయససస:41
లస: పప
2252 NDX1879263
పపరర: ససబబబలల ననరరశశటట

2250 NDX2352383
పపరర: పదనరవత గబడతడటట

2275 AP151000360538
పపరర: సరమమమ జఖస పలర పప�

94-202/630

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:70
లస: ససస స
94-202/632

2278 NDX3236924
పపరర: సరమమజఖస పలర పప

94-232/1229

భరస : సతఖస పలర పప
ఇసటట ననస:84-280
వయససస:68
లస: ససస స
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2279 NDX2654374
పపరర: భవరణణ మలలర
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94-202/656

భరస : సరసబ శవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-281
వయససస:30
లస: ససస స
2282 NDX0869784
పపరర: రరజ ఆలకలసట�

94-202/635

94-211/1301

94-202/636

94-202/639

94-202/642

94-201/576

94-201/578

తసడడ:డ చనన వవమబల
ఇసటట ననస:84-298
వయససస:36
లస: పప

2292 NDX0061044
పపరర: శకనవరస రరవప బబవరర

2295 MLJ3490679
పపరర: జయసత మలర

2298 NDX0869511
పపరర: ససబడమణఖస మలలర

2301 NDX0658567
పపరర: మణణకసఠ తషమరల

94-201/581

2304 NDX2453256
పపరర: వరమర గబసపసల

94-202/640

2307 NDX2453280
పపరర: ధనససజయ రరవప గబసపసల
తసడడ:డ వనసకట సరశమ గబసపసల
ఇసటట ననస:84-298
వయససస:42
లస: పప

2287 NDX3236460
పపరర: ననగరతనసమమ పసదద నపపరస

94-232/1224

2290 NDX0038745
పపరర: ససతనరరవమర బబవరర

94-202/638

2293 NDX0060962
పపరర: మలర కరరరర న రరవప బబవరర

94-202/641

తసడడ:డ బకలల
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:43
లస: పప
94-201/574

2296 NDX0954578
పపరర: తడవవణణ ఆకలల

94-201/575

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-293
వయససస:73
లస: ససస స
94-201/577

2299 NDX3175205
పపరర: భరత కలమమర మలర

94-201/712

తసడడ:డ ససబడమణఖస మలర
ఇసటట ననస:84-293
వయససస:25
లస: పప
94-201/579

2302 NDX1409532
పపరర: పదనరవత ఆకలల

94-201/580

తలర : తడవవణణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-297
వయససస:41
లస: ససస స
94-201/582

భరస : ధనససజయ రరవప గబసపసల
ఇసటట ననస:84-298
వయససస:34
లస: ససస స
94-201/584

94-205/997

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-294
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:84-297
వయససస:52
లస: పప
2306 NDX2329126
పపరర: ననగకశశర రరవప వవమబల

94-202/637

తసడడ:డ రరజజరరస
ఇసటట ననస:84-293
వయససస:58
లస: పప

తలర : కనక మహలకడర
ఇసటట ననస:84-294
వయససస:47
లస: ససస స
2303 NDX2041978
పపరర: శకనవరస ఆకలల

2289 NDX0038323
పపరర: ససజనఖ బబవరర

2284 NDX3138393
పపరర: శకనవరస పదదపపరరమస

భరస : నరసనన పసదద నపపరస
ఇసటట ననస:84-288
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:84-293
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:84-293
వయససస:31
లస: పప
2300 NDX0687913
పపరర: రరజకలమమరర తషమరల

94-211/1304

తసడడ:డ బకలల
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:76
లస: పప
2297 MLJ3688496
పపరర: రరమ కలమమర మలలర

2286 NDX3236809
పపరర: అననపపరష పసదద నపపరస

94-202/634

తసడడ:డ ననరరయణ పదదపపరమ
ఇసటట ననస:84-288
వయససస:44
లస: పప

భరస : పససటయఖ
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:27
లస: పప
2294 NDX0061077
పపరర: బకలల బబవరర

94-201/748

భరస : శకనవరస పసదద నపపరస
ఇసటట ననస:84-288
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:84-289
వయససస:32
లస: ససస స
2291 NDX2280725
పపరర: ససరకష కకసడన

2283 NDX3249356
పపరర: గగపస కకషష పదదపపరరమ

2281 NDX0877092
పపరర: అమరమర ఆలకలసట�

భరస : పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:84-284
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పదదపపరరమ
ఇసటట ననస:84-288
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లలకననథస కకనవటట
ఇసటట ననస:84-288
వయససస:26
లస: ససస స
2288 NDX0038836
పపరర: రరమకలమమరర కకసడన

94-202/633

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:84-284
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:84-284
వయససస:40
లస: పప
2285 NDX3228640
పపరర: లలఖ పసడయసకర కకనవటట

2280 NDX0873042
పపరర: అసకమర ఆలకలసట�

2305 AP151000360699
పపరర: రరజకశశరర తతటకలర

94-201/583

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-298
వయససస:61
లస: ససస స
94-201/585

2308 MLJ2171817
పపరర: కకషష కకశశర తతటకలర

94-201/586

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-298
వయససస:44
లస: పప
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2309 NDX0678805
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరకటట ఆరకటట

94-208/781

తసడడ:డ దరరయమ ఆరకటట
ఇసటట ననస:84-410/117
వయససస:39
లస: పప
2312 NDX1323989
పపరర: షకకలమ షపక

94-201/589

94-201/592

94-203/566

94-203/569

94-203/572

2327 AP151000363127
పపరర: వనసకటబడదదడ గసడడ

94-203/575

94-203/567

2322 NDX0548008
పపరర: చన రరమసరశమ డడ

2325 NDX0313080
పపరర: శరరషర గసడడ

2328 AP151000363497
పపరర: హనసమమయమర దనసరర

94-203/578

2331 NDX1224344
పపరర: సరరదర బటటట

94-203/570

భరస : తతజకసదడ సససగ యస
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:53
లస: ససస స

2334 NDX1423151
పపరర: ససశటట సరరదర

94-203/573

2337 NDX1224351
పపరర: కలకలటర రమమదతవ
భరస : రరమకకషష కలకలటర
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:36
లస: ససస స

94-203/564

2320 MLJ3496791
పపరర: జయలకడర దనసరర

94-203/568

2323 MLJ3496841
పపరర: చసదడశశఖర దనసరర

94-203/571

2326 AP151000363128
పపరర: పదనరవత గసడడ

94-203/574

భరస : వనసకటబడదదడ గసడడ
ఇసటట ననస:84/433
వయససస:55
లస: ససస స
94-203/576

2329 NDX2147933
పపరర: మబకకశ సససహ గబరరదనత

94-203/577

తసడడ:డ హరహజజన సససహ గబరరదనత
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:23
లస: ససస స
94-203/579

2332 MLJ3496684
పపరర: లలర సరరదర

94-203/580

తసడడ:డ అజసదరరససగ యస
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:47
లస: ససస స
94-203/582

భరస : శరసత సససగ యస
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:56
లస: ససస స
94-203/584

2317 NDX0988949
పపరర: గకససయమ షపక

తసడడ:డ పడభబకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అజకనద న సససగ యస
ఇసటట ననస:84/442
వయససస:46
లస: ససస స
94-203/581

94-201/591

భరస : పడభబకరరరవప దనసరర dasari
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:84-437
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకక దనస
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలసస
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:28
లస: ససస స

2319 MLJ3496809
పపరర: ససగఠతలకడర

2314 NDX1323971
పపరర: అజమ షపక

భరస : అబబదల గఫరర షసవక
ఇసటట ననస:84-431
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబదదడ గసడడ
ఇసటట ననస:84/433
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:84/433
వయససస:60
లస: పప

2336 NDX1224369
పపరర: పప లమసస కకరస ర

94-200/1400

తలర : ననగమలలర శశరర డడ
ఇసటట ననస:84-432
వయససస:38
లస: పప

2324 MLJ2177996
పపరర: రరమమహనరరవప దనసరర
dasari
తసడడ:డ పడభబకరరరవప దనసరర దనసరర
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:45
లస: పప

2333 NDX1423144
పపరర: సరరదర నమర చబద

2316 NDX3081346
పపరర: రరజఖ లకడర యరకమర

94-201/588

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప యస
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:38
లస: పప

2330 NDX2147941
పపరర: రరప దనస

94-201/590

భరస : వరయఖ యరకమర
ఇసటట ననస:84-427
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హరహతన సససహ గబరరదదతస న
ఇసటట ననస:84/432
వయససస:26
లస: ససస స
2321 MLJ2174936
పపరర: వనసకటటశశరబబలమజ దనసరర

2313 AP151000360135
పపరర: కలషన పసచసమరరస

2311 NDX1253780
పపరర: ససజష పసచమబరరస

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససగమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భకమయఖ
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:55
లస: పప
2318 NDX2147958
పపరర: బబలరసదనర కకర గబరరదటట

94-201/587

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:84-426
వయససస:32
లస: ససస స
2315 AP151000357438
పపరర: ససగమమశశరరరవప పసచసమరరస

2310 NDX1253764
పపరర: అసజష పసచమబరరస

2335 MLJ3496668
పపరర: రరజ సరరదర s

94-203/583

తసడడ:డ అజసదరరససగ యస
ఇసటట ననస:84-442
వయససస:45
లస: పప
94-203/585

2338 NDX0550780
పపరర: ఝమనసలకడర బబయ బబ సదదల

94-203/586

భరస : బబలమజ సససగ యస
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:50
లస: ససస స
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94-203/587

భరస : ననగకశశర రరవప బబససన
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:57
లస: ససస స
2342 NDX2140432
పపరర: సరసబశవ రరవప పప లసస

94-203/590

94-203/593

94-203/595

94-203/599

94-203/601

94-203/604

94-203/607

తసడడ:డ చనన ససబబ రరవప కకపపష
ఇసటట ననస:84-455
వయససస:34
లస: పప

2352 NDX1622191
పపరర: తవతయఖ కకటటన

2355 NDX1660621
పపరర: సససధసజజ పడనల

2358 MLJ3496924
పపరర: వజయలకడర చలమర

2361 NDX1224377
పపరర: మసరసనమర దళవరయ

94-203/610

2364 NDX2031540
పపరర: ససతతష కలమమర గరరణణ

94-203/600

2367 NDX0817650
పపరర: అమకత వలర జజమల
తసడడ:డ లకడర ననరరయణ జజమల
ఇసటట ననస:84-455
వయససస:28
లస: ససస స

2347 NDX1224310
పపరర: ననగశరగమణణ చతరరకలరఠ

94-203/594

94-203/597
2350 NDX2408474
పపరర: ననగరరజ కలమమరర దసదస
ద పపడడ

2353 NDX2679025
పపరర: ననగవర లకడర దసదసదపపడడ

94-219/745

భరస : వటల కకషష దసదసదపపడడ
ఇసటట ననస:84-452
వయససస:35
లస: ససస స
94-203/602

2356 NDX2031557
పపరర: షకకరర గరరణణ

94-203/603

భరస : ససతతష కలమమర గరరరనవ
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:30
లస: ససస స
94-203/605

2359 AP151000363177
పపరర: రరజకశకపరదనల

94-203/606

భరస : మసరసననడవప p
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:53
లస: ససస స
94-203/608

2362 MLJ2177269
పపరర: బబజజన షపక

94-203/609

భరస : ఫరఠద షసవక
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:69
లస: ససస స
94-203/611

తసడడ:డ సతష గరరరనవ
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:31
లస: పప
94-24/828

94-201/744

తలర : దసరర పడసరద దసదదదపపడడ
ఇసటట ననస:84-452
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప దలవనవ
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరరవప దలవనవ
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:80
లస: ససస స
2366 NDX2657633
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద కకపపష

94-203/596

భరస : గగవరద న రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకకరననరరయణ
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:57
లస: ససస స
2363 AP151000363188
పపరర: అలవవలమర దళవరయ

2349 NDX2464329
పపరర: కమల కకటటన

2344 NDX3235496
పపరర: రరమబ మసగరసపటట

భరస : ససరకష బబబబ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:84-446
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : రరజశక పడనల
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఓసకమలకలమమర చలర
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:38
లస: ససస స
2360 NDX0817692
పపరర: లకకరరరజఖస జమల

94-203/770

తసడడ:డ అపరషలసరశమ కకటటన
ఇసటట ననస:84-452
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగవరదన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:25
లస: ససస స
2357 MLJ3496080
పపరర: శవననగమలలర శశరర చలమర

2346 NDX3225729
పపరర: లలత మసగరసపటట

94-203/589

తసడడ:డ లకర మసగరసపటట
ఇసటట ననస:84-445
వయససస:31
లస: పప

భరస : తవటయఖ కకటటన
ఇసటట ననస:84-452
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : ననగ రరజజ కలమమరర దసదదదపపడడ
ఇసటట ననస:84-452
వయససస:43
లస: పప
2354 NDX1741629
పపరర: పపజత చలమర

94-203/591

భరస : రరమబ మసగరసపటట
ఇసటట ననస:84-445
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:84-446
వయససస:67
లస: పప
2351 NDX2408490
పపరర: వటల కకషష దసదస
ద పపడడ

2343 NDX2140424
పపరర: హనసమసత రరవప పప లసస

2341 NDX2455590
పపరర: అనల కలమమర బబససన

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప బబససన
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకరణ సరశమ పప లసస
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగకశశరరరవప బబససన
ఇసటట ననస:84-445
వయససస:56
లస: ససస స
2348 NDX1224336
పపరర: ససరకష బబబబ చతరరకలరఠ

94-203/588

తసడడ:డ కకషష మహన పపపరషల
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:84-444
వయససస:47
లస: పప
2345 NDX1382688
పపరర: ఉమమదతవ బబససన

2340 NDX2455616
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపపరషల

2365 NDX1224385
పపరర: చలమర గగవరద నన రరవప

94-203/612

తసడడ:డ కకషష రరవప
ఇసటట ననస:84-454
వయససస:54
లస: పప
94-203/613

2368 NDX2649127
పపరర: ఫరతమ బ షపక

94-203/670

భరస : మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:84-455
వయససస:73
లస: ససస స
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2369 NDX2866671
పపరర: సరశత కకపపష
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94-241/1212

భరస : వనసకట కకపపష
ఇసటట ననస:84-455
వయససస:30
లస: ససస స

2370 NDX2867265
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద కకపపష

94-242/1469

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప కకపపష
ఇసటట ననస:84-455
వయససస:34
లస: పప

2372 NDX2903847
పపరర: ససభబశ చసదడ బబ స దనసరర

94-203/752

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-458
వయససస:33
లస: పప

2373 NDX3118445
పపరర: ససబబశ చసదడ బబ స దనసరర

94-230/879

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/34
వయససస:27
లస: ససస స

2376 NDX0681726
పపరర: శవ ననగకసదడస బతస న

94-203/753

2374 NDX0443747
పపరర: వనసకట రరజఖస బతస న

94-230/878

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-2712/34
వయససస:27
లస: ససస స
94-230/880

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-2712/34
వయససస:71
లస: ససస స

2378 NDX0651091
పపరర: శకనవరసరరవప బతస న

94-174/948

తసడడ:డ రరడడడ బబబబ చలర
ఇసటట ననస:84-458
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-458
వయససస:32
లస: పప

2375 NDX0443739
పపరర: రమమదతవ బతస న

2371 NDX3055027
పపరర: ననగ పపరమనన చలర

2377 NDX0438911
పపరర: శశషరగరరర బతస న

94-230/881

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-2712/34
వయససస:27
లస: పప

94-230/882

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:84-2712/34
వయససస:27
లస: పప

2379 NDX1938630
పపరర: ననసర బ షపక
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94-208/783

భరస : మబననరరవప షపక
ఇసటట ననస:84-2712/60
వయససస:35
లస: ససస స

94-208/784

భరస : రసగరరరవప పతస
ఇసటట ననస:84-2712/60
వయససస:45
లస: ససస స

2382 NDX0500132
పపరర: రజన తషపరకలల

94-208/786

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/65
వయససస:35
లస: ససస స

2383 NDX0500074
పపరర: కలటటసబరరవప తషపరకలల

94-208/789

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పరశస
ఇసటట ననస:84-21996
వయససస:27
లస: ససస స

2386 NDX0892604
పపరర: ఆసజనవయబలల పరసస

94-208/787

94-207/543

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-151213
వయససస:52
లస: ససస స

2389 NDX2831105
పపరర: కకలర వనసకట నవఖ శక

94-208/790

94-230/884

తసడడ:డ రరమమరరవప ఇళయళ
ఇసటట ననస:84-191539
వయససస:43
లస: పప

2392 AP151000399351
పపరర: రరమమరరవప ఇళర

94-230/977

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప ససదద నబథసన
ఇసటట ననస:84-211684
వయససస:23
లస: ససస స

2395 NDX0647156
పపరర: రరజకష� తననరర�
తలర : రమమదతవ�
ఇసటట ననస:84-221887
వయససస:34
లస: పప

94-208/788

2387 NDX1016492
పపరర: జజఖత సససగసశశటట

94-4/1193

2390 MLJ3394467
పపరర: ససజజత ఇళళ

94-230/883

భరస : ససరకషరబబబ
ఇసటట ననస:84-191539
వయససస:53
లస: ససస స
94-230/885

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:84-191539
వయససస:70
లస: పప
94-229/1550

2384 NDX0443028
పపరర: నరరల గరరరక

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:84/E
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:84-181377
వయససస:21
లస: ససస స

2391 NDX0680280
పపరర: ససరకషరబబబ ఇళర

94-208/785

భరస : ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-2712/66
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పసస
ఇసటట ననస:84-21996
వయససస:27
లస: పప

2388 NDX0326959
పపరర: ససధనరరణణ కటకస

2381 NDX2337095
పపరర: ననగరరజ జలలర ల

తసడడ:డ రవ జక
ఇసటట ననస:84-2712/61
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-2712/65
వయససస:38
లస: పప

2385 NDX0892273
పపరర: ననగకశశరర పరసస

2394 NDX3263928
పపరర: సససదరఖ రరవపరటట

2380 NDX0890905
పపరర: వజయలకడర పతస

2393 NDX0443416
పపరర: ఇసదదరర దతవ గరరర పరటట

94-230/886

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:84-191540
వయససస:81
లస: ససస స
94-207/544

2396 NDX2861946
పపరర: రసగమర నలర దనసరర

94-230/1093

భరస : పసడడ నలర దనసరర
ఇసటట ననస:84-272340
వయససస:25
లస: ససస స
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2397 NDX1101211
పపరర: నసరర హన షపక
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94-4/1194

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:85
వయససస:31
లస: ససస స
2400 NDX1089945
పపరర: మసరసన వల షపక

94-4/1197

2406 NDX2119668
పపరర: జహహరరననసర బబగమ
మహమరద
భరస : అకస ర మహమరద
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:60
లస: ససస స

2407 NDX3047420
పపరర: భబరత దతవ మమమలపరపప

94-221/35

భరస : శకనవరస మమమలపరపప
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:44
లస: ససస స
94-208/795

తసడడ:డ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:33
లస: ససస స
2418 NDX1232552
పపరర: ససజనన తషమబరరగగటట

94-221/36

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:85-1-4
వయససస:28
లస: పప

94-208/793

2413 NDX1226802
పపరర: అవననష తషమబరరర గగటట గరటట

2419 SQX1722222
పపరర: సశపన శక తషమబరరరగఠటట

94-209/679

2422 NDX2830495
పపరర: ధనలకడర మసడచల

94-208/796

2425 NDX3027349
పపరర: ననగబర బ షపక
భరస : శరఫస షపక
ఇసటట ననస:85-1-4
వయససస:33
లస: ససస స

94-208/792

2408 NDX3047289
పపరర: శకనవరసస మమమలపరపప

94-221/908

2411 NDX1226786
పపరర: ససజన తషమబరరర గగటట గరటట

94-208/794

2414 NDX1067594
పపరర: ససధతషష తషమబరరగగటట

94-209/675

తసడడ:డ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:29
లస: ససస స
94-209/677

2417 NDX1067586
పపరర: రగజజనమర తషమబరరగగటట

94-209/678

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:64
లస: ససస స
95-208/1071

2420 NDX0704536
పపరర: నలయఖ జమర జమర

94-208/797

తసడడ:డ బబబబరరవప జమర
ఇసటట ననస:85-1-3
వయససస:65
లస: పప
94-221/913

భరస : శకనవరస రరవప మసడచల
ఇసటట ననస:85-1-3
వయససస:34
లస: ససస స
94-208/799

2405 NDX1992792
పపరర: జజఫర మహమరద

తసడడ:డ ఇసరరయల గరటట
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరవన తషమబరరరగఠటట
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:85-1-3
వయససస:24
లస: పప
2424 NDX1595232
పపరర: బబజ షపక

2410 NDX1846593
పపరర: జరఠనన షపక

2416 NDX1067503
పపరర: ససనయన తషమబరరగగటట

94-4/1199

తసడడ:డ వశశననద శరర మమమలపరపప
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరరఈల
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:29
లస: ససస స
2421 NDX1906587
పపరర: వరయఖ కకసడన

94-221/907

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష రరవప గరటట
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:27
లస: పప
94-209/676

2402 NDX1089663
పపరర: అబబదల జజన షపక

తసడడ:డ అమన మహమరద
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరరయల గరటట
ఇసటట ననస:85-1-2
వయససస:27
లస: పప
2415 NDX1067412
పపరర: ససజన తషమబరరగగటట

94-208/791

భరస : వశశననద శరర మమమలపరపప
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:69
లస: ససస స
94-221/909

94-4/1196

తసడడ:డ అబబదల జబబబర
ఇసటట ననస:85
వయససస:71
లస: పప

2404 NDX1886789
పపరర: ఫరరక మహమరద
తసడడ:డ అకస ర మహమరద
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:36
లస: పప

2412 NDX1226794
పపరర: సరవన తషమబరరర గగటట గరటట

94-4/1198

తసడడ:డ రరయమజదదదన
ఇసటట ననస:85
వయససస:49
లస: పప
94-168/51

2399 NDX1100767
పపరర: నససమబననసర షపక

భరస : అబబదల జజన
ఇసటట ననస:85
వయససస:66
లస: ససస స

2401 NDX1089515
పపరర: అబబదల అజజ షపక

భరస : హరననథ ససబడహరణఖస కరమశశటట
ఇసటట ననస:85-1
వయససస:44
లస: ససస స

2409 NDX3064995
పపరర: వమల మమమలపరపప

94-4/1195

భరస : అబబదల అజస
ఇసటట ననస:85
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మన
ఇసటట ననస:85
వయససస:32
లస: పప
2403 NDX1908294
పపరర: శక కలమమరర దనసరర

2398 NDX1100866
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

2423 NDX2456283
పపరర: పడదదప కలమమర మసచనల

94-208/798

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-4
వయససస:21
లస: పప
94-208/1434

2426 NDX3030533
పపరర: శరఫస షపక

94-208/1435

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:85-1-4
వయససస:32
లస: పప
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2427 SQX1722248
పపరర: పడదదప కలమమర మసచనల

95-208/1072

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-4
వయససస:22
లస: పప
2430 NDX2405801
పపరర: ససనత పపనసగబపత

2428 NDX2222602
పపరర: రమఖ మసచనల

94-221/37

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-4/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-151/36

భరస : నలమసబరరస పపనసగబపత
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:25
లస: ససస స

2431 NDX1329069
పపరర: సశరష మమనక అతతసట

94-221/39

భరస : చసదడ శశఖర కకసడన
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:34
లస: ససస స
2439 NDX2043719
పపరర: దతవర తనరక రరవప కకసడన

94-221/47

తసడడ:డ లమజర వరససమళ
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:45
లస: పప
2445 NDX3032034
పపరర: వజయమర వసజమబరర

94-208/1440

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:35
లస: ససస స

2440 NDX2109834
పపరర: జజసఫ ససగరసధ రరవప కకసడన

2443 NDX1610196
పపరర: రరసబబబబ వరడపలర

2446 NDX3024346
పపరర: గరసధద గబడడమమటర

94-208/1443

2449 NDX3028628
పపరర: వజయ కలమమర వసజమబరర

2452 NDX1969478
పపరర: కకటటశశరర రరజననల

భరస : బబల కకటట యసపరడల
ఇసటట ననస:85-1-9
వయససస:49
లస: ససస స

94-221/43

2438 NDX2091502
పపరర: రమమష మటట పలర

94-221/46

2441 NDX1287531
పపరర: ససబడహరణఖస మలర శశటట

94-221/49

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:37
లస: పప
94-221/51

94-208/1441

2444 NDX1146919
పపరర: మదన మహన రరవప
యనగసదల
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:70
లస: పప

94-221/52

2447 NDX3030343
పపరర: ససగబణ గబడడమమటర

94-208/1442

భరస : గరసధద గబడడమమటర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/1444

94-208/1445
2450 NDX3031663
పపరర: మరరయ కలమమరర వసజమబరర

తసడడ:డ మరరయమనసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:19
లస: ససస స
94-221/54

భరస : రరమబ రరజననల
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:36
లస: ససస స

94-221/56 2455 NDX1940957
2454 NDX1129451
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప యనగసదల
పపరర: పదనరవత యసపరడల

తసడడ:డ మదనమహన రరవప
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:41
లస: పప

94-221/48

తసడడ:డ మరరయమనసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:23
లస: పప
94-221/53

2435 NDX2109560
పపరర: మమరర కరఖతరరన కకసడన

తసడడ:డ అరరర నసడడ మటట పలర
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:41
లస: పప

భరస : మరరయమనసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:30
లస: ససస స
2451 NDX1128560
పపరర: శకలత యనగసదల

94-221/45

తసడడ:డ పసద అసజయఖ
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:58
లస: పప

భరస : మరరయమనసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:57
లస: ససస స
2448 NDX3027620
పపరర: ఎసపస రర రరణణ వసజమబరర

2437 NDX2193274
పపరర: బబగఖ లకడర వరరళ

తసడడ:డ పరల కకసడన
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:36
లస: పప
94-221/50

94-221/40

భరస : జజసఫ ససగసద రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వశశశసశర రరవప వరరళ
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల కకసడన
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:36
లస: పప
2442 NDX2064004
పపరర: సతనఖనసదస వరససమళ

94-221/42

భరస : రమమష మటట పలర
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:29
లస: ససస స
94-221/44

2432 NDX1834358
పపరర: మనషర ఐశశరఖ మమడడద
తసడడ:డ వశశననథ పరల మమడడద
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:29
లస: ససస స

94-221/41 2434 NDX2091510
2433 NDX1287523
పపరర: సరయ పడసనన కలమమరర మలర శశటట
పపరర: వర లకడర మటట పలర

2436 NDX2109578
పపరర: సరశత కకసడన

94-221/38

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:85-1-4/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణ కలమమర అతతసట
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:85-1-5
వయససస:28
లస: ససస స

2429 NDX1232479
పపరర: షపక మరరబ

2453 NDX1129477
పపరర: హహహమమవత యనగసదల

94-221/55

భరస : మదన మహనరరవప
ఇసటట ననస:85-1-6
వయససస:65
లస: ససస స
94-208/800

2456 NDX1941443
పపరర: బబల కకటట యసపరడల

94-208/801

తసడడ:డ వర సరశమ యసపరడల
ఇసటట ననస:85-1-9
వయససస:65
లస: పప
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2457 MLJ3530771
పపరర: ధనలకడర� యసపరరల�

94-209/680

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:85-1-9
వయససస:42
లస: ససస స
94-131/685

భరస : వజయ కలమమర పపనసగబపప టట
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:30
లస: ససస స
94-131/733

94-226/1384

94-208/804

భరస : రరమమరరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:85-1-13
వయససస:36
లస: ససస స
2472 NDX2100675
పపరర: అరరర నసడడ మటట పలర

94-208/807

94-209/684

94-148/915

భరస : మబన కలమమర రరయన
ఇసటట ననస:85-1-23/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-208/802

2470 NDX2065168
పపరర: రరమమరరవప మటట పలర

94-208/805

2476 MLJ2177277
పపరర: చచననయఖ� గగనసగబసటర �

2479 NDX3223583
పపరర: రమఖ శక గరలర

94-208/809

2482 NDX1937145
పపరర: శకనవరస రరవప గబమర

2485 NDX1422427
పపరర: రయన ఎల వనసకట కకషష
తసడడ:డ రయన మబనససరశమ
ఇసటట ననస:85-1-23/1
వయససస:29
లస: పప

2465 NDX2928919
పపరర: శభన బ షపక

94-208/1430

2468 NDX2100600
పపరర: లకడర పడసనన మటట పలర

94-208/803

2471 NDX0497198
పపరర: గకస షపక షపక

94-208/806

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:85-1-13
వయససస:27
లస: పప
94-209/683

2474 NDX2869501
పపరర: వనసకటరరమయఖ వననసన

94-208/1431

తసడడ:డ శసగరయఖ వననసన
ఇసటట ననస:85-1-15
వయససస:30
లస: పప
94-209/685

2477 NDX2740017
పపరర: వనసకటబడమయఖ వననసన

94-221/910

తసడడ:డ శసగరయఖ వననసన
ఇసటట ననస:85-1-15
వయససస:29
లస: పప
94-157/795

2480 NDX1936030
పపరర: తషలసస గబమర

94-208/808

భరస : శకనవరస రరవప గబమర
ఇసటట ననస:85-1-20
వయససస:37
లస: ససస స
94-208/810

తసడడ:డ రరమయఖ గబమర
ఇసటట ననస:85-1-20
వయససస:35
లస: పప
94-208/811

94-131/732

భరస : ససరకష మటట పలర
ఇసటట ననస:85/1/13
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ గరలర
ఇసటట ననస:85-1-16
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:85-1-20
వయససస:42
లస: ససస స
2484 NDX1422393
పపరర: పడతమ దతవసడర

2467 NDX2185347
పపరర: దదవఖ సరయ పసడయమసక
వసజరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:85-1-13
వయససస:22
లస: ససస స

2473 MLJ2175198
పపరర: వధసఖలర త� సససడడడ�

2462 NDX2586790
పపరర: యయశశధన రరణణ పపనసగబపరటట

భరస : మసరసన సరహహబ లమతత షపక
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-15
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససజవయఖ గరలర
ఇసటట ననస:85-1-16
వయససస:43
లస: ససస స
2481 NDX1368646
పపరర: ఘనస రరన దనసరఠ దనసరర

94-151/826

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:85-1-14
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-15
వయససస:48
లస: ససస స
2478 NDX3222940
పపరర: వజయ కకషష గరలర

2464 NDX2561066
పపరర: పపనసగబపరటట నలమసబరస

94-209/682

భరస : వజయ కలమమర పపనసగబపత
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మటట పలర
ఇసటట ననస:85-1-13
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవశశటట మటట పలర
ఇసటట ననస:85-1-13
వయససస:63
లస: పప
2475 MLJ2177285
పపరర: పసచచమర� గగనసగబసటర �

94-131/731

తసడడ:డ బబలయఖ పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:85-01-12
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:29
లస: పప
2469 NDX2065010
పపరర: లకడర మటట పలర

2461 NDX2586964
పపరర: సరమమజఖస పపనసగబపత

2459 NDX0308957
పపరర: బబలయఖ పపనసగబపరటట�

తసడడ:డ దతవదనసస�
ఇసటట ననస:85-1-11
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబలయఖ పపనసగబపత
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నలమసబరరస పపనసగబపత
ఇసటట ననస:85-1-12
వయససస:24
లస: ససస స
2466 NDX2849404
పపరర: నలమసబరరస పపనసగబపత

94-209/681

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-9
వయససస:46
లస: పప

2460 NDX2414001
పపరర: యశశధరన పపనసగబపప టట

2463 NDX2586980
పపరర: ససనత పపనసగబపత

2458 MLJ3530789
పపరర: శకనవరసరరవప� యసపరరల�

2483 NDX2817252
పపరర: రరణణ గబమమర

94-208/1432

భరస : రవ గబమమర
ఇసటట ననస:85-1-21
వయససస:30
లస: ససస స
94-208/812

2486 NDX1422401
పపరర: మబనన కలమమర రరయన

94-208/813

తసడడ:డ మబనన సరశమ రరయన
ఇసటట ననస:85-1-23/1
వయససస:36
లస: పప
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94-208/814

భరస : అరరణ కలమమర అతతట
ఇసటట ననస:85-1-24
వయససస:47
లస: ససస స
2490 NDX2337772
పపరర: రతన బబయ బబ సతన

94-209/687

94-221/912

94-209/689

భరస : శరత� �
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:38
లస: ససస స
2499 MLJ3530490
పపరర: శరత వవశపప గబ� �

2491 NDX2635340
పపరర: ననగ దసరర అదదసకక

2494 NDX3227352
పపరర: లఢతయ వససత కలమమరర
సససఠమమలమ
భరస : శరమబఖయయల సససఠమమలమ
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:50
లస: ససస స
2497 NDX0499442
పపరర: వరదననస యయససపప గబ

తసడడ:డ వవశ పప గబ చసదస� �
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:44
లస: పప

2500 MLJ3530474
పపరర: హహమచసదస వవశపప గబ

తసడడ:డ జయచసదడ పరల యయనసబబరఠ
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:36
లస: పప

2506 MLJ2178119
పపరర: జయపడకరశ ఎనసనబరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జయచసదడపరల
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:39
లస: పప

2508 MLJ2175859
పపరర: జయకలమమరర మమసడచ

2509 NDX1067461
పపరర: కకధనర ననధ మమసడత

94-209/697

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:85-1-29
వయససస:42
లస: ససస స
2511 MLJ2175685
పపరర: రవకలమమర మమసడచ

94-209/700

భరస : అపరషరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-29/1
వయససస:52
లస: ససస స

2512 NDX2064939
పపరర: భబరత గకరర

94-209/690

2515 NDX1660340
పపరర: కరశ వశశననధ మసచనల
తసడడ:డ అపరషరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-29/1
వయససస:26
లస: పప

94-221/911

2495 MLJ3530482
పపరర: శశభ మసజరర వవసప షగబ

94-209/688

2498 MLJ3530417
పపరర: ససరకష వవసప షగబ

94-209/691

తసడడ:డ చసదస వవసప షగబ
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:45
లస: పప
94-209/693

2501 NDX1633917
పపరర: ససజన ఎనసబరర

94-208/816

భరస : జజనసన జయచసదడ ఎనసబరర
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/818

2504 NDX0104505
పపరర: మమరరస ససజజత ఎనసబరర

94-209/694

భరస : జయపడకరశ
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:31
లస: ససస స
94-209/696

2507 NDX0699892
పపరర: మరరయమర ఎ

94-221/57

భరస : జయచసదడ పరల
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:31
లస: ససస స
94-209/698

2510 MLJ2177558
పపరర: పడథనఖగరతర మమసడచ

94-209/699

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:85-1-29
వయససస:43
లస: పప
94-208/819

భరస : అశశక గకరర
ఇసటట ననస:85-1-29/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-208/821

2492 NDX3073053
పపరర: పరసడడరసగస లలక

భరస : ససరకష వవసప షగబ
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:85-1-29
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:85-1-29
వయససస:46
లస: పప
2514 NDX1995523
పపరర: సతఖవత మసచనల

94-221/1070

తసడడ:డ చన జజరరర ఏనసబరర
ఇసటట ననస:85-1-28
వయససస:68
లస: పప
94-209/695

94-209/686

తసడడ:డ లలకననథ లలక
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:71
లస: పప

94-208/817 2503 NDX0092304
2502 NDX1083278
పపరర: జజనసన జయచసదడ యయనసబరఠ
పపరర: జయచసదడపరలల ఎనసబరర

2505 NDX2037720
పపరర: రరజకశ మబదడబబ యన

94-209/930

తసడడ:డ చసదడ
ఇసటట ననస:85-1-26
వయససస:65
లస: ససస స
94-209/692

2489 NDX1735457
పపరర: సశరష ససససరకర అతతసట

తసడడ:డ అరరణ కలమమర అతతసట
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబఖల చసఠమమలమ
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:34
లస: పప
2496 MLJ3530508
పపరర: ససజయయ
ర త� వవశపప గబ�

94-208/815

తసడడ:డ అరరణ కలమమర అతతసట
ఇసటట ననస:85-1-24
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:85-1-25
వయససస:74
లస: ససస స
2493 NDX3072089
పపరర: రబనసమ డ చసఠమమలమ

2488 NDX1687567
పపరర: సశరష తతజ అతతసట

2513 NDX2100683
పపరర: శశషమర మసచనల

94-208/820

భరస : శకనవరసరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-29/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-221/58

2516 NDX2576015
పపరర: దదవఖ మసచనల

94-161/589

భరస : మమణణకఖ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-29/2
వయససస:20
లస: ససస స

Page 89 of 323

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21

2517 NDX2100691
పపరర: శకనవరస రరవప మసచనల

94-208/39

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-29/2
వయససస:46
లస: పప
2520 AP151000384209
పపరర: మలర ఖమరరర నరరవప దతవళళ�

2518 NDX3027323
పపరర: రగశమర మసచల

94-208/1433

భరస : మమణణకఖ రరవప మసచల
ఇసటట ననస:85-1-29/2
వయససస:65
లస: ససస స
94-209/702

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:85-1-32
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మగరల
ఇసటట ననస:85-1-36/1
వయససస:25
లస: పప
2532 MLJ2176865
పపరర: ఖమసససబ� షపక�

94-209/703

94-221/60

94-221/63

94-208/830

94-209/704

94-209/708

2542 NDX1936188
పపరర: ఉదయ శసకర బదసదల

94-221/61

తసడడ:డ రరమ చసదడ వర పడసరద రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:85-1-40
వయససస:49
లస: పప

2545 NDX1757105
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వవలలషరఠ

2531 NDX2337608
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-208/831

2534 AP151000384256
పపరర: ఖమశస షపక�

94-209/705

2537 NDX1993600
పపరర: రహమత షపక

94-221/62

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:85-1-38/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-209/706

2540 NDX2338945
పపరర: మసరసన షపక

94-209/707

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-39
వయససస:39
లస: పప
94-209/709

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బదసదల
ఇసటట ననస:85-1-40
వయససస:29
లస: పప
94-209/711

94-208/828
2528 NDX1379247
పపరర: బచచనబబ యన కకటటశశర రరవప

తసడడ:డ ఖమదర�
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:49
లస: పప

2536 NDX1469486
పపరర: శవనననరరయణ తతట

2539 NDX2338762
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-208/825

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:85-1-39
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:85-1-40
వయససస:33
లస: ససస స
2544 NDX2157874
పపరర: పరరద సరరధద ఐననల

2533 MLJ2176899
పపరర: మసరసనబ షపక� �

2525 NDX1379270
పపరర: బచచనబబ యన కలమమరర

తసడడ:డ రరమయఖ బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ
ఇసటట ననస:85-1-38/1
వయససస:45
లస: పప
2541 NDX0824151
పపరర: సయఖద హహసపసనబ

94-208/827

భరస : షపక మసరసనశల� �
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శవ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:29
లస: ససస స
2538 NDX0092106
పపరర: హహసపసన షసక

2530 NDX1574541
పపరర: మగరల శకనవరస రరవప

94-208/822

భరస : కకటటశశర రరవప బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:85-1-36/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : కరరమబలమర� �
ఇసటట ననస:85-1-38
వయససస:56
లస: ససస స
2535 NDX2065325
పపరర: జజఖత తతట

94-208/824

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:39
లస: పప
94-208/829

2522 NDX1379296
పపరర: బచచనబబ యన శరఖమల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశరరర బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:37
లస: ససస స

94-208/826 2527 NDX1379262
2526 NDX1379254
పపరర: బచచనబబ యన ఆసజనవయబలల
పపరర: బచచనబబ యన వవసకటటశశరరర

2529 NDX2064996
పపరర: ననగరరజ మగరల

94-221/59

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:85-1-32
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల బచనబబ యన
ఇసటట ననస:85-1-33
వయససస:30
లస: ససస స

94-209/701

భరస : దతవళళ మలర ఖమరరర నరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-32
వయససస:45
లస: ససస స

2521 NDX1587874
పపరర: కరసచనమమలమ దతవళర

94-208/823 2524 NDX1379288
2523 NDX1379304
పపరర: బచచనబబ యన శవ ననగ మణణ
పపరర: బచచనబబ యన శక లకకర

2519 AP151000384210
పపరర: కలమమరర దతవళళ�

2543 NDX0825612
పపరర: సయఖద ససభబన

94-209/710

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:85-1-40
వయససస:40
లస: పప
94-209/712

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ లలట వవలలషరఠ
ఇసటట ననస:85-1-40
వయససస:66
లస: పప

2546 NDX2337814
పపరర: మబసతనజ షపక

94-209/713

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:85-1-41
వయససస:38
లస: ససస స
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2547 NDX2338440
పపరర: చనన మబననన ససవయద

94-209/714

తసడడ:డ ససభబన ససవయద
ఇసటట ననస:85-1-41
వయససస:23
లస: పప
2550 NDX0153973
పపరర: ఖమజజ మమమనసదదదన షపక

94-221/65

94-209/718

భరస : మమణణకరఖల రరవప�
ఇసటట ననస:85-1-43
వయససస:45
లస: ససస స
2559 NDX0870675
పపరర: అమకతననసద పపపషల

94-209/725

తసడడ:డ అలలకకసయస
ఇసటట ననస:85-1-43
వయససస:42
లస: పప
2562 NDX2392140
పపరర: కలషసర బబగస షపక

94-208/833

94-209/727

94-208/837

94-209/730

తసడడ:డ బబబబరరవప పపపరషల
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:28
లస: పప

94-209/723

2555 NDX0870683
పపరర: మమరర అనత పపపషల

2558 NDX0309260
పపరర: అజయ బబబబ పపపషల

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:85-1-43
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అలలకకసయస
ఇసటట ననస:85-1-43
వయససస:38
లస: పప

2560 NDX1003003
పపరర: రరసబబబబ గగళళ

2561 NDX0824722
పపరర: గగళర ససరకష�

94-208/832

2563 NDX1146802
పపరర: బబజరమర మబవరశ

2566 NDX2921252
పపరర: వజయ లకడర బబదదనడక

2569 NDX1605817
పపరర: వజయలకడర బబదదనడడ

2572 NDX1686833
పపరర: మరరయమర కకతస పలర

2575 NDX2932291
పపరర: జబబద షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:85-1-46
వయససస:22
లస: ససస స

94-209/717

94-209/721

94-209/724

94-209/726

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:85-1-43/2
వయససస:36
లస: పప
94-208/834

2564 NDX1145960
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పరక

94-208/835

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస కకలర పరక
ఇసటట ననస:85-1-44
వయససస:34
లస: పప
94-168/1030

2567 NDX2147974
పపరర: వజయ లకడర బడడ నదద

94-208/836

భరస : పప తష రరజ బడడ నదద
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:34
లస: ససస స
94-209/728

2570 NDX2185545
పపరర: కళయవత కకటబరర

94-209/729

భరస : వనసకటబదదడ కకటబరర
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:34
లస: ససస స
94-209/731

భరస : జజకబ కకతస పలర
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:69
లస: ససస స
94-209/733

2552 NDX2337855
పపరర: సరఫసనన షపక

తసడడ:డ అలలకకసయస
ఇసటట ననస:85-1-43
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పరరదసరరధద ఇననల
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:46
లస: ససస స
2574 NDX1731976
పపరర: డననయయలల పపపరషల

94-209/719

భరస : పప తష రరజ బబదదనడక
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబల కకటయఖ జరటట
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:34
లస: ససస స
2571 NDX2185511
పపరర: రరగరన ఇననల

2554 NDX2338416
పపరర: పడకకశ మమసడడగబత

2557 NDX1731760
పపరర: వనసకట పడదదప రరయపపడడ

94-221/64

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:85-1-41/3
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస మబవశ
ఇసటట ననస:85-1-44
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ చసకకపలర
ఇసటట ననస:85-1-44
వయససస:68
లస: పప
2568 NDX2147966
పపరర: కనక దసరర జరటట

94-209/716

తసడడ:డ రరసబబబబ గగళళ
ఇసటట ననస:85-1-43/2
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:85-1-43/3
వయససస:23
లస: ససస స
2565 NDX1885864
పపరర: మహన రరవప చసకకపలర

2551 NDX2337756
పపరర: కరరషరర షపక

తసడడ:డ శకనవరసరస రరవప మమసడడగబత
ఇసటట ననస:85-1-42
వయససస:23
లస: పప
94-209/722

2549 NDX0150714
పపరర: పరఠశన షపక

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:85-1-41
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:85-1-41/3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసరహహబబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-41/3
వయససస:56
లస: పప
2556 NDX0496067
పపరర: కకషషకలమమరర కకశన�

94-209/715

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:85-1-41
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబబ వల
ఇసటట ననస:85-1-41
వయససస:71
లస: పప
2553 NDX2338424
పపరర: ఖమససస షపక

2548 NDX2338721
పపరర: పసద మబననన సయఖద

2573 NDX2185438
పపరర: కకశవ ససతనరరస గబసజ

94-209/732

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:85-1-45
వయససస:23
లస: పప
94-168/1031

2576 NDX3079720
పపరర: జబబద షపక

94-208/1436

భరస : సలస
ఇసటట ననస:85-1-46
వయససస:27
లస: ససస స
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94-209/734

తసడడ:డ రససల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:85-1-46
వయససస:23
లస: పప
2580 NDX2064905
పపరర: పసడయమసక దగబరపరటట

94-208/838

94-208/841

94-209/735

94-209/738

94-209/741

94-209/744

94-209/747

తసడడ:డ అనసతయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:45
లస: పప

2590 NDX0309344
పపరర: వజయ లకడర ననమబ�

2593 NDX1686734
పపరర: రమమశ కకనర లలటట

2596 MLJ2178192
పపరర: జయలకడర� కకనవటట�

2599 MLJ3530433
పపరర: జరవబబన� షపక�

94-209/750

2602 MLJ2177111
పపరర: తరరపతమర� తచలగనడడ�

94-209/739

2605 MLJ3530847
పపరర: రరమమరరవప� తచలగనడడ�
తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:63
లస: పప

2585 NDX2833069
పపరర: ససకనఖ దగబరపరటట

94-208/1437

2588 NDX1686791
పపరర: ననన పసడయమసక కకనర లలటట

94-209/737

2591 NDX1806555
పపరర: అశశక బబబబ గసపల

94-209/740

తసడడ:డ ససత రరమమసజనవయబలల గసపల
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:29
లస: పప
94-209/742

2594 MLJ2171429
పపరర: వనసకటదసరరరరరవప� ననమబ�

94-209/743

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:42
లస: పప
94-209/745

2597 MLJ2176964
పపరర: వనసకటచలపతరరవప� కకనవటట�

94-209/746

తసడడ:డ వనసకటరరధకకషషమబరరస� �
ఇసటట ననస:85-1-48
వయససస:44
లస: పప
94-209/748

2600 NDX1378553
పపరర: ససనత కకతరపప

94-209/749

భరస : శకనవరస రరవప కకతరపప
ఇసటట ననస:85-1/49
వయససస:43
లస: ససస స
94-209/751

భరస : అనసతయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:68
లస: ససస స
94-209/753

94-208/840

భరస : రమమశ కకనర లలటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హసననవల�
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:56
లస: ససస స
2604 MLJ2178226
పపరర: శకనవరసరరవప� తచలగనడడ�

94-209/736

భరస : వనసకటరరధకకషషమబరరస� �
ఇసటట ననస:85-1-48
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:38
లస: ససస స
2601 MLJ3530714
పపరర: లకడరససజజత� తచలగనడడ�

2587 NDX1731927
పపరర: అయయషర బబగస షపక

2582 NDX2064897
పపరర: అవననష దగబరపరటట

తసడడ:డ శరమబఖల జజన దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన యయససబబ కకనర లలటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరరస�
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:67
లస: పప
2598 MLJ2177707
పపరర: వనసకయ మర� తచలగనడడ�

94-208/922

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర గబణనపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:29
లస: పప
2595 NDX0362558
పపరర: సతఖననరరయణ ననమబ�

2584 NDX0092742
పపరర: గరరరషప ననమబ

94-221/915

తసడడ:డ శరమబఖల జజన దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమరద షఫస షపక
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరరర రరవప నమబ
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:32
లస: ససస స
2592 NDX1686627
పపరర: ననగరరజ గబణనపరటట

94-208/839

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననమబ
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల జజన దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:22
లస: ససస స
2589 NDX1774695
పపరర: వజయలకడర నమబ

2581 NDX0835132
పపరర: మమణణకఖమ దగబరపరటట

2579 NDX3122058
పపరర: నజమ షపక

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:85-1-46
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శరమబఖల జజన దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85/1/47
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయమ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:28
లస: పప
2586 NDX2338754
పపరర: ససకనఖ దగబరపరటట

94-221/914

భరస : ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:85-1-46
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల జజన దగబరపరటట
ఇసటట ననస:85-1-47
వయససస:28
లస: ససస స
2583 NDX0822320
పపరర: దగబరపరటట శరమబఖల జజన

2578 NDX3066727
పపరర: ఆఫసడవపననసర షపక

2603 MLJ3530706
పపరర: నవన కలమమర తచలగనడడ

94-209/752

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:85-1-49
వయససస:41
లస: పప
94-209/754

2606 NDX2456424
పపరర: హహహమమవత చకరకల

94-208/842

భరస : అబడహస చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:54
లస: ససస స
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2607 NDX2456473
పపరర: రరజకశ చకరకల
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94-208/843

తసడడ:డ అబడహస చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:32
లస: పప
2610 NDX3027513
పపరర: జజఖత చకకల

94-208/1439

94-209/757

తసడడ:డ చన సరమమఖలల చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:66
లస: పప
2619 NDX2747236
పపరర: జజఖత చకరకల

94-221/916

94-209/762

94-209/765

94-209/768

తలర : బబగస�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:33
లస: పప
2634 NDX1935933
పపరర: కకప బబలసరన
భరస : శకనవరస రరవప బబలసరన
ఇసటట ననస:85-1-56
వయససస:39
లస: ససస స

2617 NDX2376044
పపరర: ససభబషసణణ యరకగబసటబర

94-221/66

94-168/1032

2623 NDX0824482
పపరర: రహహమబన�

94-209/763

94-209/766

2618 NDX2376051
పపరర: ససనత యరకగబసటర

94-221/67

2621 NDX2338796
పపరర: నజర షపక

94-209/761

2624 NDX0823625
పపరర: గగళర వనసకటటశశరమర�

94-209/764

2627 NDX0560730
పపరర: మసరసబ షపక�

94-209/767

భరస : మమలమభ�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:43
లస: ససస స

2629 NDX0729996
పపరర: పపషరషవత బబరగడడ �

94-209/769

2630 NDX0823468
పపరర: ననగబర వల�

94-209/770

తసడడ:డ ససవదన�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:31
లస: పప

2632 MLJ3530391
పపరర: మమరకసడతయబలల� బబరగడడ �

తసడడ:డ శవయఖ మసచల
ఇసటట ననస:85-1-56
వయససస:30
లస: పప

94-209/759

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:35
లస: ససస స

2626 MLJ3530532
పపరర: శరరద� బబరగడడ �

2635 NDX3227238
పపరర: అశశక మసచల

2615 NDX2338812
పపరర: అబడహస చచకకల

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:85-1-51
వయససస:26
లస: పప

94-209/772

తసడడ:డ గబరరసరశమ�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:41
లస: పప
94-209/774

94-209/756

భరస : యబబ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గబరరసరశమ�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:58
లస: ససస స
94-209/771

2612 NDX0308882
పపరర: కరసచన ఈదనర

తసడడ:డ శరమబఖల చచకకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:66
లస: పప

భరస : మమరకసడతయబలల�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:57
లస: ససస స
2631 NDX0823682
పపరర: మమలమల�

94-209/758

భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష� �
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:39
లస: ససస స
2628 NDX0824284
పపరర: దసరర మర�

2614 NDX2338465
పపరర: రరజకసదడడ పడసరద చకరకల

2620 NDX2918183
పపరర: కరరశరర షపక

94-208/845

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:85-1-51
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగబర వల�
ఇసటట ననస:85-1-55
వయససస:30
లస: ససస స
2625 MLJ3530540
పపరర: వనసకటలకడర బబరగడడ

94-209/755

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప వనవ
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబడహస చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:40
లస: ససస స
2622 NDX0824664
పపరర: ఫరఠద బ�

2611 NDX0828772
పపరర: షపక ఉననసర

తసడడ:డ అబడహస చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:36
లస: పప
94-209/760

2609 NDX2456382
పపరర: చ. అబడహస చకరకల

తసడడ:డ శరమబఖల చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనవన సరహహబ�
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:35
లస: పప
2616 NDX2408797
పపరర: అబడహస చకరకల

94-208/844

తసడడ:డ అబడహస చకరకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబడహస చకకల
ఇసటట ననస:85-1-50
వయససస:41
లస: ససస స
2613 NDX0824334
పపరర: షపక బబజర బబబబ�

2608 NDX2456457
పపరర: రరజకసదడ పడసరద చకరకల

2633 NDX1996521
పపరర: పదర పసడయ చటటట

94-209/773

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చ.
ఇసటట ననస:85-1-56
వయససస:24
లస: ససస స
94-221/1066

2636 SQX1722644
పపరర: అరరణన మసచనల

95-208/1073

భరస : శవయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-56
వయససస:45
లస: ససస స

Page 93 of 323

2637 SQX1722305
పపరర: అనల మసచనల
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95-208/1074

తసడడ:డ శవయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-56
వయససస:28
లస: పప
2640 NDX0308668
పపరర: షకకననబ� షపక�

94-221/68

94-208/1618

94-209/776

94-209/777

94-209/780

94-208/849

94-208/851

తలర : నలమర వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:48
లస: పప

2644 NDX3247764
పపరర: సలస బబష షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:38
లస: పప
94-208/1624

2647 NDX3220639
పపరర: సహననజ షపక

2650 AP151000384202
పపరర: వకకటరరయమర మసచనల

2653 AP151000384385
పపరర: మసచనల అపరషరరవప

2656 NDX2483790
పపరర: రమణయఖ గసగదతవ

2659 NDX2041663
పపరర: సశరరప రరణణ వససమళళ

94-208/854

2662 NDX0699926
పపరర: బబగఖమర వరససమళళ

94-221/1062

2665 NDX1574525
పపరర: మసరసన రరవప వరససమళళ
తసడడ:డ లమజర వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:62
లస: పప

94-208/1625

2648 NDX3220662
పపరర: అబబదల రహహస షపక

94-208/1600

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-1-58,1/3RD LANE
వయససస:39
లస: పప
94-209/778

2651 NDX1067396
పపరర: హరరహరననధ మసచనల

94-209/779

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:27
లస: పప
94-209/781

2654 NDX1593525
పపరర: మహన రరవప వవమబరర

94-221/69

తసడడ:డ శవరజ వవమబరర
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:42
లస: పప
94-208/850

2657 NDX2625572
పపరర: రగహహత వవమబరర

94-208/1152

తసడడ:డ మహన రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:85-1-60
వయససస:18
లస: పప
94-208/852

2660 NDX1574533
పపరర: ససనతన వరససమళళ

94-208/853

భరస : కమలమకర రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:33
లస: ససస స
94-208/855

భరస : శశషగరరర రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:46
లస: ససస స
94-208/857

2645 NDX3247780
పపరర: హససన బబగబమ షపక
భరస : సలర స బబష షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కమలమకర రరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:35
లస: ససస స
2664 NDX0697441
పపరర: శశషగరరర రరవప వరససమళళ

94-208/848

తసడడ:డ పపననయఖ గసగదతవ
ఇసటట ననస:85-1-60
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతనఖనసదస వరససమళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:25
లస: ససస స
2661 NDX0699991
పపరర: అనసరరధ వరససమళళ

2642 NDX2468361
పపరర: సలస బబష షపక

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:55
లస: పప

భరస : రమణయఖ గసగదతవ
ఇసటట ననస:85-1-60
వయససస:34
లస: ససస స
2658 NDX2140325
పపరర: ఇసదస పసడయమ వరససమళ

94-208/847

భరస : మసచనల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:55
లస: పప
2655 NDX2483782
పపరర: రమణ గసగదతవ

2641 NDX2468353
పపరర: హససన బబగబమ షపక

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:85-1-59
వయససస:37
లస: ససస స
2652 AP151000384378
పపరర: మసచనల సరసబశవరరవప

94-209/775

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసదలల బబ లమరగణణ
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:29
లస: పప
2649 NDX2483964
పపరర: ఇసదదరర వవమబరర

2639 NDX1996570
పపరర: డడషష ష ఆనసదతశశర గగపసననథ
చటటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చ.
ఇసటట ననస:85-1-57
వయససస:26
లస: పప

భరస : సలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:85-1-58
వయససస:19
లస: ససస స
2646 NDX1633941
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లమరగణణ

94-208/846

భరస : యససరతనస కలడనరఠ
ఇసటట ననస:85-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:85-1-57
వయససస:73
లస: ససస స
2643 NDX3231446
పపరర: అసరత షపక

2638 NDX2337616
పపరర: శవ లల కలడనరఠ

2663 NDX0697375
పపరర: కమలకరర రరవప వరససమళళ

94-208/856

తసడడ:డ మసరసననడవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:38
లస: పప
94-208/858

2666 MLJ3530193
పపరర: మమరరఅనత� తనవనసపలర �

94-209/782

భరస : ససధదరరకమమర� �
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:40
లస: ససస స
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2667 MLJ3530938
పపరర: శరసతచచవతనఖ వరససమళ

94-209/783

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:41
లస: ససస స
2670 NDX0103242
పపరర: సతనఖనసదస వరససమళళ

94-209/786

94-208/860

94-209/790

94-221/70

94-221/73

94-208/861

94-208/864

భరస : ససత రరమయఖ కసడకరర
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:85
లస: ససస స

2680 NDX1945965
పపరర: రమజజ షపక

2683 NDX1945908
పపరర: అబబదల కలమస షపక

2686 NDX2064954
పపరర: జజఖతసస కలడనరర

2689 MLJ2175842
పపరర: రరబబక చచలర

94-209/795

2692 NDX1124171
పపరర: అవరమర పస

94-221/71

2695 NDX1936808
పపరర: శకనవరస మసచనల
తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:24
లస: పప

2675 NDX1619354
పపరర: లకరణ తమరశశటట

94-209/789

2678 NDX1383017
పపరర: జజన బబష షపక

94-209/792

2681 NDX1758780
పపరర: ఇసతయమజ షపక

94-221/72

తసడడ:డ అబబదల కలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:29
లస: పప
94-221/74

2684 NDX2719375
పపరర: షపక వహహద

94-221/917

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/862

2687 NDX2064962
పపరర: ననగలకడర కలడనరర

94-208/863

భరస : శవ కలమమరర బబ సదస
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/793

2690 NDX1512996
పపరర: పపరష సరయ దతవళర

94-209/794

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:26
లస: పప
94-208/865

భరస : పడభబకర పస
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:42
లస: ససస స
94-208/867

94-208/859

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:50
లస: పప

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:48
లస: పప
2694 NDX1936642
పపరర: ససత రరమమర కసడకరర

94-209/791

తసడడ:డ యయసస రతనస కలడనరర
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస కలడనరర
ఇసటట ననస:85-1-65
వయససస:30
లస: పప
2691 MLJ2175834
పపరర: దనవదస చచలర

2677 NDX1775610
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

2672 NDX2136944
పపరర: నరరల కలమమరర మబకకరర

తసడడ:డ పరప రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:85-1-62
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇమరనయయలల కకదమల
ఇసటట ననస:85-1-64
వయససస:65
లస: ససస స
2688 NDX2064947
పపరర: పడవణ కలమమర కలడనరర

94-209/788

భరస : అబబదల కలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల కలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:30
లస: పప
2685 NDX1846536
పపరర: గఠతన రరణణ కకదమల

2674 NDX1619388
పపరర: పపషష తమరశశటట

94-209/785

భరస : వశశననథ పరల మమదదద
ఇసటట ననస:85-1-62
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-63
వయససస:26
లస: ససస స
2682 NDX2026020
పపరర: ఇలయమస షపక

94-209/787

భరస : లకరణ తమరశశటట
ఇసటట ననస:85-1-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:85-1-62
వయససస:34
లస: పప
2679 NDX2026038
పపరర: అమనన షపక

2671 MLJ3530128
పపరర: బబల శశరఠ� తమననసపల�

2669 MLJ3530755
పపరర: శశఖర వరససమళ

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధ పరల మమఢకద
ఇసటట ననస:85-1-62
వయససస:45
లస: పప
2676 NDX1619404
పపరర: ననగరరజ తమరశశటట

94-209/784

భరస : సతనఖనసదస వరససమళ
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:85-1-61
వయససస:44
లస: పప
2673 NDX1138668
పపరర: పడదదప కలమమర మమడడద

2668 NDX1686932
పపరర: మననకడ వరససమళ

2693 NDX1936931
పపరర: ససశల మసచనల

94-208/866

భరస : ఏడడకకసడలల మసచనల
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:64
లస: ససస స
94-208/868

2696 NDX1937038
పపరర: జజన షపక

94-208/869

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:35
లస: పప
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94-208/870

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:39
లస: పప
2700 MLJ2173763
పపరర: ఏడడకకసడలల� కలసడకరర �

94-209/797

94-209/800

94-209/803

94-209/806

94-209/808

94-209/811

94-148/920

తసడడ:డ లకడర నరసయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:85
లస: పప

2710 NDX1631861
పపరర: షరమఉలమర షపక

2713 MLJ3530672
పపరర: రగశమర� మరరయమల�

2716 NDX2719490
పపరర: సయఖద అజజ

2719 NDX2840460
పపరర: భవన పపరరషప తస స జజగర

94-209/812

2722 NDX0103903
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఐతనవన�

94-221/75

2725 NDX2722866
పపరర: శశషయఖ జజగర
తసడడ:డ పపరరషప తస స జజగర
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:43
లస: పప

2705 AP151000384291
పపరర: అసజమర జకరక�

94-209/802

2708 MLJ3530722
పపరర: ఆదసశరఫస షపక

94-209/805

2711 NDX1619495
పపరర: జరరన షపక

94-209/807

భరస : షరమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:29
లస: ససస స
94-209/809

2714 MLJ3530383
పపరర: శశభబననదద�డ మరరయమల�

94-209/810

తసడడ:డ కకషష� �
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:36
లస: పప
94-209/1048

2717 NDX2816593
పపరర: షపక సరజదన

94-221/919

తసడడ:డ అమరహమద
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:20
లస: ససస స
94-208/1446

2720 NDX2723732
పపరర: దసరరరవసస జజగర

94-208/1447

తసడడ:డ సపశశహ జజగర
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:20
లస: పప
94-209/813

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:36
లస: పప
94-209/815

94-209/799

తసడడ:డ హసరనవల
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ జజగర
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకడరననరయణ� �
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:40
లస: ససస స
2724 NDX1805995
పపరర: వనసకటటశశరరర పపవరశడ

94-209/804

తసడడ:డ జబబర
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:52
లస: పప
2721 MLJ2176477
పపరర: లకడర� చచవపల�

2707 NDX0105148
పపరర: యయసపపప మసడత

2702 AP151000384392
పపరర: కకసడన శరసతకలమమరర�

భరస : జకక వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర� �
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:50
లస: పప
2718 NDX3239373
పపరర: లకడర ననరరయణ చచవపల

94-209/801

తసడడ:డ అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-70
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-71
వయససస:48
లస: ససస స
2715 MLJ2174308
పపరర: బబలయఖ సపలస� �

2704 NDX1481118
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-209/796

భరస : పరల�
ఇసటట ననస:85-1-68
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:60
లస: పప
2712 NDX1619446
పపరర: సబరరననస షపక

94-209/798

భరస : ననగబర బబషర
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:85-1-69
వయససస:33
లస: పప
2709 AP151000384286
పపరర: శవశసకరరరవప జకరక�

2701 AP151000384383
పపరర: మసచనల సరసబయఖ�

2699 AP151000384224
పపరర: మమరరమర మసచనల�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బబ�
ఇసటట ననస:85-1-68
వయససస:75
లస: పప
2706 NDX0367698
పపరర: వజయకలమమర పపనసగబపరటట

94-208/871

తసడడ:డ గగపయఖ పరలలకలరర
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-67
వయససస:53
లస: పప
2703 AP151000384284
పపరర: పరల కకసడన�

2698 NDX1687641
పపరర: పడభబకర పరలలకలరర

2723 NDX1619362
పపరర: ససజవరరవప యకరకలలరర

94-209/814

తసడడ:డ ససజవరరవప యకరకలలరర
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:42
లస: పప
94-209/1049

2726 NDX2719482
పపరర: చచవపల వవణబగగపరల

94-209/1050

తసడడ:డ లకకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:85-1-72
వయససస:18
లస: పప
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2727 NDX1660035
పపరర: రరజశస షపక
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94-208/872

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:30
లస: ససస స
2730 NDX1994715
పపరర: ననగల మరర వల షపక

94-208/875

94-209/816

94-208/1449

2734 NDX2091486
పపరర: జ అన సరహహబ షపక

2737 NDX2034130
పపరర: పదరజ మబసగర

94-209/818

2740 NDX0105676
పపరర: జయమర వరససమళళ

తసడడ:డ కకషప ర కలడనరర
ఇసటట ననస:85-1-77
వయససస:25
లస: పప

2743 NDX2654317
పపరర: ససమత కలడనరర

తసడడ:డ పడసరద రరయపపడడ
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:40
లస: ససస స
2751 MLJ2177020
పపరర: అలమరబ� షపక�

తసడడ:డ పరల�
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:42
లస: పప

2749 MLJ2175263
పపరర: జరవననబ� షపక�

94-209/824

2752 MLJ2175248
పపరర: జలలఖమ� షపక�

94-209/819

2755 NDX1482363
పపరర: ససజజత వవమనవడడ
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవమనవడడ
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:65
లస: ససస స

2735 NDX2813178
పపరర: మమలమబ షపక

94-208/1448

2738 NDX0103267
పపరర: ననగ రరజకశశరర రరవప�

94-209/817

2741 NDX2657351
పపరర: కకషప ర కలడనరర

94-5/1098

తసడడ:డ వసదనస కలడనరర
ఇసటట ననస:85-1-77
వయససస:51
లస: పప
94-208/1153

2744 NDX2911444
పపరర: శరమబఖయయల రరయపపడడ

94-208/1451

తసడడ:డ పడసరద రరయపపడడ
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:44
లస: పప
94-208/1453

2747 MLJ2176485
పపరర: రమమదతవ రరయపపడడ

94-209/820

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:38
లస: ససస స
94-209/822

2750 MLJ2176782
పపరర: షమమబన� షపక�

94-209/823

భరస : బబజ� �
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:46
లస: ససస స
94-209/825

భరస : ససవదన� �
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:63
లస: ససస స
94-209/827

94-208/877

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:85-1-75
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలమల� �
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససభబన� �
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:48
లస: ససస స
2754 NDX0706648
పపరర: కకసడ చసదడశశఖర�

94-208/878

తసడడ:డ శరమబఖయయల రరయపపడడ
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:19
లస: పప
94-209/821

2732 NDX1659806
పపరర: అబబదల సలమస షపక

భరస : గరన షరహబ
ఇసటట ననస:85-1-73/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలడనరర
ఇసటట ననస:85-1-77
వయససస:48
లస: ససస స

94-208/1452 2746 NDX2912913
2745 NDX2865343
పపరర: చన శరమబఖయయల రరయపపడడ
పపరర: నరఠకణ కలమమర రరయపపడడ

2748 MLJ2176832
పపరర: రసజజనబ షపక

94-221/76

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:85-1-75
వయససస:56
లస: ససస స
94-177/470

94-208/874

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:60
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప మబసగర
ఇసటట ననస:85-1-74
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:85-1-75
వయససస:50
లస: ససస స
2742 NDX2656874
పపరర: నతన కలడనరర

94-208/876

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గబణ సరహహబ
ఇసటట ననస:85-1-73/1
వయససస:31
లస: పప
2739 NDX0105882
పపరర: చననఅమబరలల రరవప�

2731 NDX1659897
పపరర: రఫస షపక

2729 NDX1659756
పపరర: జజబఉలమర షపక

తసడడ:డ అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:85/1/73
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మరర� �
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:58
లస: పప
2736 NDX2813095
పపరర: ననగబల మర వల షపక

94-208/873

తసడడ:డ దవడడ కరత
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-73
వయససస:31
లస: పప
2733 MLJ2174068
పపరర: ఖయబఖస� షపక�

2728 NDX1732057
పపరర: రరజకష కరత

2753 NDX1934687
పపరర: కరకసత కకరణ షపక

94-209/826

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:85-1-78
వయససస:41
లస: పప
94-208/879

94-208/880
2756 NDX1846767
పపరర: వనసకటససబబబ రరవప యయమనవడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయమనవడడ
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:65
లస: పప
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2757 NDX2684975
పపరర: షపక బబజ
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94-208/1154

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:52
లస: పప
2760 AP151000384255
పపరర: బబగస షపక�

94-209/830

94-221/77

94-209/833

94-221/920

94-209/834

94-221/923

94-208/1455

భరస : బబసకర రరవప బటటటన
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:26
లస: ససస స
2781 MLJ2178010
పపరర: బకరరర షపక� �

94-221/81

తసడడ:డ నబసరహహబ� �
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:61
లస: పప
2784 NDX2716207
పపరర: పదనరవత తలర స
భరస : చసదడ శశఖర తలర స
ఇసటట ననస:85-1-82 F NO 101
వయససస:51
లస: ససస స

2767 NDX1797184
పపరర: మమలమల షపక

2770 NDX2978708
పపరర: నబసర షపక

2773 MLJ3530458
పపరర: మసరసనశల షపక

2776 NDX2926301
పపరర: మసరసన వల షపక

94-221/79

2765 NDX2972164
పపరర: మమలమల షపక

94-208/1454

2768 NDX1942896
పపరర: ససభబన షపక

94-221/80

94-221/921

2771 NDX2719342
పపరర: షపక అయయషర పరఠశన

94-221/922

భరస : నబసర
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:20
లస: ససస స
94-209/835

2774 NDX2719367
పపరర: షపక షమమ

94-209/1051

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:85-1-81
వయససస:33
లస: ససస స
94-174/950

2777 NDX2693679
పపరర: శరకవసత అలర స

94-208/1155

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడభబకర అలర స
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:20
లస: ససస స

94-208/1456
2779 NDX2810992
పపరర: లల లకడర పడసనన రరణణ
పదరననభబన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పదరననభబన
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:18
లస: ససస స

2780 NDX1687252
పపరర: శసకర లమల ససవరజథనన
తసడడ:డ శవజథనన కకశనపడసరద
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:45
లస: పప

2782 NDX2822971
పపరర: సమర షపక

2783 NDX2716215
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప తలర స

2785 NDX2716181
పపరర: పడభబ కకరణ తలర స
తసడడ:డ చసదడ శశఖర తలర స
ఇసటట ననస:85-1-82 F NO 101
వయససస:28
లస: పప

94-209/832

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:54
లస: పప

94-227/1359

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:85-1-82
వయససస:18
లస: పప
94-208/1157

2762 AP151000384254
పపరర: ఖమదరశల షపక�

తసడడ:డ ససవయదన
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:85-1-81
వయససస:41
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:85-1-81
వయససస:32
లస: ససస స
2778 NDX2809614
పపరర: సరయ లకడర బటటటన

94-221/78

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:21
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:85-1-81
వయససస:38
లస: ససస స
2775 NDX2719516
పపరర: షపక ఖమధర బ

2764 NDX1867821
పపరర: ఖమజజ షపక

94-209/829

తసడడ:డ నబసరహహబ�
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:21
లస: పప
2772 MLJ3530466
పపరర: శరసఘబన షపక

94-209/831

తసడడ:డ ఖదడ వరల షపక
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ యసపరరరల
ఇసటట ననస:85-1-80
వయససస:78
లస: పప
2769 NDX2719532
పపరర: షపక నబసర

2761 MLJ2176758
పపరర: మసరసనబ షపక� �

2759 MLJ2178044
పపరర: మసరసన బ� షపక�

భరస : బకరరర� �
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : షపక ఖమదరశల� �
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:26
లస: ససస స
2766 NDX2338887
పపరర: సరసబయఖ యసపరరరల

94-209/828

భరస : ఖమదరశల� �
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : షపక ఖమదర వల�
ఇసటట ననస:85-1-79
వయససస:62
లస: ససస స
2763 NDX1849068
పపరర: పరరవన షపక

2758 MLJ2176840
పపరర: బబ� షపక�

94-209/836

94-208/1156

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:85-1-82 F NO 101
వయససస:55
లస: పప
94-208/1158

2786 NDX2470409
పపరర: జమరలమడక శరఖమల

94-208/881

భరస : శకనవరస రరవప ఆగబరర
ఇసటట ననస:85-1-82 F.NO 404 NARAYANA
వయససస:52
లస: ససస స
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2787 NDX2470417
పపరర: ఆగబరర శకనవరస రరవప

94-208/882

2788 NDX2456721
పపరర: వనసతన బచసచ

94-208/893

2789 NDX2456580
పపరర: శకదతవ బచసచ

94-208/894

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆగబరర
ఇసటట ననస:85-1-82 F.NO 404 NARAYANA
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబబ బచసచ
ఇసటట ననస:85-1-82 , F.NO-304 NARAYAN
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ బచసచ
ఇసటట ననస:85-1-82 , F.NO-304 NARAYAN
వయససస:44
లస: ససస స

2790 NDX2456523
పపరర: రమమశ బబబబ బచసచ

2791 NDX1687120
పపరర: పదర రరగస కరరక

2792 NDX1483452
పపరర: కకషప ర కలమమర కరరక

94-208/895

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:85-1-82 , F.NO-304 NARAYAN
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర కరరక
ఇసటట ననస:85-1-83
వయససస:51
లస: ససస స

2793 NDX1226828
పపరర: అశశన కరకక

2794 NDX1226810
పపరర: ఆనసద కరకక

94-208/883

తసడడ:డ కకశశర కలమమర కరకక
ఇసటట ననస:85-1-85
వయససస:32
లస: ససస స
2796 NDX2682680
పపరర: ససధతష నసకతతటట

94-208/1160

2797 NDX2682714
పపరర: యరకగబసటర వరణణ ససమ
భరస : ససధతష నసకతతటట
ఇసటట ననస:85-1-85/2
వయససస:52
లస: ససస స

2799 NDX2624120
పపరర: అరరణ రరజకశశరర ఉపపషటటరర

2800 NDX3174117
పపరర: పరప ఉపపషటటరర

94-165/974

తసడడ:డ కకషషయఖ ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:85-1-86
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబవనననరరయణరరడడడ బబ మమరరరడడ
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:43
లస: ససస స
2805 NDX0149377
పపరర: వజయలకడర ఈపపరర

94-221/84

భరస : హరర బబబబ మసచల
ఇసటట ననస:85-1-89
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర లమల ససవరజథనన
ఇసటట ననస:85-1-91
వయససస:25
లస: పప

94-208/1457

2806 NDX0153528
పపరర: పరరశతమర� దసగరరసపపడడ�

2812 NDX0890798
పపరర: జసగరల మమరర అనల

2815 NDX1993659
పపరర: లకడర వవలపపరఠ
భరస : ననగ రరజ వవలపపరఠ
ఇసటట ననస:85-1-92
వయససస:37
లస: ససస స

94-44/876

2801 NDX3190154
పపరర: హరరశ ఉపపషటటరర

94-221/924

తలర : పరప ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:85-1-86
వయససస:22
లస: పప
94-208/1423

తసడడ:డ రరమకకషష రరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:85/1/87
వయససస:53
లస: పప
94-221/85

2807 NDX2139856
పపరర: దసరర భవరన వరరణనసస

94-221/86

భరస : వనసకట రమణ వరరణనసస
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:53
లస: ససస స
94-221/88

2810 NDX2338846
పపరర: వసశ యసపరరరల

94-209/837

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యసపరరరల
ఇసటట ననస:85-1-87/4
వయససస:22
లస: పప
94-221/89

భరస : అలలకకసయస
ఇసటట ననస:85-1-90
వయససస:61
లస: ససస స
94-221/90

2798 NDX3072881
పపరర: అరరనరరజకశశరర ఉపపషటటరర
తలర : పరప ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:85-1-86
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మబరరస వరరణనసస
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:58
లస: పప
94-208/1458

94-208/1159

94-208/886 2804 NDX3143518
2803 NDX0935072
పపరర: భబవనననరరయణరరడడ బబ మమరరరడడ
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈవపరర

94-221/87 2809 NDX2139849
2808 NDX1812446
పపరర: శక రరమ కకషష కకశక వరరణనసస
పపరర: వనసకట రమణ వరరణనసస

2814 NDX1660373
పపరర: పడకరశ లమల శసకర లమల

94-208/1161

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ వరరణనసస
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:24
లస: పప

2795 NDX2682789
పపరర: సరమమమ జఖస నసకతతటట

భరస : జయ కలమమర రరవప నసకతతటట
ఇసటట ననస:85-1-85/2
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరరరడడడ బబ మమరరరడడ
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-1-87
వయససస:33
లస: ససస స

2811 NDX3125937
పపరర: రతన కలమమరర మసచల

94-208/884

భరస : కకషషయఖ ఉపపషటటరర
ఇసటట ననస:85-1-86
వయససస:45
లస: ససస స
94-208/885

94-221/83

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరరక
ఇసటట ననస:85-1-84
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర కలమమర కరకక
ఇసటట ననస:85-1-85
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జయ కలమమర రరవప నసకతతటట
ఇసటట ననస:85-1-85/2
వయససస:52
లస: పప

2802 NDX0935403
పపరర: మమధవ బబ మమరరరడడ

94-221/82

2813 NDX2456150
పపరర: మనషర లమల శసకర లమల

94-208/887

తసడడ:డ శసకర లమల
ఇసటట ననస:85-1-91
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/888

2816 NDX1993709
పపరర: ననగరరజ వవలపపరఠ

94-208/889

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వవలపపరఠ
ఇసటట ననస:85-1-92
వయససస:43
లస: పప
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2817 NDX0309385
పపరర: వనసకరటరమణ మబళళమబడడ�

94-209/838

భరస : దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:85-1-92
వయససస:63
లస: ససస స
2820 NDX1697939
పపరర: హహమ లత తనడడవరక

94-209/841

94-209/844

94-209/847

94-209/850

94-209/853

94-209/854

94-209/857

భరస : ఆనసదబబబబ� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:43
లస: ససస స

2833 NDX0514018
పపరర: దదవఖ డడ దమమరయ

2836 MLJ2178184
పపరర: జమరరబషర� షపక�

2839 MLJ3530086
పపరర: ససశల� భవనస�

94-209/860

2842 NDX0825380
పపరర: షపక కలస

2845 MLJ2178465
పపరర: లలమవత� బబ సదస�
భరస : బడహరనసదస� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:68
లస: ససస స

94-209/846

94-209/849

94-209/851

2831 NDX0103424
పపరర: శరసతకలమమరర అసదచల

94-209/852

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-1-96
వయససస:39
లస: ససస స
94-221/91

2834 NDX3054871
పపరర: మమలత మరరక

94-208/1459

భరస : దదలప కలమమర దమమయయ
ఇసటట ననస:85-1-96(25-16-149),
వయససస:64
లస: ససస స
94-209/855

2837 MLJ3530078
పపరర: చచననకకశవరరడ�డడ భవనస�

94-209/856

తసడడ:డ కలలసదరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:85-1-98
వయససస:59
లస: పప
94-209/858

2840 MLJ2178606
పపరర: శకనవరస� కరమరరజ�

94-209/859

తసడడ:డ బడహరరరవప� �
ఇసటట ననస:85-1-99
వయససస:36
లస: పప
94-209/861

తసడడ:డ ఘన ససవదన
ఇసటట ననస:85-1-100
వయససస:29
లస: పప
94-209/863

2825 NDX0103457
పపరర: జయకలమమరర మబపరషళళ�

2828 NDX0560656
పపరర: వనసకట రసగయఖ�
వసకమమమడడ�
తసడడ:డ కలటటసబరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:66
లస: పప

భరస : చచననకకశవరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:85-1-99
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-99
వయససస:60
లస: పప
2844 MLJ2178457
పపరర: లతనశక� బబ సదస�

2830 AP151000384443
పపరర: దదలప కలమమర దమయ�

94-209/843

94-209/848

తసడడ:డ జజననబషర� �
ఇసటట ననస:85-1-98
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:85-1-98
వయససస:67
లస: పప
2841 NDX0103069
పపరర: బడహరరరవప కరమరరజగడడ �

2827 NDX0104091
పపరర: మరరయమర బ�

2822 NDX1735846
పపరర: బబవన భబరర వ తరరమల శశటట

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దదలప కలమమర దమమరయ
ఇసటట ననస:85-1-96
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర�
ఇసటట ననస:85-1-98
వయససస:36
లస: ససస స
2838 NDX0105213
పపరర: ససబబబరరవప ఇతనవన�

94-209/845

తసడడ:డ బబలసససదరస�
ఇసటట ననస:85-1-95
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజననబషర ిద
ఇసటట ననస:85-1-96
వయససస:54
లస: ససస స
2835 MLJ2178150
పపరర: జహనర� షపక�

2824 NDX1849431
పపరర: రసగరయమర తరరమలశశటట

94-209/840

భరస : గగపస కకశశర బబబబ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యమకకబ�
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ననమబ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:85-1-95
వయససస:46
లస: ససస స
2832 MLJ2178143
పపరర: మహరరననసర షపక

94-209/842

భరస : రరజజరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలటటసబరరవప�
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:66
లస: ససస స
2829 AP151000384276
పపరర: అరరణ ననమబ

2821 NDX0115691
పపరర: యమకకబ బ�

2819 MLJ3530581
పపరర: మమలమల� షపక�

తసడడ:డ హహసపసన� �
ఇసటట ననస:85-1-92
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననతయమల�
ఇసటట ననస:85-1-93
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:85-1-94
వయససస:35
లస: ససస స
2826 NDX0560649
పపరర: రరజకశశరర వసకమమమడడ�

94-209/839

తసడడ:డ కకషష రరవప తనడడవరక
ఇసటట ననస:85-1-92
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడవరక
ఇసటట ననస:85-1-93
వయససస:29
లస: ససస స
2823 NDX0560672
పపరర: మమలమభ షపక�

2818 NDX1697871
పపరర: శకనవరస రరవప తనడడవరక

2843 NDX0824540
పపరర: షపక సలస

94-209/862

తసడడ:డ ఘన ససవదన
ఇసటట ననస:85-1-100
వయససస:31
లస: పప
94-209/864

2846 MLJ2177749
పపరర: శవకలమమర� బబ సదస�

94-209/865

తసడడ:డ బడహరనసదస� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:40
లస: పప
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2847 MLJ3530276
పపరర: మదననరహన� బబ సదస�

94-209/866

తసడడ:డ బడహరనసదస� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:45
లస: పప
2850 NDX1619321
పపరర: ననగకశశర రరవప నగరస

94-209/869

94-209/872

94-209/875

94-226/27

94-209/1047

94-208/896

94-208/899

భరస : రరసబబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:85-2-100
వయససస:32
లస: ససస స

2860 NDX1482181
పపరర: శరససన కరకరర

2863 NDX2338903
పపరర: ససదదప యసపరరరల

2866 NDX1469643
పపరర: శవ కలమమరర కకడచ

2869 NDX1897430
పపరర: సససదర రరవప మమకల

94-208/1465

2872 NDX2816783
పపరర: సడవసత బగరర

94-208/892

2875 NDX2803658
పపరర: హహసపన షపక
తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:85-2-102
వయససస:66
లస: పప

2855 MLJ3530300
పపరర: ననగకశశరరరవప� గరజల�

94-209/874

2858 NDX1382936
పపరర: ససరకసదడ బబబబ దదవ

94-208/891

2861 NDX3082294
పపరర: ������ ���

94-209/1046

తసడడ:డ ���������
ఇసటట ననస:85-1-413
వయససస:55
లస: పప
94-209/876

2864 NDX0898098
పపరర: సరధదక ఖమన పఠరన�

94-4/1200

తసడడ:డ అహరద ఖమన�
ఇసటట ననస:85/2
వయససస:29
లస: పప
94-208/897

94-208/898
2867 NDX1897471
పపరర: వవలగరణణ అరరణ కలమమర మమకల

తసడడ:డ సససదర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:31
లస: పప
94-208/900

2870 NDX1469627
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడచ

94-208/901

తసడడ:డ ససబబయఖ కకడచ
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:65
లస: పప
94-208/1466

భరస : గసగరధర రరవప బగరర
ఇసటట ననస:85-2-99
వయససస:22
లస: ససస స
94-208/1461

94-209/871

తసడడ:డ బబలససబడహరణఖస దదవ
ఇసటట ననస:85-1-127
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ మమకల
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమయఖ బగరర
ఇసటట ననస:85-2-99
వయససస:61
లస: ససస స
2874 NDX2821965
పపరర: దసరర భవరన దనసరర

94-208/890

భరస : వనసకటటశశరరర కకడచ
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ మలపరటట
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:34
లస: పప
2871 NDX2779510
పపరర: సతఖవత బగరర

2857 NDX1382944
పపరర: భబగఖలకడర దదవ

2852 MLJ3530029
పపరర: బడహరనసదస� బబ సదస�

తసడడ:డ ననగకసదడసరశమ� �
ఇసటట ననస:85-1-106
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమర పరరరల
ఇసటట ననస:85-1-8714
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససభబన మలపరటట
ఇసటట ననస:85-2
వయససస:32
లస: ససస స
2868 NDX1147644
పపరర: మమలపరటట ససభబన

94-209/873

తసడడ:డ యలయమ కరకరర
ఇసటట ననస:85-1-334
వయససస:31
లస: పప

భరస : ������
ఇసటట ననస:85-1-413
వయససస:43
లస: ససస స
2865 NDX1147461
పపరర: చసదడవత మమలపరటట

2854 MLJ3530920
పపరర: శవరరమ� గరజల�

94-209/868

తసడడ:డ తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ బబలససబడహరణఖస దదవ
ఇసటట ననస:85-1-127
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదహనసమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:85-1-260
వయససస:53
లస: పప
2862 NDX3063526
పపరర: ����� ���

94-209/870

తసడడ:డ ననగకసదడసరశమ� �
ఇసటట ననస:85-1-106
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగకసదడసరశమ� �
ఇసటట ననస:85-1-106
వయససస:46
లస: పప
2859 NDX1290675
పపరర: ససబబబ రరవప దనసరర

2851 NDX0103200
పపరర: జజజన పడకరశరరవప నవలటటరర�

2849 MLJ3530359
పపరర: ఆనసదబబబబ� బబ సదస�

తసడడ:డ బడహరనసదస� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మబరహరర రరవప�
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగకసదడసరశమ
ఇసటట ననస:85-1-106
వయససస:63
లస: ససస స
2856 MLJ3530862
పపరర: జజశలమబఖ� గరజల�

94-209/867

తసడడ:డ సససదరస� �
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ నగరస
ఇసటట ననస:85-1-104
వయససస:54
లస: పప
2853 MLJ3530292
పపరర: శవలకడర గరజల

2848 MLJ3530870
పపరర: బబబబరరవప� అసదచల�

2873 NDX2821973
పపరర: రరసబబబబ దనసరర

94-208/1460

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:85-2-100
వయససస:36
లస: పప
94-208/1462

2876 NDX2812063
పపరర: శశశదన బఇవనవ షపక

94-208/1463

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:85-2-102
వయససస:61
లస: ససస స

Page 101 of 323

2877 NDX0092031
పపరర: ససతనరరమయఖ వరరళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-208/902

తసడడ:డ రఘబపత రరవప వరకళళ
ఇసటట ననస:85-2-105
వయససస:67
లస: పప
2880 NDX1935800
పపరర: అనసప కకరణ నవలటటరర

2878 NDX1031459
పపరర: రరఘవయఖ పటట సశశటట

94-221/92

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:85-2-105
వయససస:65
లస: పప
94-208/904

2879 NDX0788588
పపరర: అరరణ సససదరర కరరక

భరస : జజజన పడకరశరరవప కరరక
ఇసటట ననస:85-2-106
వయససస:56
లస: ససస స

2881 NDX3106267
పపరర: అరరణ సససదరర కరక

94-221/925

2882 NDX3140316
పపరర: అనసప కకరణ నవలటటరర

తసడడ:డ జజజన పడకరశ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:85-2-106
వయససస:28
లస: పప

భరస : గణన పడకరశ రరవప కరక
ఇసటట ననస:85-2-106
వయససస:57
లస: ససస స

94-225/1708
2883 NDX3289907
పపరర: అసగడడ వనసకట పడదదప కలమమర
అసగడడ
తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-2-106
వయససస:28
లస: పప

2884 NDX3030913
పపరర: శవ శసకర గగల

తసడడ:డ వవనకటరరర నన సరసబశవ రరవప గగల
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:42
లస: ససస స

2886 MLJ2231207
పపరర: చసదడకళ గగల

2887 NDX1969494
పపరర: మసరసన బ షపక

2888 NDX2115435
పపరర: సలస బబషర షపక

94-221/94

భరస : సరయ బబబబ గగల
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:58
లస: ససస స
2889 NDX2104875
పపరర: అబబదల రహహస షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:39
లస: పప
2892 NDX2959237
పపరర: రమణ కలమమర గగల
తసడడ:డ సరయ బబబ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/2/156
వయససస:33
లస: పప
2895 NDX1969759
పపరర: ఎసపటరరణణ వసజమబరర

94-221/101

94-221/104

భరస : కకషష ననయక పలపప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:34
లస: ససస స

94-221/98

94-221/108

94-225/1478

94-221/96

2891 AP151000387001
పపరర: సరయబబబబ గగల

94-221/99

2896 NDX0153601
పపరర: అలవవలల దసరర కకనసకకలనస

2899 NDX2032407
పపరర: భబరత కలమమర వసజమబరర

2902 NDX2172930
పపరర: అనషర ససరరపపరపప

2905 NDX2159128
పపరర: వవళయసగరన యమసథడన జయశల
వనరసస
భరస : వనసకటటశశర రరవప వనరసస
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:35
లస: ససస స

94-221/100
2894 NDX2032431
పపరర: మమరరయమ కలమమరర వసజమబరర

భరస : భబరత కలమమర వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/102

2897 MLJ2231181
పపరర: కసస
స రర పరరకపలర

94-221/103

భరస : కకశవరరవప
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:60
లస: ససస స
94-221/105

2900 NDX1515867
పపరర: సరయ లకడర మమనక గగటటటట

94-221/107

తసడడ:డ మహన రరవప గగటటటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:26
లస: ససస స
94-221/109

భరస : వనసకట శకధర ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/111

94-221/93

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమనసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససధనకర మమరరశశటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:30
లస: ససస స
2904 NDX2389047
పపరర: మమతడ బబయ పలపప

2890 NDX0141754
పపరర: మసరసన రరవప కకనసకకలనస

2893 NDX2819290
పపరర: శవ శసకర గగల

2885 NDX1287259
పపరర: మమధవ కకతస రరడడడ

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయమ నసదస
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:27
లస: పప
2901 NDX1939190
పపరర: భగవత మమరరశశటట

94-221/95

తసడడ:డ వవనకటరరర నన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:85-2-159
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమరరయమ నసదస వసజమబరర
ఇసటట ననస:85-2-163
వయససస:31
లస: ససస స
2898 NDX1969890
పపరర: కలమమర బబబబ వసజమబరర

94-208/1464

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:51
లస: పప
94-221/898

94-221/926

తసడడ:డ గణన పడకరశ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:85-2-106
వయససస:28
లస: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:85-2-156
వయససస:64
లస: ససస స
94-221/97

94-208/903

2903 NDX0017442
పపరర: కనకదసరర ననమబ

94-221/110

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/112

2906 NDX0844217
పపరర: చసదనడవత మమలపరటట

94-221/113

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:34
లస: ససస స
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94-221/114

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:37
లస: ససస స
2910 NDX1969692
పపరర: బబజర శఖమ

94-221/118

94-221/121

94-221/124

2914 MLJ2235109
పపరర: రకవత మబదద

2917 NDX0017467
పపరర: వరలకడర ననమబ

94-221/127

2920 MLJ2230381
పపరర: వనసకట రమణ దదవ

2923 MLJ2231496
పపరర: అలవవలలమసగమర పససగళ

భరస : దతవఈఆ రరమశశటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:68
లస: ససస స

94-221/133
2925 NDX2388965
పపరర: మధస వనసకట సరయననథ
యసగలశశటట
తసడడ:డ శకనవరసర రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:23
లస: పప

2926 NDX2159151
పపరర: టట భబవన చసద
తసడడ:డ టటక బహదసర చసద
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:25
లస: పప

2928 NDX1365899
పపరర: శవ ,మణణకసఠ ననమబ

2929 NDX1907833
పపరర: మహహశ గరరరపరరరర

94-221/136

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:28
లస: పప
2931 NDX0153965
పపరర: అరరణ కలమమర బబ డపరటట

94-221/139

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:43
లస: పప

2932 NDX0844175
పపరర: ససభబన మమలపరటట

94-221/125

2935 MLJ2236867
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎస
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:44
లస: పప

94-221/120

2915 NDX2376135
పపరర: లకడర మమధవ బడహరయనసదస

94-221/123

2918 NDX1534404
పపరర: ససభదడ గగపరలలన

94-221/126

భరస : మహన రరవప గగటటటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:55
లస: ససస స
94-221/128

2921 AP151000387478
పపరర: జయశక కకసగర

94-221/129

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:57
లస: ససస స
94-221/131

2924 NDX0346924
పపరర: సశరరజఖ లకకర ససరరపపరపప

94-221/132

భరస : లకకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:70
లస: ససస స
94-221/134

2927 NDX1634436
పపరర: యమసథడన వజయ కలమమర
మమకల
తసడడ:డ సససదర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:27
లస: పప

94-221/135

94-221/137

2930 NDX0017459
పపరర: అయఖపష ననమబ

94-221/138

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:31
లస: పప
94-221/140

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:35
లస: పప
94-221/142

2912 NDX2192151
పపరర: ససగబణ ససరరపసరరడడడ

భరస : వనసకటటసశరరర బ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద గరరరపరరరర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యకకబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:34
లస: పప
2934 MLJ2234136
పపరర: శకనవరసరరవప పససగళ

94-221/122

భరస : బబల ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:56
లస: ససస స
94-221/130

94-221/117

భరస : అమరననథ రరడడ ససరరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పసద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:56
లస: ససస స
2922 NDX2064038
పపరర: రగజక మమరఠ రరమశశటట

94-221/119

భరస : కకటటశశర రరవప m
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద గరరరపరరరర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:46
లస: ససస స
2919 NDX1205525
పపరర: సరసబడజఖస రరవప

2911 NDX2032514
పపరర: ససనత శలస

2909 MLJ2231462
పపరర: అరరణన కకసగర

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరఠకరణ రరవప శలస
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఫసవజదదదన షపక
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:40
లస: ససస స
2916 NDX1941203
పపరర: రరజకశశరర గరరరపరరరర

94-221/116

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దవడడ శఖమ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:39
లస: ససస స
2913 MLJ2230936
పపరర: ఆరరఫర భబణబ షపక

2908 MLJ2231454
పపరర: ససధఖ కకసగర

2933 MLJ2230068
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పససగళ

94-221/141

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:40
లస: పప
94-221/143

2936 NDX1175967
పపరర: రరమకకషష సతఖల

94-221/144

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:45
లస: పప
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2937 NDX1366137
పపరర: వవసకటటశశరరర కకమరలపరటట

94-221/145

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:48
లస: పప
94-221/148

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:51
లస: పప
94-221/151

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:60
లస: పప

2941 NDX2192169
పపరర: అమరననథ రరడడ ససరరపసరఏదదద

94-221/154

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:78
లస: పప
94-221/156

భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:85-3-1
వయససస:49
లస: ససస స

2944 NDX1515909
పపరర: మహన రరవప గగటటటట

94-221/152

2947 SQX2034916
పపరర: బబ షపక

95-6/1020

తసడడ:డ రమబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:85-3-113
వయససస:22
లస: పప

94-221/157

94-221/160

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:85-3-117
వయససస:29
లస: పప
94-168/58

94-225/1479

2951 NDX2409092
పపరర: అరరణన వవమబల

94-221/158

2954 NDX2453041
పపరర: వనసకటటశశరమర చచనసన

94-221/159

94-221/161

2957 NDX3287695
పపరర: మహమరద శరఫస షపక

94-221/1101

2959 NDX3078201
పపరర: ధనలకడర బననల

2960 NDX2613719
పపరర: అనల కలమమర కకతచచరర

2962 NDX3188299
పపరర: పపరషచసదడ రరవప కసదసల
తసడడ:డ వవనకటటసససలల కసదసల
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప మరరకపప
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:25
లస: ససస స

94-221/155

తసడడ:డ మహమరద బబష షపక
ఇసటట ననస:85-3-117
వయససస:31
లస: పప

2961 UPD0990804
పపరర: వర వనసకట ననగలకడర కరశల

94-208/1471

2948 NDX2409134
పపరర: భగవత మమరరశశటట

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:85-3-117
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమశకలమమర బననల
ఇసటట ననస:85-3-118
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కకతచచరర
ఇసటట ననస:85-3-120
వయససస:39
లస: ససస స

94-221/153

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచననన
ఇసటట ననస:85-3-117
వయససస:51
లస: ససస స

2956 NDX2453116
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకకకకలగడడ

తసడడ:డ బబల ససరయఖ ససకలరర
ఇసటట ననస:85-3-117, EESWARI APTS
వయససస:28
లస: పప
94-168/848

2945 NDX2064020
పపరర: దతవయఖ రరమశశటట

తలర : అసకమర వవమబల
ఇసటట ననస:85-3-2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:85-3-113
వయససస:25
లస: పప

2955 NDX2453090
పపరర: మననజ కకకకకలగడడ

94-208/1467

94-168/847

తసడడ:డ అసకయఖ కకతచచరర
ఇసటట ననస:85-3-120
వయససస:46
లస: పప
94-208/1469

2963 NDX3005956
పపరర: పపడమ వరణణ మరరకపప

94-208/1470

భరస : వనసకట నరసససహరరవప మరరకపప
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:44
లస: ససస స

94-221/928 2966 NDX3175197
2965 NDX2986396
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప మరరకపప
పపరర: పపరష చసదడ రరవప కసదసల

తసడడ:డ సప మబలల మరరకపప
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:49
లస: పప

94-221/150

భరస : ససధనకర మమరరశశటట
ఇసటట ననస:85-3-1
వయససస:32
లస: ససస స

2950 NDX2409167
పపరర: శవ పప తషరరజ బఖరర

2953 NDX3180502
పపరర: సతఖ ననరరయణ నలర బబ తషల

2942 MLJ2230423
పపరర: బబల ససబడమణఖఎస దదవ

తసడడ:డ అసతయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బఖరర
ఇసటట ననస:85-3-1
వయససస:56
లస: పప
94-224/1380

94-221/147

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:53
లస: ససస స

2949 NDX2409084
పపరర: అసకమర పలర పప

2964 NDX2994911
పపరర: సరయ పసడయ మరరకపప

94-221/149

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగటటటట
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:65
లస: పప

2946 MLJ2230415
పపరర: ససబబబరరవప పససగళ

2939 NDX0141028
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననమబ

తసడడ:డ వనసకటకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:51
లస: పప

తలర : కకశవపలల రరడడడ ససరరపసరఏదదద
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:52
లస: పప

2943 MLJ3534583
పపరర: కకటయఖ దదసత

2958 NDX2514743
పపరర: చనన జజజన పడకరష ససకలరర

94-221/146

తసడడ:డ లకకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:85-3
వయససస:49
లస: పప

2940 MLJ2231439
పపరర: ఫసవజదదదన షపక

2952 NDX3158730
పపరర: రరమ కకషష నలర బబ తషల

2938 NDX0346965
పపరర: వనసకట శకధర ససరరపపరపప

94-221/929

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:49
లస: పప

Page 104 of 323

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21

94-221/930
2967 NDX2992741
పపరర: సరశమ వజయ పడపపలర కలమమర
మరరకపప
తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప మరరకపప
ఇసటట ననస:85-3-121
వయససస:22
లస: పప

2970 NDX1906603
పపరర: అమకత వరరరన ననగ సరయ
చచరరకలరర
తసడడ:డ వశశశసశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:85-3-128
వయససస:24
లస: ససస స

94-208/905

2973 NDX2850048
పపరర: సప మ శశఖర ఆకలరత

94-221/932

94-208/906

తసడడ:డ రరమయఖ జకరక
ఇసటట ననస:85-3-130
వయససస:60
లస: పప
94-208/1473

భరస : రరఘవయఖ బబ మరసరన
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:53
లస: ససస స
94-208/1476

తసడడ:డ లకరణ రరవప పపచచకరయల
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:22
లస: పప
2985 NDX0035527
పపరర: ఉష కకరణరయ దతవనబబ యన

94-208/907

తసడడ:డ రరజ దతవనబబ యన
ఇసటట ననస:85-3-134
వయససస:30
లస: ససస స
2988 NDX0003814
పపరర: రరజ దతవనబబ యన

94-208/910

తసడడ:డ యకకబబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:85-3-134/1
వయససస:33
లస: ససస స

94-209/1052

2974 NDX2802676
పపరర: రరజకసససవరఠ పపల

2977 NDX3063039
పపరర: శవ దసరర శరఖమబరర

94-208/912

94-201/735

2972 NDX2850030
పపరర: గఠత దతవ నల

94-221/931

94-209/1053
2975 NDX2802684
పపరర: వనసకట శవ శకనవరసరరవప పపల

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ పపల
ఇసటట ననస:85-3-129/1 2nd floor
వయససస:48
లస: పప
94-166/768

2978 NDX3133766
పపరర: రరఘవయఖ బబ మరసరన

94-208/1472

భరస : వనసకట శవ కణక దసరర రరవప శరఖమబరర
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప బబ మరసరన
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:55
లస: పప

2980 NDX3059789
పపరర: శవ పడసరద శరఖమబరర

2981 NDX3090925
పపరర: శరఠష బబ మరసరన

94-208/1474

94-208/1475

తసడడ:డ వనసకట శతయమననరరయణ శరఖమబరర
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ వనసకట కణక దసరర రరవప బబ మరసరన
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:26
లస: ససస స

2983 NDX3061843
పపరర: శవ వనసకట కణక దసరర రరవప
బబ మరసరన
తసడడ:డ రరఘవయఖ బబ మరసరన
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:33
లస: పప

94-221/933

94-221/934
2984 NDX3090529
పపరర: వనసకట శవ కణక దసరర రరవప
శరఖమబరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ శరఖమబరర
ఇసటట ననస:85-3-132
వయససస:30
లస: పప

2986 NDX0035501
పపరర: ఆషర పసడయమసక దతవనబబ యన

94-208/908

2987 NDX0035519
పపరర: సశరష లత దతవనబబ యన

2989 NDX0153148
పపరర: జజజనసససదర రరవప మమరకనన

2992 NDX2221711
పపరర: బబబబరరవప అసదచల

2995 NDX3190360
పపరర: పసపపరరజ వరకలపపడడ
తసడడ:డ అపరషలసరశమ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/135
వయససస:33
లస: పప

94-208/909

భరస : రరజ దతవనబబ యన
ఇసటట ననస:85-3-134
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/163

2990 NDX2221729
పపరర: శరసత కరమమరర అసదచల

94-208/911

భరస : బబబబరరవప అసదచల
ఇసటట ననస:85-3-134/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-208/913

తసడడ:డ సససదరస అసదచల
ఇసటట ననస:85-3-134/1
వయససస:50
లస: పప
94-221/935

94-209/877

భరస : సప మ శశఖర ఆకలరత
ఇసటట ననస:85-3-128,129
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తతమమసయఖ�
ఇసటట ననస:85-3-134
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప అసదచల
ఇసటట ననస:85-3-134/1
వయససస:22
లస: పప
2994 NDX2735371
పపరర: ససనత బబ డపరటట

2971 NDX2799765
పపరర: అనల కలమమర కకతస పలర

2969 NDX0104919
పపరర: వనసకట రసగరరరవప రరవప

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర రరవప
ఇసటట ననస:85-3-125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ దతవనబబ యన
ఇసటట ననస:85-3-134
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ దతవనబబ యన
ఇసటట ననస:85-3-134
వయససస:30
లస: పప
2991 NDX2221703
పపరర: యశశసత కలమమర అసదచల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరవప
ఇసటట ననస:85-3-124
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట శవ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:85-3-129/1 2nd floor
వయససస:38
లస: ససస స

2976 NDX0092320
పపరర: శవ శసకర రరవప జకక

2982 NDX3123239
పపరర: దసరర రరవప పపచచకరయల

94-168/52

తసడడ:డ బడహరయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:85-3-128
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలరత
ఇసటట ననస:85-3-128,129
వయససస:41
లస: పప

2979 NDX3060829
పపరర: ససబబరరవమర బబ మరసరన

2968 NDX2383123
పపరర: గగపస రరవప

2993 NDX2767986
పపరర: అనల కలమమర బబ డపరటట

94-208/1477

తసడడ:డ యకకబబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:85-3-134/1
వయససస:30
లస: పప
94-208/1424

2996 NDX3190808
పపరర: జజనకక వరకలపపడడ

94-208/1425

భరస : పసపపరరజ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/135
వయససస:30
లస: ససస స
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94-208/1478

భరస : సరసబరరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:85-3-135
వయససస:62
లస: ససస స
3000 NDX2039098
పపరర: వజయ దసరర యననస

94-208/914

94-208/917

94-208/919

94-208/921

94-208/1163

94-221/166

94-208/1480

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:85-3-147
వయససస:43
లస: ససస స

3010 NDX0092619
పపరర: చలపతరరవప ననమ

3013 NDX0697342
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప కటబటరర

3016 NDX1939620
పపరర: సరశమ పళన

3019 NDX2809085
పపరర: నరసమర పప తషల

94-208/1482

3022 NDX3029592
పపరర: ధన లకడర కకనవటట

94-208/923

3025 NDX0104810
పపరర: వనసకటబదదడ ననయబడడ కకడనరర
తసడడ:డ వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:85-3-147
వయససస:39
లస: పప

3005 NDX0935437
పపరర: వనసకట రమణ జకరక

94-208/918

3008 NDX0699942
పపరర: అసజలదతవ కక

94-208/920

3011 NDX1241504
పపరర: చనన ససబబబ రరవప పతస

94-208/924

తసడడ:డ కకటయఖ పతస
ఇసటట ననస:85/3/143
వయససస:55
లస: పప
94-208/925

3014 NDX1936238
పపరర: లకడర పడసనన యరరకకలల

94-221/165

తసడడ:డ పసచచయఖ యరరకకలల
ఇసటట ననస:85-3-144
వయససస:26
లస: ససస స
94-221/167

3017 NDX2781920
పపరర: బడహరనసదస బబ సదస

94-208/1479

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబ సదస
ఇసటట ననస:85-3-145
వయససస:74
లస: పప
94-208/1481

3020 NDX0755868
పపరర: వనసకట తరఠష కకనవటట

94-208/926

భరస : వనసకట చలపతరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:85-3-146
వయససస:36
లస: ససస స
94-208/1483

భరస : వనసకట పడసరద కకనవటట
ఇసటట ననస:85-3-146
వయససస:26
లస: ససస స
94-221/168

94-208/916

భరస : రరఘవవసదడ రరవప కక
ఇసటట ననస:85-3-143
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమబలల పప తషల
ఇసటట ననస:85-3-145
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మబరరస కకనవటట
ఇసటట ననస:85-3-146
వయససస:38
లస: పప
3024 NDX0430744
పపరర: గగవసదమర రరఘస

94-168/1036

తసడడ:డ షనసరకస పళన
ఇసటట ననస:85-3-144
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:85-3-145
వయససస:67
లస: పప
3021 NDX3023447
పపరర: వనసకట పడసరద కకనవటట

3007 NDX2799906
పపరర: చకకధర పప ససన

3002 NDX1934281
పపరర: దదలల మద బబగస షపక

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప జకరక
ఇసటట ననస:85-3-138
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ కటబటరర
ఇసటట ననస:85-3-143/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప అరరధలమ
ఇసటట ననస:85-3-144
వయససస:38
లస: ససస స
3018 NDX2808731
పపరర: రమబలల పప తషల

94-208/1162

తసడడ:డ వనసకట కకషషమబరరస ననమ
ఇసటట ననస:85-3-143
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప నమబ
ఇసటట ననస:85-3-143
వయససస:22
లస: ససస స
3015 NDX1993980
పపరర: కళయఖణ అరరధలమ

3004 NDX2622850
పపరర: శక గగపస తడననథ యననస

94-221/164

భరస : కరకసత కకరణ షపక
ఇసటట ననస:85-3-137
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప ససన
ఇసటట ననస:85-3-142
వయససస:31
లస: పప

భరస : చలపత రరవప ననమబ
ఇసటట ననస:85-3-143
వయససస:49
లస: ససస స
3012 NDX2716199
పపరర: కకషషవనణణ నమబ

94-208/915

తలర : అననపపరష యననస
ఇసటట ననస:85-3-137
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప జకరక
ఇసటట ననస:85-3-138
వయససస:52
లస: ససస స
3009 NDX0935502
పపరర: అరరణన ననమబ

3001 NDX1996091
పపరర: శక లకడర దసతల

2999 MLJ3530854
పపరర: రరమబ జకరక

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:85-3-136
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతష దసతల
ఇసటట ననస:85-3-137
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:85-3-137
వయససస:35
లస: పప
3006 NDX0935445
పపరర: శవమర జకరక

94-221/899

భరస : శశశదన రరజ జకక
ఇసటట ననస:85/3/135
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరజజ యననస
ఇసటట ననస:85-3-137
వయససస:25
లస: ససస స
3003 NDX2030096
పపరర: సతష దసతనల

2998 NDX2755239
పపరర: బబగఖ లకడర జకక

3023 NDX3236486
పపరర: ధన లకడర కకనవటట

94-208/1621

భరస : వనసకట పడసరద కకనవటట
ఇసటట ననస:85-3-146
వయససస:25
లస: ససస స
94-221/169

3026 NDX0938431
పపరర: శకరరమబలల రరఘస

94-221/170

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:85-3-147
వయససస:44
లస: పప
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3027 NDX2452548
పపరర: అనసత లకడర తచలగనటట

94-221/171

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తచలగనటట
ఇసటట ననస:85-3-148
వయససస:23
లస: ససస స
3030 NDX0790840
పపరర: కకటబరర వనసకట కకషషమబరరస

94-208/929

94-208/930

94-208/1485

94-208/1488

94-208/1491

94-209/878

94-208/1494

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:85-3-158
వయససస:31
లస: పప

3040 NDX2803526
పపరర: చనన ససబబరరవప పత

3043 NDX2803476
పపరర: దదపసస సగస

3046 NDX1175975
పపరర: అననపపరష సతఖల

3049 NDX3024593
పపరర: డననయయలల పసనసమల

94-208/932

3052 NDX2819357
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇథదనవన

94-208/1489

3055 NDX3143922
పపరర: హహమశక బబలరసకకసడ
తసడడ:డ మలఖజనన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:18
లస: ససస స

3035 NDX2781060
పపరర: కకరణ కలమమర థదరరననవఅల

94-208/1484

3038 NDX2811230
పపరర: కకశవ శతనరరస గబసజ

94-208/1487

3041 NDX2801082
పపరర: హహహమవత సగస

94-208/1490

భరస : కకషష రరడడడ సగస
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:40
లస: ససస స
94-208/1492

3044 NDX2819928
పపరర: లఖత సగస

94-208/1493

తసడడ:డ కకషష రరడడడ సగస
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:19
లస: ససస స
94-221/172

3047 NDX2919868
పపరర: సరయ కలమమర పపలలగబ

94-168/1037

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపలలగబ
ఇసటట ననస:85-3-156
వయససస:20
లస: పప
94-208/1495

3050 NDX3024494
పపరర: నవన పసరరమమల

94-208/1496

తసడడ:డ చనన పసరరమమల
ఇసటట ననస:85-3-157
వయససస:25
లస: పప
94-208/1497

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఇథదనవన
ఇసటట ననస:85-3-158
వయససస:36
లస: పప
94-221/174

94-186/1445

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చనన పసనసమల
ఇసటట ననస:85-3-157
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఇతనవన
ఇసటట ననస:85-3-158
వయససస:34
లస: పప
3054 NDX1622712
పపరర: జఅమర షపక

94-208/1486

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:85-3-155/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనన పసనసమల
ఇసటట ననస:85-3-157
వయససస:46
లస: ససస స
3051 NDX0091967
పపరర: శకరరస మబరరస ఇతనవన

3037 NDX2811073
పపరర: ననగ జజఖషష గబసజ

3032 NDX3193463
పపరర: పదర చసకక

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల థదరరననవఅల
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ సగస
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ సగస
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:22
లస: ససస స
3048 NDX3030020
పపరర: రరజ కలమమరర పసనసమల

94-208/931

తసడడ:డ కకటయఖ పత
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గరబబబరర
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:35
లస: ససస స
3045 NDX2456317
పపరర: దదపసస సగస

3034 NDX0092981
పపరర: శకనవరసరరవప గబసజ

94-208/928

తసడడ:డ సననఖశ చసకక
ఇసటట ననస:85-3-153
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనన ససబబరరవప పత
ఇసటట ననస:85-3-155
వయససస:53
లస: ససస స
3042 NDX2803518
పపరర: లకడర గరబబబరర

94-208/1426

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర థదరరననవఅల
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:39
లస: ససస స
3039 NDX2808947
పపరర: రమణ పత

3031 NDX2978120
పపరర: వనసకట రరవప పడథబ

3029 NDX0787796
పపరర: వనసకరయమర కకఠరరర

భరస : వనసకటటశశరరర కకఠరరర
ఇసటట ననస:85-3-149
వయససస:80
లస: ససస స

భసధసవప: జఠఠ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/152
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:85-3-154
వయససస:38
లస: ససస స
3036 NDX2770501
పపరర: రరపసక లడడ గరరర

94-208/927

భరస : వనసకట కకషష మబరరస కకఠరరర
ఇసటట ననస:85-3-149
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకఠరరర
ఇసటట ననస:85/3/149
వయససస:62
లస: పప
3033 NDX0699082
పపరర: మలర శశరర గబసజ

3028 NDX0788075
పపరర: ననగకసదడస కకఠరరర

3053 NDX1486530
పపరర: ఫరఠదన షపక

94-221/173

తసడడ:డ అబబదల నజర షపక
ఇసటట ననస:85-3-158
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/1427

3056 NDX3203791
పపరర: హహమశక బబలరసకకసడ

94-208/1428

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:18
లస: ససస స
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94-208/1606

తసడడ:డ పపదనబకకమ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:74
లస: పప
3060 NDX1389709
పపరర: శకన బబబబ గరదద

94-221/176

94-221/902

94-221/1071

94-179/1015

94-221/936

94-221/904

94-221/1094

తసడడ:డ మమధవ రరవప పపరమసరణణ
ఇసటట ననస:85/3/181
వయససస:31
లస: పప

94-221/901

3065 NDX2719847
పపరర: బబలరసకకసడ హహమశక

94-221/937

3068 NDX0790733
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస రరడడడ

3070 NDX2801694
పపరర: కససమ సరహహబ షపక

94-221/938

3071 NDX2919850
పపరర: ననగయఖ బబ యన

94-221/903

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/168/2
వయససస:41
లస: పప

3073 NDX2392017
పపరర: నరరల మమరర మమరరగ

94-208/934

3074 NDX0756213
పపరర: రవ కలమమర మరరయమల

94-221/1072 3077 NDX3227410
3076 NDX3227386
పపరర: వనసకట వషష
పపరర: సరయ పవన కరరషరపప
ష పడకరశ కరరషరపప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరరషరపప
ఇసటట ననస:85-3-182
వయససస:50
లస: పప
94-168/53

భరస : బబబబ రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:85-3-184
వయససస:71
లస: ససస స
3084 NDX2922102
పపరర: లకడర దతవ పససగళ
భరస : వనసకటటశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:85-3-184/2
వయససస:35
లస: ససస స

3082 NDX2444180
పపరర: కకరణ అలపరరస

3085 NDX3227303
పపరర: లకడర దతవ పససగళ
భరస : వనసకటటశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:85-3-184/2
వయససస:35
లస: ససస స

94-208/1498

తసడడ:డ నరసససహ ననయకలడడ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:85-3-182/501 SAI MALLIKA H
వయససస:42
లస: పప
94-168/54

తసడడ:డ బబబబ రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:85-3-184
వయససస:39
లస: పప
94-199/1206

94-221/1073

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడసరద కరరషరపప
ఇసటట ననస:85-3-182
వయససస:24
లస: పప

94-221/1074 3079 NDX3227451
94-221/1075 3080 NDX3157120
3078 NDX3227428
పపరర: లకడర కలససమ దతవ కరరషరపప
పపరర: ఆసజనవయ పడసరద కరరషరపప
పపరర: నలర బబ తషల నలర బబ తషల

3081 NDX2444156
పపరర: ఉమమరన అలపరరస

94-208/935

తసడడ:డ రగశయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:85-3-179
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడసరద కరరషరపప
ఇసటట ననస:85-3-182
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆసజనవయ పడసరద కరరషరపప
ఇసటట ననస:85-3-182
వయససస:49
లస: ససస స

94-208/933

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ కకతస రరడడడ
ఇసటట ననస:85-3-161
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససభ సససదరస మమరరగ
ఇసటట ననస:85-3-173
వయససస:49
లస: ససస స
94-168/1029

3062 NDX3143013
పపరర: ససధకర బబలరసకకసడ

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-3-167
వయససస:72
లస: పప

భరస : ననగయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:85/3/168/2
వయససస:39
లస: ససస స
3075 NDX2811032
పపరర: రరమకకషష పపరమసరణణ

3064 NDX2732725
పపరర: బబలరసకకసడ ససధనకర

3067 NDX3240041
పపరర: ససబబ రరవప ననమల

94-221/175

తసడడ:డ దసరరరమలఖరరర నన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పసదద బసరస ననమల
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:74
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:85-3-167
వయససస:22
లస: ససస స
3072 NDX2919876
పపరర: ససధఖ బబ యన

94-221/900

తసడడ:డ దసరరర మలర కరరరర న
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:20
లస: పప

భరస : మలర కరరరర నరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:40
లస: ససస స
3069 NDX2940567
పపరర: మసరసన బ షపక

3061 NDX3186236
పపరర: ససబబరరవప ననమల

3059 NDX1389717
పపరర: బబల సరగజమర గరదద

భరస : శకణణబబబబ
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదనబకకమ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:18
లస: ససస స
3066 NDX3227378
పపరర: వఘఘనశశరర బబలరసకకసడ

94-216/833

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:85/3/160
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-3-160
వయససస:45
లస: పప
3063 NDX3157930
పపరర: హహమశక బబలరసకకసడ

3058 NDX3141504
పపరర: వఘఘనశశరర బబలరసకకసడ

3083 NDX2444198
పపరర: బబబబ రరవప అలపరరస

94-168/55

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అలపరరస
ఇసటట ననస:85-3-184
వయససస:72
లస: పప
94-221/1069

3086 NDX2797835
పపరర: మహన రరవప గగసరల

94-148/867

తసడడ:డ రరమసరశమ గగసరల
ఇసటట ననస:85-3-187
వయససస:56
లస: పప
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3087 NDX2797827
పపరర: ససజత గగసరల
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94-205/1010

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:85-3-187
వయససస:30
లస: పప
94-221/177

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ చలమలససటట
ఇసటట ననస:85-3-188
వయససస:23
లస: పప
94-208/938

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:85-3-192
వయససస:56
లస: పప

94-208/936

3094 NDX1949579
పపరర: ఎస డడ సరదదక

94-203/614

3097 NDX2221695
పపరర: బబజదదబ షపక

94-168/56

తసడడ:డ ససనల కలమమర కకసడసరర
ఇసటట ననస:85-3-197
వయససస:21
లస: పప

3100 NDX3271434
పపరర: ససనల కలమమర కకసడసరర

94-208/939

3103 NDX3141132
పపరర: వనసకటపదరవత జకక

94-208/937

3095 NDX1949595
పపరర: ఎస కక అబబబస

94-168/57

3098 NDX3195799
పపరర: శహహదన షపక

94-209/1054

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:85-3-194
వయససస:33
లస: ససస స
94-208/1653

తసడడ:డ ననపప లయన కకసడసరర
ఇసటట ననస:85-3-197
వయససస:41
లస: పప
94-208/1500

3092 NDX2221687
పపరర: ససరరబబబబ చసదన

తసడడ:డ ఎస కక మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:85-3-194
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగబర ససభబన షపక
ఇసటట ననస:85-3-194
వయససస:41
లస: ససస స
94-208/940

94-221/939

తసడడ:డ మహలకడర రరజ చసదన
ఇసటట ననస:85-3-192
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఎస డడ బబజ
ఇసటట ననస:85-3-194
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవకలమమర
ఇసటట ననస:85-3-194
వయససస:24
లస: ససస స

3102 NDX3182920
పపరర: ససవరనసదపడసద జకక

3091 NDX1768052
పపరర: గసగర భవరన చలమలశశటట

3089 NDX2905396
పపరర: ససమసత గగసరల

తసడడ:డ మహన రరవప గగసరల
ఇసటట ననస:85-3-187
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషష రరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:85-3-192
వయససస:56
లస: ససస స

3093 NDX1767930
పపరర: రవసదడ బబబబ చలమలశశటట

3099 NDX2517860
పపరర: నపలయన కకసడసరర

94-208/1499

భరస : మహన రరవప గగశరల
ఇసటట ననస:85-3-187
వయససస:53
లస: ససస స

3090 NDX2464014
పపరర: సరయ కకషష చలమలససటట

3096 NDX2112381
పపరర: ఉమమమహహశశరర రరజమనర

3088 GVB2096683
పపరర: ససధ గగశరల

3101 NDX2532760
పపరర: బబబ రరణణ కకసడసరర

94-221/178

భరస : ససనల కలమమర కకసడసరర
ఇసటట ననస:85-3-197
వయససస:39
లస: ససస స
94-208/1501

3104 NDX2618338
పపరర: రరహన బబగబమ సయద

తసడడ:డ రరమరహనరరవప రరమరహనరరవప
ఇసటట ననస:85-3-198
వయససస:42
లస: పప

భరస : జక.ససవరనసదపడసద జక.ససవరనసదపడసద
ఇసటట ననస:85-3-198
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : హబబబర రహమమన సయద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:62
లస: ససస స

3105 NDX3174968
పపరర: పరడససగర అలమరమబదద

3106 NDX3174570
పపరర: పరడససగర అలమరమబదద

3107 NDX3169687
పపరర: శరరద అలమరమబదద

94-208/1502

తసడడ:డ వసడనస అలమరమబదద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:57
లస: పప
3108 NDX2724805
పపరర: రఫసక అహరద సయద

తసడడ:డ వసడనస అలమరమబదద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:57
లస: పప
94-208/1505

తసడడ:డ రహహస సయద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:36
లస: పప
3111 NDX1731745
పపరర: భబసకర రరవప కలడనరర

94-208/942

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:26
లస: ససస స

94-221/940 3110 NDX1480789
3109 NDX3062189
పపరర: మననహర అరవసద అలమరమబదద
పపరర: తరరమల దతవ వరడతపలర

3112 NDX3239241
పపరర: రరజ రరవప నవలటటరర

3115 NDX2065101
పపరర: ఆయయషర షపక
భరస : ననగబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:28
లస: ససస స

94-208/941

భరస : రరసబబబబ వరడతపలర
ఇసటట ననస:85-3-203
వయససస:54
లస: ససస స
94-221/1087

తసడడ:డ మమరక నవలటటరర
ఇసటట ననస:85-3-251
వయససస:39
లస: పప
94-208/944

94-208/1504

భరస : పరడససగర అలమరమబదద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడససగర అలమరమబదద
ఇసటట ననస:85-3-200
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప కలడనరర
ఇసటట ననస:85-3-203
వయససస:36
లస: పప
3114 NDX1512871
పపరర: హజజరరబ షపక

94-208/1503

94-208/1164

3113 NDX1732107
పపరర: రవ కకసగలలటట

94-208/943

తసడడ:డ యయసప బబ కకసగలలటట
ఇసటట ననస:85-3-309
వయససస:27
లస: పప
94-208/945

3116 NDX1512905
పపరర: హససన బ షపక

94-208/946

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:54
లస: ససస స
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3117 NDX1512863
పపరర: ఇసరరయల షపక
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94-208/947

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:85-3-310
వయససస:25
లస: పప
3120 NDX1512897
పపరర: జజన షపక

94-208/950

94-208/951

94-208/954

3124 NDX0727552
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

3127 NDX0709204
పపరర: లకడర ననరరయణ బతష
స ల

94-208/957

3130 MLJ2235836
పపరర: లకకర బతష
స ల

భరస : రరమకకషష రరవప తషలబసదసల
ఇసటట ననస:85-4-201
వయససస:66
లస: ససస స
94-208/1509

94-221/943

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:85-4-204
వయససస:35
లస: ససస స

3139 NDX2455418
పపరర: ససబబబరరవప శలస

94-221/1085

3142 NDX3239233
పపరర: పపలర మర శతపత

94-221/179

3145 NDX1129204
పపరర: షరఠఫపననసర షపక
భరస : జజన
ఇసటట ననస:85-4-204
వయససస:54
లస: ససస స

3125 NDX0787705
పపరర: భబరత బతష
స ల

94-208/953

3128 NDX0790865
పపరర: బతష
స ల ఈశశర రరవప

94-208/956

3131 MLJ2231306
పపరర: వర ననరయణ బతష
స ల

94-221/180

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:85-4
వయససస:39
లస: పప
94-221/181

3134 SQX1921204
పపరర: శవ జలగస

95-208/1075

తలర : కలమమరర జలగస
ఇసటట ననస:85-4-201/1
వయససస:23
లస: పప
94-221/941

3137 NDX3067824
పపరర: ఈసససన రరన కససకలరరస

94-221/942

భరస : ససరఖ ననరరయణ కససకలరరస
ఇసటట ననస:85-4-201/8
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/1679

3140 NDX3107224
పపరర: వనసకటటశశరరర సథసపత

94-208/1508

తసడడ:డ ననగయ సథసపత
ఇసటట ననస:85-4-201/14
వయససస:60
లస: పప
94-221/1086

భరస : వనసకటటశశరరర శతపత
ఇసటట ననస:85-4-201/14
వయససస:53
లస: ససస స
94-221/183

94-226/29

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ శలస
ఇసటట ననస:85-4-201/9
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శతపత
ఇసటట ననస:85-04-201/14
వయససస:38
లస: పప
3144 NDX1129121
పపరర: మసరసన బ షపక

94-208/955

తసడడ:డ ననగభబషణస కససకలరరస
ఇసటట ననస:85-4-201/8
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససరఖ ననరరయణ కససకలరరస
ఇసటట ననస:85-4-201/8
వయససస:29
లస: ససస స
3141 NDX3239225
పపరర: లకనరనన రరవప శతపత

3136 NDX3067089
పపరర: ససరఖ ననరరయణ కససకలరరస

3122 NDX1967134
పపరర: కలమమర బబబబ కనపరల

భరస : ఈశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకషష జలగస
ఇసటట ననస:85-4-201/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భబషణస కససకలరరస
ఇసటట ననస:85-4-201/8
వయససస:43
లస: పప
3138 NDX3029113
పపరర: యయసరర
పల
రరణణ కససకలరరస

94-208/952

భరస : వర ననరయణ
ఇసటట ననస:85-4
వయససస:37
లస: ససస స

94-208/1507 3133 NDX2473726
3132 NDX3012531
పపరర: శవ ననగ మలర శశరర తషలబసదసల
పపరర: కలమమరర జలగస

94-208/949

తసడడ:డ అబడహస కనపరల
ఇసటట ననస:85-3-710
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:36
లస: పప

3135 NDX3019361
పపరర: ససరఖ ననరరయణ కససకలరరస

94-226/28

భరస : బడహరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:59
లస: ససస స
3129 NDX0705665
పపరర: బడహరరరవప బతష
స ల

3121 NDX0492959
పపరర: తరరపత రరవప వవమబల

3119 NDX2100709
పపరర: ఖమససస షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:85-3-624
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:85/4
వయససస:25
లస: ససస స
3126 NDX0727529
పపరర: రమణమర బతష
స ల

94-208/948

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:85/3/310
వయససస:63
లస: పప
3123 NDX1480698
పపరర: భబ లకడర బతష
స ల

3118 NDX2065218
పపరర: ననగబర బబషర షపక

3143 NDX1129527
పపరర: జజన బ షపక

94-221/182

భరస : హహసపసన భబషర
ఇసటట ననస:85-4-204
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/184

3146 NDX1129543
పపరర: జజనభబషర షపక

94-221/185

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:85-4-204
వయససస:40
లస: పప
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3147 NDX2982403
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ పసలర

94-212/1260

తలర : ననగమర పసలర
ఇసటట ననస:85-4-206/4
వయససస:19
లస: పప

94-221/186

భరస : ససబబ రరడడ
ఇసటట ననస:85-4-206/4
వయససస:34
లస: ససస స

3150 NDX2491298
పపరర: వరరఅసకయఖ ననయబడడ

94-201/593

తసడడ:డ ధరర రరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:85-4-268
వయససస:44
లస: పప
94-221/188

భరస : వరరఅసకయఖ ననయబడడ
ఇసటట ననస:85-4-268
వయససస:38
లస: ససస స
94-208/1510

3149 NDX2376358
పపరర: ననగమర పసలర

94-221/187

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:85-4-206/4
వయససస:37
లస: ససస స

3151 NDX1995820
పపరర: రజయమ బబనస మహమరద

94-208/958

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:85-4-268
వయససస:39
లస: ససస స

3153 NDX2487635
పపరర: ననగససలలచన ననయబడడ

3156 NDX3051174
పపరర: శకవణ కలమమర దనసరర

3148 NDX2376341
పపరర: లకడర అనమరరడడడ

3152 NDX1993758
పపరర: ఖమససస బ షపక

94-208/959

భరస : అసనవళ షపక
ఇసటట ననస:85/4/268
వయససస:75
లస: ససస స

3154 NDX2409118
పపరర: గకతమ కకకకకలగడడ

94-221/189

3155 NDX2756260
పపరర: రరమకకషష పడసరద వపదడనగఠరఠ

94-221/944

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:85-04-268
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగ సతఖ ననరరయణ వపదడనగఠరఠ
ఇసటట ననస:85-4-268
వయససస:34
లస: పప

3157 NDX3071842
పపరర: శశశలజ దనసరర

3158 NDX3066776
పపరర: సరయ పడతభ దనసరర

94-208/1511

94-208/1512

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దనసరర
ఇసటట ననస:85-4-268 flat no.203
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకవణ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:85-4-268 flat no.203
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకవణ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:85-4-268 flat no.203
వయససస:20
లస: ససస స

3159 NDX2771806
పపరర: లకడర ననరరయణ తతట

3160 NDX2770915
పపరర: వజయ లకడర తతట

3161 NDX2771665
పపరర: శకకరసత తతట

94-229/1484

94-229/1485

94-229/1486

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:85-4-268 FLAT NUMBER 505
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:85-4-268 FLAT NUMBER 505
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:85-4-268 FLAT NUMBER 505
వయససస:31
లస: పప

3162 NDX2771731
పపరర: పరరశత తతట

3163 NDX3102738
పపరర: వరయఖ కకణణదచన

3164 NDX3072543
పపరర: చసదడమర కకణణదచన

94-229/1487

భరస : శకకరసత తతట
ఇసటట ననస:85-4-268 FLAT NUMBER 505
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:85-4-279
వయససస:59
లస: పప

3165 NDX3133212
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప కకణణదచన

3166 NDX3073137
పపరర: శక లకడర కకణణదచన

94-221/947

తసడడ:డ వరయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:85-4-279
వయససస:36
లస: పప
3168 NDX3236080
పపరర: తరరపరతమర మబసగర

94-221/1079

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:85-4-281
వయససస:37
లస: ససస స

94-221/948

94-208/1677

3172 NDX3298924
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప డ లల

95-208/1131

3175 NDX2946341
పపరర: శశభననదదడ మరరయమల
తసడడ:డ కకషష మరరయమల
ఇసటట ననస:85-4-289/1
వయససస:34
లస: పప

94-208/1642

3170 NDX3264769
పపరర: శకనవరసరరవప పరలమపప డ లల

94-208/1650

భసధసవప: ననన
ఇసటట ననస:85-4-281
వయససస:41
లస: పప
94-208/1678

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:85-4-281
వయససస:41
లస: పప
94-231/107

3167 NDX3257557
పపరర: కకటయఖ మబసగర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబసగర
ఇసటట ననస:85-4-279/6
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కపరరస ససవదసలల
ఇసటట ననస:85-4-279/7
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:85-4-281
వయససస:41
లస: ససస స
3174 NDX2349447
పపరర: పరరశత కరకరర

3169 SQX2002657
పపరర: కపరరస కలలశర

94-221/946

భరస : వరయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:85-4-279
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:85-4-279
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:85-4-279/6
వయససస:27
లస: ససస స
3171 NDX3298916
పపరర: వజయలకడర పరటట

94-221/945

3173 NDX2388957
పపరర: రకశరర షపక

94-221/106

తసడడ:డ కకసదలల షపక
ఇసటట ననస:85-4-281
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/1513

3176 NDX2376325
పపరర: ససజజత మరరయమల

94-221/190

భరస : శశభ ననదదడ మరరయమల
ఇసటట ననస:85-4-289/1
వయససస:32
లస: ససస స
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94-221/949

తసడడ:డ మలమరరరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:85-4-289/2
వయససస:33
లస: ససస స

3178 NDX2830966
పపరర: అనసష మరరల లమ

94-221/950

భరస : రరజశశకర రరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:85-4-289/2
వయససస:23
లస: ససస స

3180 NDX2888311
పపరర: షపక ఫరతమబననసర

94-221/952

భరస : షపక ననజర మహమరద
ఇసటట ననస:85-4-290/1
వయససస:58
లస: ససస స

3181 NDX3012549
పపరర: జయ శక పసకర

94-221/953

94-208/1514

3182 NDX2872448
పపరర: రమమరరవప పసకర

94-231/1194

తసడడ:డ బకలల పసకర
ఇసటట ననస:85-4-295
వయససస:47
లస: పప

3184 NDX2747459
పపరర: కకటటశశరరరవప చలమర

94-221/954

3185 NDX2829232
పపరర: రమదతవ రరవపరర

94-208/1429

భరస : కకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:85-4-295/A , 4 LINE LAST
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప చలమర
ఇసటట ననస:85-4-295/A , 4, LINE LAST
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/4/297
వయససస:35
లస: ససస స

3186 NDX2845444
పపరర: వసగపసడడ వనసకట కకషష

3187 NDX2957579
పపరర: లకడర ననరరయణ రరవపరర

3188 NDX3071156
పపరర: లకరణ రరవప వసగపసడడ

94-210/1191

తసడడ:డ లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:29
లస: పప
94-221/956

తసడడ:డ మమరయఖ
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:51
లస: పప
94-221/959

తసడడ:డ లకరణ రరవప వసగపసడడ
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల దతవర
ఇసటట ననస:85-4-299/2
వయససస:38
లస: పప
3198 NDX3240025
పపరర: కకషష రరజ కలమమర మగరల

94-221/1092

3193 NDX3050960
పపరర: శరసత బడవరరర

94-221/960

94-208/1676

Deleted

3204 NDX3106119
పపరర: కవఖ ననగ రవళ వటటపపలలసస

94-221/963

94-15/509

94-208/1674

94-207/814

3197 NDX3240009
పపరర: ననగమణణ సతషపత

94-221/1091

3200 NDX3298890
పపరర: మమలమల షపక

94-208/1675

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:85-4-300 F NO 502
వయససస:29
లస: పప
94-221/961

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప వటటపపలలసస
ఇసటట ననస:85-4-312
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరరజ వటటపపలలసస
ఇసటట ననస:85-4-312
వయససస:21
లస: ససస స

3194 NDX3108784
పపరర: ఎడడకకసడలల దతవర

భరస : కకషష రరజ కలమమర సతషపత
ఇసటట ననస:85-4-300
వయససస:40
లస: ససస స

3202 NDX3051158
పపరర: వరరరజ వటటపపలలసస

3205 NDX3051315
పపరర: కమలమసబక వటటపపలలసస

94-221/958

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతవర
ఇసటట ననస:85-4-299/2
వయససస:38
లస: పప

3196 NDX2710325
పపరర: జజనకక వకలలమపపడక

3199 NDX3298882
పపరర: ఖమజ ననగబర వల షపక

3191 NDX2839066
పపరర: వననగపరసడస పదర
భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమధర వల షపక
ఇసటట ననస:85-4-300 F NO 502
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:85-4-300 F NO 502
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరకజ వటటపపలలసస
ఇసటట ననస:85-4-312
వయససస:23
లస: ససస స

94-221/957

భరస : పసవడడ రరజ వకలలమపపడక
ఇసటట ననస:85-4-300
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప మగరల
ఇసటట ననస:85-4-300
వయససస:31
లస: పప
3201 NDX3298908
పపరర: మహబబననసర షపక

3190 NDX3065497
పపరర: పదర వసగపసడడ

భరస : పడసరద బడవరరర
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/1515

94-221/955

తసడడ:డ మమరయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకరణ రరవప వసగపసడడ
ఇసటట ననస:85-4-297
వయససస:47
లస: ససస స

3192 NDX3101474
పపరర: వసకట కకషష వసగపసడడ

3195 NDX3204252
పపరర: ఎడడకకసడలల దతవర

94-221/905

తసడడ:డ శశషయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:85/4/297
వయససస:44
లస: పప

3189 NDX2814689
పపరర: వసగపసడడ లకరణరరవప

94-221/951

తసడడ:డ షపక ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:85-4-290/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప పసకర
ఇసటట ననస:85-4-295
వయససస:43
లస: ససస స

3183 NDX2905511
పపరర: శకలకడర చలమర

3179 NDX2967529
పపరర: షపక ననజర మహమరద

3203 NDX3071933
పపరర: భబరత వటటపపలలసస

94-221/962

భరస : వరకజ వటటపపలలసస
ఇసటట ననస:85-4-312
వయససస:44
లస: ససస స
94-221/964

3206 NDX2143550
పపరర: చసదడకళ తతన

94-168/59

తసడడ:డ నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:85-4-319
వయససస:29
లస: ససస స
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3207 NDX2143535
పపరర: సషసదన తతన
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94-168/60

తసడడ:డ నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:85-4-319
వయససస:29
లస: ససస స
3210 NDX2143543
పపరర: వజయ బబబబ తతన

94-168/63

94-221/790

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-4-321
వయససస:58
లస: ససస స
3219 NDX3171550
పపరర: ననన సయఖద
భరస : దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:85-4-322/1
వయససస:54
లస: ససస స
3222 NDX1176098
పపరర: కకమల సరశత బబవరర

94-221/198

94-221/791

94-221/201

తసడడ:డ రరజకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:27
లస: ససస స

3220 NDX1176072
పపరర: మమధవ బబవరర

3223 NDX2102242
పపరర: లకడర భబవర

3226 NDX2082717
పపరర: మమనస పపటబట

3229 NDX2453124
పపరర: kousalya గడడ స

94-221/204

3232 NDX0307918
పపరర: ననగకసదడ మసడల

94-221/196

3235 NDX1365931
పపరర: భబరత ఓరరస
భరస : శకనస కలమమర
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:31
లస: ససస స

3218 NDX0144287
పపరర: వనసకటటశశరరర గబడపరటట

94-221/195

3221 NDX1176080
పపరర: జలజ బబవరర

94-221/197

తసడడ:డ శవ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:29
లస: ససస స
94-221/199

3224 NDX2091536
పపరర: శవరరమకకషష భబవరర

94-221/200

తసడడ:డ రరమయఖ భబవరర
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:41
లస: పప
94-221/792

3227 NDX3065729
పపరర: బల కకషష మడడడదదనర

94-221/965

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మడడడదదనర
ఇసటట ననస:85-4-325
వయససస:22
లస: పప
94-221/202

3230 NDX0077966
పపరర: ససజజత మసడల

94-221/203

భరస : ననగకసదడస
ఇసటట ననస:85-4-328
వయససస:47
లస: ససస స
94-221/205

తసడడ:డ గబరరమబరఠస మసడల
ఇసటట ననస:85-4-328
వయససస:59
లస: పప
94-221/207

94-221/192

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:85-4-321
వయససస:69
లస: పప

భరస : సత రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:85-4-327
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకసదడ మసడల
ఇసటట ననస:85-4-328
వయససస:24
లస: పప
3234 NDX1128735
పపరర: పసడయమసక వసజజ

94-221/194

భరస : పపనననరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-326
వయససస:54
లస: ససస స
3231 NDX1850016
పపరర: సరయ శకనవరస మసడల

3217 NDX0645663
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప గబడపరటట

3215 NDX1895699
పపరర: వనసకట రమణ ఆకలల
భరస : శకనవరసరరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:85-4-321
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష భబవర
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ నననస
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:38
లస: పప
3228 NDX1128966
పపరర: జయలకడర గననవరపప

94-221/191

తసడడ:డ శవ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:85-4-324
వయససస:34
లస: ససస స
3225 NDX2677250
పపరర: రమమశ నననస

3214 NDX2126879
పపరర: అమరవరణణ గగపరలస

94-208/1662

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:85-4-319 ,3/1 LINE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-4-321
వయససస:40
లస: పప
94-208/1516

94-168/62

94-221/1065 3212 NDX3280211
3211 NDX3227212
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప అవరశరర
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వవజరసడర

భరస : శకధర గగపరలస
ఇసటట ననస:85-4-321
వయససస:32
లస: ససస స
94-221/193

3209 NDX2143576
పపరర: నరసససహహలల తతన

తసడడ:డ రరయపష తతన
ఇసటట ననస:85-4-319
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకషష అవరశరర
ఇసటట ననస:85-4-319/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:85 4 320
వయససస:30
లస: పప
3216 NDX0138693
పపరర: వజయలకడర గబడపరటట

94-168/61

భరస : నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:85-4-319
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల తతన
ఇసటట ననస:85-4-319
వయససస:26
లస: పప
3213 NDX2545986
పపరర: పడవణ కలమమర బతష
స ల

3208 NDX2143568
పపరర: శక లత తతన

3233 NDX1969668
పపరర: ససమఖ మసడల

94-221/206

తసడడ:డ ననగకసదడ మసడల
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:27
లస: ససస స
94-221/208

3236 NDX0149799
పపరర: భబగఖలకడర వసజజ

94-221/209

భరస : రరజకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:48
లస: ససస స
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3237 NDX0138842
పపరర: కకటటసశరమర పడగడన
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94-221/210

భరస : కరశ వశశననధస
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:70
లస: ససస స
3240 NDX2958973
పపరర: లకడర ననరరయణ చసతల

94-225/1480

94-221/214

94-24/766

94-221/216

94-199/1207

3247 NDX2653814
పపరర: కకషష పడసరద వరససరరడడ

3250 NDX2376333
పపరర: ననగకసదడమర రరవపరటట

3253 NDX2958999
పపరర: కరరమబన షపక

94-208/1614

3256 NDX2691673
పపరర: మణణ శసకర మగల

తసడడ:డ కరరఠసక
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:31
లస: పప

94-221/217

3265 MLJ2231488
పపరర: ససబబబరరవప పసనసమబడడ
తసడడ:డ బబ బబయఖ
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:63
లస: పప

3245 NDX2498491
పపరర: కకషష కలమమరర వరససరరడడ

94-24/765

3248 NDX2652857
పపరర: కకషష కలమమరర వరససరరడడ

94-24/830

3251 NDX2389096
పపరర: వనసకటటసశరరర మసచనల

94-221/218

తసడడ:డ శకనవరస మసచనల
ఇసటట ననస:85-4-332 CHANDRA SCHOOL
వయససస:21
లస: పప
94-221/966

3254 NDX1939653
పపరర: కమరన బహదసర మలర ఉదద వ

94-208/960

తసడడ:డ ఉదదవ బహ దసర మలర ఉదదవ
ఇసటట ననస:85/4/334
వయససస:35
లస: పప
94-227/1197

3257 NDX1660423
పపరర: కరమతచ పసనసమబడడ

94-208/961

భరస : ననగమలలర శశర రరవప పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:31
లస: ససస స
94-221/220

3260 MLJ2232619
పపరర: ఏడడకకసడలల వపదయమగఠరఠ

94-221/221

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:37
లస: ససస స
94-221/223

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:31
లస: పప
94-221/225

94-221/213

భరస : కకషష పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-331
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:34
లస: ససస స

94-221/222 3262 NDX0138800
3261 NDX0017392
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప పసనసమబడడ
పపరర: కరరరసక పసనసమబడడ

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:44
లస: పప

94-24/829

తసడడ:డ వనసకటరరవప మగల
ఇసటట ననస:85-4-334
వయససస:22
లస: పప

94-221/219 3259 NDX0017400
3258 NDX1176007
పపరర: లకకర తరరపతమర పపనసమబడడ
పపరర: సరశత పసనసమబడడ

3242 NDX0140632
పపరర: దసరరరసబ ఉదదదశశటట

తసడడ:డ కకషష పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-331
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-4-333
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నర సససగ ధనస
ఇసటట ననస:85-4-334
వయససస:20
లస: పప

3264 NDX0138818
పపరర: తరరమల రరవప ననగరశశటట

94-221/215

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:85-4-332
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-4-333
వయససస:35
లస: పప
3255 NDX3229150
పపరర: మహన సససగ ధనస

3244 NDX0138891
పపరర: శవ ఉదదదశశటట

94-221/212

భరస : శవ
ఇసటట ననస:85-4-330
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-331
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:85-4-332
వయససస:20
లస: ససస స
3252 NDX2986859
పపరర: జన బబష షపక

94-225/1481

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:85-4-330
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-331
వయససస:47
లస: పప
3249 NDX2376275
పపరర: అనసరరధ రరవపరటట

3241 NDX2958981
పపరర: లల సససదరర చసతల

3239 NDX1365915
పపరర: శకనస కలమమర ఓరరస

తసడడ:డ వవసకట రరవప
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:36
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ చసతల
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:85-4-330
వయససస:32
లస: పప
3246 NDX2498483
పపరర: కకషష పడసరద వరససరరడడ

94-221/211

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ససబబ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:85-4-329
వయససస:33
లస: పప
3243 NDX0138735
పపరర: లకకరననరరయణ ఉదదదశశటట

3238 NDX0138933
పపరర: రగహహణణ కడడయమల

3263 MLJ2232429
పపరర: శకనవరస రరవప పసనసమబడడ

94-221/224

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:37
లస: పప
94-221/226

3266 NDX2958957
పపరర: కరమమటటచ పసనసమబడడ

94-221/967

భరస : ననగ మలర శశర రరవప పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:85-4-335
వయససస:32
లస: ససస స
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94-208/962

భరస : ననగకశశరరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:60
లస: ససస స
3270 NDX1128941
పపరర: ఝమనసలకడర రరవపరటట

94-221/229

94-221/232

94-221/235

94-221/238

94-221/241

94-221/244

94-221/236

3280 NDX2159144
పపరర: ననగకశశర రరవప చససడసరర

3283 NDX1365816
పపరర: లకకర ననగరశశటట

3286 MLJ2231223
పపరర: చకకవరరస చససడసరర

94-221/247

3289 NDX2391860
పపరర: చచవతనఖ చహదరర వరససరరడడ

94-221/239

3292 NDX2376366
పపరర: చచవతనఖ చహదరర వరససరరడడ

భరస : శవ సతఖననరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:22
లస: పప

3294 NDX1970012
పపరర: శవ సతఖ ననరరయణ
మరరయమల
తసడడ:డ వనసకటబపయఖ
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:57
లస: పప

3295 NDX2601151
పపరర: ససపరష రరజరరజకశశరర

94-221/253

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:19
లస: ససస స

3275 NDX1833939
పపరర: శశఖర బబబబ తమరశశటట

94-221/234

3278 NDX1969833
పపరర: వససత రరజ ఎరకగబత

94-221/237

3281 NDX0150458
పపరర: అరరణ ననగరశశటట

94-221/240

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:29
లస: ససస స
94-221/242

3284 NDX1031186
పపరర: ససబబబయమర బతష
స ల

94-221/243

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:64
లస: ససస స
94-221/245

3287 NDX1365949
పపరర: శసకర రరవప ననగరశశటట

94-221/246

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:58
లస: పప
94-64/686

తసడడ:డ కకషష పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:22
లస: పప
94-221/249

94-221/231

తసడడ:డ దననస
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:79
లస: పప
3291 NDX1969858
పపరర: రరమ దతవ మరరయమల

3277 NDX0878942
పపరర: శసకర బతస న

3272 MLJ3534179
పపరర: అమణణ ససరఖదతవర

తసడడ:డ ససరర తమరశశటట
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:24
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:31
లస: పప
3288 NDX1031202
పపరర: అపరషరరవప బతష
స ల

94-221/233

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:85-4-337
వయససస:39
లస: ససస స
3285 NDX0153783
పపరర: శకధర ననగరశశటట

3274 NDX2255925
పపరర: లకడర నరరఖన బ

94-221/228

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చన గబరవయఖ
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:61
లస: పప
3282 NDX1031145
పపరర: పసచచమర బతష
స ల

94-221/230

తసడడ:డ రరమబలల బ
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:27
లస: పప
3279 MLJ2238483
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరటట

3271 NDX0150615
పపరర: శక గకరరదతవ ననగరశశటట

3269 NDX1128982
పపరర: కకషషపసడయ రరవపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చన గబరవయఖ
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:63
లస: ససస స
3276 NDX1128776
పపరర: లకకరననరరయణ రరవపరటట

94-221/227

తసడడ:డ రరమబలల బ
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-336
వయససస:31
లస: ససస స
3273 NDX0878926
పపరర: లకకర బతస న

3268 NDX2376184
పపరర: లకడర తరరపతమర బతస న

3290 NDX1969635
పపరర: పడశరసత మరరయమల

94-221/248

భరస : నరకష కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:26
లస: ససస స
94-221/250

3293 NDX1031228
పపరర: నరకష కలమమర మరరయమల

94-221/251

తసడడ:డ శవసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:85-4-338
వయససస:34
లస: పప
94-64/792

3296 NDX2601136
పపరర: ససపరష షణరన

94-64/793

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:18
లస: పప
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3297 NDX3066495
పపరర: సమబలమర కనననకసటట

94-221/968

భరస : భదడయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:88
లస: ససస స
3300 NDX3051265
పపరర: గగపరల కకషష కనననకసటట

94-221/971

94-221/255

94-221/258

94-208/963

94-221/261

94-208/1506

94-221/264

94-221/267

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:85-5-204
వయససస:57
లస: పప
3324 NDX0935429
పపరర: జయలకడర గననవరపప
భరస : కకటటశశరరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:85-5-325
వయససస:47
లస: ససస స

94-151/37

3310 NDX0150987
పపరర: కకటటశశరర ననగరశశటట

3313 NDX1574798
పపరర: పడసరద రరవప బడత

3316 NDX2902559
పపరర: బబదద ఏ

3319 NDX2382620
పపరర: షరహహన ససలమసనన షపక

94-221/259

3305 NDX0223586
పపరర: శవ శతసశశటట

94-221/257

3308 NDX2880920
పపరర: మమలమ బఇవనవ షపక

94-221/973

3311 NDX0139246
పపరర: వనసగళ రరవప ననగరశశటట

94-221/260

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-347
వయససస:42
లస: పప
94-221/262

3314 NDX2704146
పపరర: ననజర మహమరద షపక

94-28/994

94-221/265

3317 NDX0017244
పపరర: ససరఖననరరయణ రరజ
చచనసనపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ
ఇసటట ననస:85-5-36
వయససస:48
లస: పప

94-221/263

3320 NDX1129188
పపరర: హహసపసన భబషర షపక

94-221/266

తసడడ:డ మహమరద జకరరయమ అహ మమద
ఇసటట ననస:85-5-200
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:85-5-204
వయససస:37
లస: పప

3322 NDX0840280
పపరర: శకనవరసరరవప గరరరగక

3323 NDX1731794
పపరర: మణణకసఠ మహహష బబవరర

3325 NDX0091793
పపరర: కకరణ కలమమర గననవరపప
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:85-5-325
వయససస:47
లస: పప

94-221/793

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-4-489
వయససస:67
లస: పప

94-204/760

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:85-5-319
వయససస:47
లస: పప
94-208/965

94-221/254

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:85-4-344
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బషష
ష ఏ
ఇసటట ననస:85/5
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశ దతసస
ఇసటట ననస:85-5-199
వయససస:29
లస: ససస స
3321 NDX1867714
పపరర: మసరసన వల షపక

3307 NDX2405785
పపరర: జజన బబషర షపక

3302 NDX1176049
పపరర: శరఖమల ససతసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-4-342
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర
ఇసటట ననస:85-4-357
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కననగసటట
ఇసటట ననస:85-4-1980
వయససస:38
లస: పప
3318 NDX2388908
పపరర: లకడర జజఖత గలర

94-221/256

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:85-4-347
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ ఉరబసడడ
ఇసటట ననస:85-4-350
వయససస:35
లస: ససస స
3315 NDX3210267
పపరర: గగపరల కకషష కననగసటట

3304 NDX0147686
పపరర: లకడర శతసశశటట

94-221/970

భరస : శవ
ఇసటట ననస:85-4-342
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-4-344
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:85-4-347
వయససస:66
లస: పప
3312 NDX1969502
పపరర: శశశలజ ఉరబసడడ

94-221/972

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-342
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-4-342
వయససస:33
లస: పప
3309 NDX1941278
పపరర: ననగకశశర రరవప ననగరశశటట

3301 NDX3163581
పపరర: గగపరల కకషష కనననకసటట

3299 NDX3179405
పపరర: గగపరల కకషష కననగసటట

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ కననగసటట
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకకరననరరయణ
ఇసటట ననస:85-4-342
వయససస:30
లస: ససస స
3306 NDX0146514
పపరర: లకకరననరరయణ శతసశశటట

94-221/969

భరస : వనసకట రరఘవయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:85-4-339
వయససస:38
లస: పప
3303 NDX0142869
పపరర: రకవత శతసశశటట

3298 NDX3050937
పపరర: వనసకట రతనమర కనననకసటట

94-208/964

తసడడ:డ శవ పప తష రరజ బబవరర
ఇసటట ననస:85-5-323
వయససస:27
లస: పప
94-208/966

3326 NDX0092809
పపరర: వరకసదడ జ

94-208/967

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జ
ఇసటట ననస:85-5-325
వయససస:47
లస: పప
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3327 NDX0091991
పపరర: కకటటశశరరరవప గననవరపప

94-208/968

తసడడ:డ ననగయఖ గసననవవరపప
ఇసటట ననస:85-5-325
వయససస:47
లస: పప
3330 NDX2255891
పపరర: రరస పవన కలమమర బ

94-221/270

94-221/273

94-221/275

94-221/278

94-221/281

94-208/1518

94-221/974

94-209/1076

Deleted
94-209/1079

Deleted

భరస : మహమరద రససల షపక
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:38
లస: ససస స

3340 NDX1516352
పపరర: వనసకట రమణ సతషపరటట

3343 NDX1366319
పపరర: వపరబసడడ వవసకట రమణ

3346 NDX2920726
పపరర: నజరననసర షపక

3349 NDX2869311
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

3352 NDX2694537
పపరర: రశదనబబగస షపక

94-221/279

94-221/282

94-204/761

3338 NDX0755975
పపరర: బబలకకటయఖ జరటట

94-221/277

3341 NDX2159078
పపరర: బబలమజ ననగరపప గబ

94-221/280

3344 NDX2951945
పపరర: అమర బబష షపక

94-208/1517

తసడడ:డ ఇషర షపక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:35
లస: పప
94-208/1519

3347 NDX2869535
పపరర: షహహనన షపక

94-208/1520

భసధసవప: అబబదల సలస బబష షపక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:26
లస: ససస స
94-221/975

3350 NDX3035276
పపరర: రరబయమ బససడ షపక

94-221/976

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:33
లస: ససస స
94-209/1077

Deleted

భరస : ఈసర
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:55
లస: ససస స

3335 NDX0647784
పపరర: శవయఖ తషరకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననగరపప గబ
ఇసటట ననస:85-5-349
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:59
లస: ససస స

3355 AP151000387393
పపరర: మబసతనజ బబగమ షపక

94-221/272

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:85-5-348
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఈస షపక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల గరఫల షపక
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:61
లస: పప
3354 NDX2695963
పపరర: రరహన ససలమసన షపక

94-221/276

భరస : అమర బబష
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:60
లస: పప
3351 NDX2697746
పపరర: మహమరద అల షపక

3337 NDX0017327
పపరర: ననగ ససబడమణఖస సరతషపరటట

3332 NDX2255909
పపరర: గగపస మగరల

తసడడ:డ sivaiah తషరక
ఇసటట ననస:85-5-341
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:85-5-350
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరక
ఇసటట ననస:85-5-351
వయససస:30
లస: పప
3348 NDX2912723
పపరర: ఈస షపక

94-221/274

భరస : సరసబయఖ సతషపరటట
ఇసటట ననస:85-5-349
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వవసకట రమణ
ఇసటట ననస:85-5-350
వయససస:35
లస: ససస స
3345 NDX2979516
పపరర: రరయమజ బబష షపక

3334 NDX2255859
పపరర: వనసకటటసశరరర పత

94-221/269

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎస
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-5-348
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:85-5-349
వయససస:31
లస: ససస స
3342 NDX1365964
పపరర: శశశలజ వపరబసడడ

94-221/271

తసడడ:డ లకరయఖ పస
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:85-5-348
వయససస:34
లస: ససస స
3339 NDX0017350
పపరర: వనసకటలకడర రవలశశటట

3331 NDX2255875
పపరర: పడదదప పత

3329 NDX2376119
పపరర: రగజజ పసజజ

భరస : పసచచయఖ పస
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పస
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పత
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:26
లస: పప
3336 NDX0017319
పపరర: లకడర సరతషపరటట

94-221/268

భరస : వనసకటటసశరరర పస
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బ
ఇసటట ననస:85-5-336
వయససస:20
లస: పప
3333 NDX2255883
పపరర: గగపణనథ పత

3328 NDX2376085
పపరర: వనసకట రమణ పత

94-221/283

3353 NDX2690030
పపరర: మహమరద రససల షపక

94-209/1078

Deleted

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:40
లస: పప
3356 NDX0151449
పపరర: రరయమ�ి్ బబషర షపక

94-221/284

తసడడ:డ ఇసర
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:30
లస: పప
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3357 NDX0138867
పపరర: అబబదల సలస బబషర షపక

94-221/285

తసడడ:డ ఇసర
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:31
లస: పప
3360 MLJ2231611
పపరర: ననగకలమమరర బబననపయ

94-221/288

94-221/291

94-221/294

94-221/297

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:34
లస: పప
3372 NDX1031582
పపరర: రజన కలమమరర వడనడణస

94-221/300

94-221/303

94-221/1067

భరస : శకనవరస రరవప రరమరరడడ
ఇసటట ననస:85-5-365
వయససస:49
లస: ససస స

94-221/295

3370 MLJ2230167
పపరర: వవణబ గగపరల రరవప ఆకలల

3371 NDX2452795
పపరర: ఉషరరన కరగఠతన

3376 NDX0308494
పపరర: బడహరరరవప వడనడణస

3379 NDX3227279
పపరర: మమనక బసడరర

94-221/307

3382 NDX2376028
పపరర: ననగరరజ అకకటట

94-221/298

3385 NDX2741882
పపరర: శవ కకషష రరమరరడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమరరడడ
ఇసటట ననస:85-5-365
వయససస:32
లస: పప

94-221/296

94-221/299

తసడడ:డ రమమశ కరగఠతన
ఇసటట ననస:85-5-359
వయససస:24
లస: ససస స
94-221/301

3374 NDX1129360
పపరర: శకనవరస రరవప పప కల

94-221/302

తసడడ:డ వనసకటపరషరరవప
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:28
లస: పప
94-221/304

3377 NDX1129303
పపరర: వనసకట అపరషరరవప పప కల

94-221/305

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:48
లస: పప
94-221/1068

3380 NDX0017251
పపరర: మసగమర పప కల

94-221/306

భరస : వనసకట అపరషరరవప
ఇసటట ననస:85-5-361
వయససస:49
లస: ససస స
94-221/308

తసడడ:డ ససబబరరజ ఎ
ఇసటట ననస:85-5-362
వయససస:41
లస: పప
94-221/978

94-221/293

3368 MLJ2231470
పపరర: కలససమ కలమమరర ఆకలల
భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:73
లస: ససస స

3373 NDX1031608
పపరర: భడమరరసబ వడనడణస

94-221/290

3365 NDX1128594
పపరర: ఉషరరరణణ అవరశరర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససరరషబబబబ బసడరర
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషష రరజ ఎ
ఇసటట ననస:85-5-362
వయససస:35
లస: ససస స
3384 NDX2932168
పపరర: వనసకట రమణ రరమరరడడడ

3367 NDX2109800
పపరర: ఉమ రమమదతవ అవరశరర

3362 NDX1942920
పపరర: పలర వ పసడయమ బడత

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ బసడరర
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:34
లస: పప
3381 NDX2376150
పపరర: చసదడ కలమ ఎ

94-221/292

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:37
లస: పప
3378 NDX3227246
పపరర: ససరకశ బబబబ బసడరర

3364 MLJ3534088
పపరర: శశఖర బడత

94-221/287

భరస : పడసరద రరవప బడత
ఇసటట ననస:85-5-357
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:44
లస: పప

భరస : బడహరరరవప
ఇసటట ననస:85-5-360
వయససస:33
లస: ససస స
3375 NDX0346023
పపరర: బబలమజ వడనడణస

94-221/289

తసడడ:డ రరధ
ఇసటట ననస:85-5-357
వయససస:56
లస: పప

భరస : వవణబ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:85-5-358
వయససస:39
లస: ససస స
3369 NDX1128651
పపరర: బబలకకషష అవరశరర

3361 AP151000387036
పపరర: రసగమర పరమరరజ

3359 NDX2376176
పపరర: ననగ సరశత చచననపయ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరజ చచననపయ
ఇసటట ననస:85-5-356
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:85-5-356
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:85-5-357
వయససస:50
లస: ససస స
3366 MLJ2231173
పపరర: ఉదయలకకర ఆకలల

94-221/286

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-5-352
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణరరజ
ఇసటట ననస:85-5-356
వయససస:45
లస: ససస స
3363 MLJ3534484
పపరర: పదర బడత

3358 AP151000387402
పపరర: ఈసర షపక

3383 NDX2741924
పపరర: శకనవరస రరవప రరమరరడడ

94-221/977

తసడడ:డ మసరసన రరవప రరమరరడడ
ఇసటట ననస:85-5-365
వయససస:51
లస: పప
94-221/979

3386 NDX2756005
పపరర: అసజల రరమరరడడడ

94-221/980

భరస : శవ కకషష రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:85-5-365
వయససస:31
లస: ససస స
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3387 NDX2742021
పపరర: ననగరరరర న రరమరరడడడ
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94-221/981

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమరరడడ
ఇసటట ననస:85-5-365
వయససస:30
లస: పప
3390 NDX0017236
పపరర: పపరషచసదడరరవప జవసగబల

94-221/311

3391 NDX0017210
పపరర: వనసకట రసగరరరవప జవసగబల

94-208/1521

3394 NDX3030616
పపరర: రగజ వసజ
భరస : పసచచయఖ వసజ
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:64
లస: ససస స

3396 NDX3027406
పపరర: వనసకట రమణ పటట

3397 NDX3031283
పపరర: శకధర బబబబ వసజ

94-208/1524

భరస : వనసకటటశశరరర పటట
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:24
లస: పప
3402 NDX2402188
పపరర: వజయలకడర కకశవ

94-163/22

తసడడ:డ మహన రరవప కకశవ
ఇసటట ననస:85-5-371
వయససస:22
లస: ససస స
3405 AP151000387031
పపరర: సరసశత బబ మరనబబ యన

3400 NDX2838225
పపరర: వజయ లకడర కకశన

94-221/315

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:33
లస: ససస స

94-208/1525

3395 NDX2928760
పపరర: వనసకటటశశరరర పరటట

94-208/1523

3398 NDX3211216
పపరర: గగపసననథ పటట

94-208/1526

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పటట
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:26
లస: పప
94-221/313

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:85/5/368
వయససస:22
లస: ససస స
3403 NDX3272432
పపరర: వనసకట శశష మహహత కనపరరస

3404 AP151000387033
పపరర: అసజమర బబ మరనబబ యన

94-221/314

94-221/906

94-168/1257

3406 AP151000387028
పపరర: వరమర బబ మరనబబ యన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:43
లస: ససస స
94-221/316

3409 NDX2255917
పపరర: గగవసదస కలమమహ

3415 NDX0149922
పపరర: కకటమర కలసభబ
భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:54
లస: ససస స

3407 NDX2255933
పపరర: ననగ సరయ రరసపడసరద బ

94-221/317

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బ
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:21
లస: పప
94-221/319

94-221/320
3410 AP151000387030
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మరనబబ యమ

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:50
లస: పప
94-221/322

భరస : గగవసదస కక
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/324

94-41/636

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కక
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:55
లస: పప

3392 NDX2584860
పపరర: సరహహర బబనస షపక

3401 NDX1128701
పపరర: వనసకట సరయకలమమర
కరనసకకలనస
తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:85-5-369
వయససస:26
లస: పప

94-221/321 3412 NDX2376192
3411 AP151000387467
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ మరనబబ యన
పపరర: కకటటశశరమర కలమమహ

3414 NDX0151811
పపరర: కకటమర వపలయఖల

94-208/1522

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:65
లస: ససస స
94-221/318

94-221/310

భరస : హబబ బబష
ఇసటట ననస:85-5-367/1 HAPPY HOMES
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:85-5-374/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:50
లస: ససస స
3408 NDX1128719
పపరర: వనసకట రరమయఖపష
బబ మరనబబ యన
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:85-5-375
వయససస:26
లస: పప

94-221/312

తసడడ:డ పసచచయఖ వసజ
ఇసటట ననస:85-5-367/2
వయససస:40
లస: పప
94-208/1527

3389 NDX0017228
పపరర: లకకరపడసనన జవసగబల

భరస : వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:85-5-367
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:85-5-367
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:85-5-367/1 HAPPY HOMES
వయససస:32
లస: ససస స

3399 NDX2923704
పపరర: పడదదప పరటట

94-221/309

భరస : పపరష చసదడ రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:85-5-367
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:85-5-367
వయససస:33
లస: పప
3393 NDX3078086
పపరర: లలత చచనసన

3388 NDX1969676
పపరర: లత జవసగబల

3413 NDX0017111
పపరర: ససమత కలసభబ

94-221/323

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/325

3416 NDX0017160
పపరర: ననగమర గబసడర పలర

94-221/326

భరస : రరధనకకషషసరరజ
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:60
లస: ససస స
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3417 NDX0151050
పపరర: ననగకశశరరరవప కలసభబ
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94-221/327

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:36
లస: పప
3420 NDX1129147
పపరర: గగపస పరలపరరస

94-221/331

94-221/334

భరస : సరసబశవ రరవప మణణమమకల
ఇసటట ననస:85-5-393
వయససస:34
లస: ససస స
3429 NDX2829463
పపరర: రతన రరజ ఉమరడడ

94-221/982

94-221/339

భరస : రమణ ఉనననవర
ఇసటట ననస:85-5-455
వయససస:40
లస: ససస స
3438 NDX2575652
పపరర: తనరక రమమరరవప నసతకకక

94-163/1208

తసడడ:డ లకరయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:85-5-871
వయససస:40
లస: పప
3441 NDX2332286
పపరర: సరయ పడథసఖష అమణచ

తసడడ:డ ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:85-6-390
వయససస:66
లస: పప

94-221/335

94-204/762

3427 NDX2376283
పపరర: ఇమరబ షపక

94-221/337

94-221/333

3425 NDX0151423
పపరర: శరమబఖల వసర

94-221/336

3428 NDX2376267
పపరర: ఖమససస షపక

94-221/338

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:85-5-396
వయససస:48
లస: పప

3430 NDX2829406
పపరర: నజజరఠ కలమమరర ఉమరడడ

94-221/983

3431 NDX2829372
పపరర: పడతషఖష ఉమరడడ

94-221/984

తలర : నజజరఠ కలమమరర ����
ఇసటట ననస:85-5-397/2
వయససస:18
లస: ససస స

3433 NDX0975482
పపరర: ససరకసదడ కలరరలమర

94-217/660

3434 NDX0308759
పపరర: శరరద తషరర పరటట

94-214/689

తసడడ:డ కకషషమబరరస తషరర పరటట
ఇసటట ననస:85-5-455
వయససస:39
లస: ససస స

3436 MLJ3295631
పపరర: పదనరవత ఉననవ

94-214/691

3437 MLJ3295607
పపరర: మమరరత ఉననవ

94-214/692

భరస : వనసకటనరశసహరరవప ఉనననవర
ఇసటట ననస:85-5-455
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరశసహరరవప ఉననరవ
ఇసటట ననస:85-5-455
వయససస:43
లస: పప

3439 NDX3189719
పపరర: సలరరరన పప నసషగబలమ

3440 MLJ3534427
పపరర: కరసతమర కకసగలలటట

94-168/1038

3442 NDX2498442
పపరర: రహహమబననసర బబగస అబబదల

3445 NDX2918811
పపరర: బషసర బబగ అబబదల
తసడడ:డ ఖలల బబగ అబబదల
ఇసటట ననస:85-6-390
వయససస:66
లస: పప

94-221/340

భరస : చనన ఏసప బబ
ఇసటట ననస:85-6
వయససస:52
లస: ససస స
94-24/767

భరస : బషసర బబవగ అబబదల
ఇసటట ననస:85-6-390
వయససస:60
లస: ససస స
94-221/985

3422 NDX1129105
పపరర: తరరపత రరవప పరలపరరస

తసడడ:డ సరగశతస మ రరవప
ఇసటట ననస:85-5-381
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబలర యఖ
ఇసటట ననస:85-5-1818
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకకశవరరవప అమసచ
ఇసటట ననస:85-6-31
వయససస:21
లస: ససస స
3444 NDX2851988
పపరర: అబబదల బషసర బబగ

3424 NDX1287135
పపరర: సజత వసర

తసడడ:డ కకషరషరరవప కలరరలమర
ఇసటట ననస:85-5-430
వయససస:30
లస: పప
94-214/690

94-221/330

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:85-5-379
వయససస:51
లస: పప

భరస : రతన రరజ ఉమరడడ
ఇసటట ననస:85-5-397/2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మగరల
ఇసటట ననస:85-5-398/1
వయససస:44
లస: ససస స
3435 NDX0123380
పపరర: జజనకక ఉననవ

94-221/332

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:85-5-396
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస ఉమరడడ
ఇసటట ననస:85-5-397/2
వయససస:48
లస: పప
3432 NDX2376291
పపరర: ఆధద లకడర మగరల

3421 NDX1129006
పపరర: శకనవరస రరవప పరలపరరస

తసడడ:డ సరఖమబయల
ఇసటట ననస:85-5-381
వయససస:26
లస: పప
94-217/659

3419 NDX1129139
పపరర: ఆదదలకడర పరలపరరస

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:85-5-379
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:85-5-379
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:85-5-381
వయససస:30
లస: ససస స
3426 NDX0194415
పపరర: ననగ మలర శశరర మణణమమకల

94-221/329

తసడడ:డ అదదయఖ
ఇసటట ననస:85-5-376
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:85-5-379
వయససస:27
లస: పప
3423 NDX0151324
పపరర: రరజఖలకడర షరగరటటట వసర

3418 NDX0146670
పపరర: మలర యఖ కలసభబ

3443 NDX3216652
పపరర: షసషపర మహమరద

94-208/1528

తసడడ:డ ఖససస మహమరద
ఇసటట ననస:85-6-390
వయససస:46
లస: పప
94-221/986

3446 NDX3205812
పపరర: ఆశరర బబగబమ మహమరద

94-221/987

భరస : షసషపర మహమరద
ఇసటట ననస:85-6-390
వయససస:40
లస: ససస స
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3447 NDX2554376
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అమరరర లమ

94-24/831

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లలట అమరరర లమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:52
లస: పప
3450 NDX2806693
పపరర: శకకరసత మహహశ అమరరర లమ

94-24/941

94-221/989

94-221/991

94-221/342

94-221/795

3457 NDX2911857
పపరర: భబణబ పడకరశ ఎలశశటట

3460 NDX2452670
పపరర: శకనవరస రరవప పడమత

3463 NDX2463586
పపరర: మహహబబన షసవక

94-221/993

3466 NDX3227477
పపరర: బబజ బఇవనవ షపక

94-221/992

94-221/988

3455 NDX2881092
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎలశశటట

94-221/990

3458 NDX2452860
పపరర: దదవఖ కలమమరర పడమట

94-221/341

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడమట
ఇసటట ననస:85-6-410
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/343

3461 NDX2452654
పపరర: వనసకటటసశరరర పడమత

94-221/344

తసడడ:డ చన వనసకట రతనస పడమత
ఇసటట ననస:85-6-410
వయససస:67
లస: పప
94-221/345

3464 NDX2636264
పపరర: షపక చసదబ షపక రహసతషలమర

94-221/796

భరస : అదర అదర
ఇసటట ననస:85-6-416
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/1076

భరస : అబబదల షపక షపక
ఇసటట ననస:85-6-416
వయససస:43
లస: ససస స

3467 NDX3078656
పపరర: షపక సలమస అబబదల

94-208/1530

తసడడ:డ షపక సలమస అబబదల
ఇసటట ననస:85-6-416 (old assement no 615
వయససస:22
లస: పప

భరస : షపక బజబ అబబదల
ఇసటట ననస:85-6-416 (old assement no.615
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : షపక చసద బ. షపక రహసతషలమర
ఇసటట ననస:85-6-416 (old assement no.615
వయససస:23
లస: ససస స

94-221/996
3470 NDX3073012
పపరర: అమరశశటట ననగకశశరరరవప.
అమరశశటట వనసకయఖ.
తసడడ:డ అమరశశటట ననగకశశరరరవప వనసకయఖ.
ఇసటట ననస:85-6-416.(old assement no 615
వయససస:42
లస: పప

3471 NDX2836039
పపరర: హసన అహమద షపక

3472 NDX2422335
పపరర: మయన ససలమసనన షపక

3473 NDX3283249
పపరర: గగవసదసననయక మమఘమవతష

తసడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:85-6-418
వయససస:20
లస: పప

94-221/994

94-223/1158

3469 NDX3081569
పపరర: షపక చసద బ షపక రహసతషలమర

3452 NDX3102860
పపరర: ససగబణనవత అమరర యమ

తసడడ:డ ననరరయణరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:85-6-407
వయససస:52
లస: పప

భరస : సలమస షసవక
ఇసటట ననస:85-6-416
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అమరశశటట
ఇసటట ననస:85-6-416
వయససస:49
లస: పప
3468 NDX3068970
పపరర: షపక బబజ బ. Shaik అబబదల

94-208/1529

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పడమత
ఇసటట ననస:85-6-410
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యమననదద ససరరహన
ఇసటట ననస:85-6-415
వయససస:59
లస: పప
3465 NDX3049699
పపరర: ననగకశశర రరవప అమరశశటట

3454 NDX2952604
పపరర: పదర కలమమరర ఎలశశటట

94-24/833

భరస : కకటటశశర రరవప అమరరయమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎలశశటట
ఇసటట ననస:85-6-407
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర పడమత
ఇసటట ననస:85-6-410
వయససస:60
లస: ససస స
3462 NDX2701621
పపరర: మబగయఖ ససరథన

94-204/832

భరస : పడభబకర రరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:85-6-407
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదడశశకర కసదసల
ఇసటట ననస:85-6-407
వయససస:29
లస: ససస స
3459 NDX2452993
పపరర: ధన లకడర పడమత

3451 NDX2569341
పపరర: ననగ లకడర అమరరర లమ

3449 NDX2569333
పపరర: పడసనన లకడర అమరరర లమ

తసడడ:డ శకకరసత మహహశ అమరరర లమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అమరరర లమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకకరసత అమరరయమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:30
లస: ససస స
3456 NDX2880896
పపరర: పపరరషమ కసదసల

94-24/832

భరస : వనసకటటశశర రరవప అమరరర లమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అమరరర లమ
ఇసటట ననస:85-6-396
వయససస:30
లస: పప
3453 NDX3072824
పపరర: పడసనన లకడర అమరర యమ

3448 NDX2554426
పపరర: మలర శశరర అమరరర లమ

94-204/763

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:85-06-420
వయససస:46
లస: ససస స

94-221/1102 3475 NDX1802199
3474 NDX3297462
పపరర: గరవసదస ననయక మమఘమవథస
పపరర: కకటటశశర రరవప ససరతనన

భసధసవప: కరరణ గబగబలలఠ
ఇసటట ననస:85-6-422
వయససస:44
లస: పప

94-221/995

తసడడ:డ మబగయఖ ససరతనన
ఇసటట ననస:85-6-426
వయససస:24
లస: పప

94-221/1100

తసడడ:డ బకర్కననయక మమఘమవతష
ఇసటట ననస:85-6-422
వయససస:44
లస: పప
94-221/346

3476 NDX2098888
పపరర: మలర కరరరర న రరవప పడమట

94-221/349

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పడమట
ఇసటట ననస:85-6-427
వయససస:40
లస: పప

Page 121 of 323

3477 NDX0844258
పపరర: కకటటశశరర మగరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-221/350

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:85-6-435/1
వయససస:35
లస: ససస స
3480 NDX1218916
పపరర: గకస పసర షపక

94-219/632

94-206/1325

తసడడ:డ పప తష రరజ జకలకల
ఇసటట ననస:85-15-1124
వయససస:23
లస: ససస స
3489 MLJ3693942
పపరర: వనసకట ననగరతనస చటబట

94-211/979

94-211/982

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:60
లస: పప
3495 MLJ1972926
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-230/887

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:85-16-1987
వయససస:18
లస: పప
3501 NDX1815556
పపరర: జజన ఫసరగజ షపక

భరస : హరర కకషష అచ
ఇసటట ననస:85-18-2592
వయససస:25
లస: ససస స

94-210/728

94-230/888

3487 MLJ3693967
పపరర: పపరషమ నసదనసపరటట

94-211/977

3490 NDX1381920
పపరర: సపససధర నసదనసపరటట

94-213/727
3485 NDX1273119
పపరర: గకతసరరజ గరనపపడడ గరరనపపఢక

3488 MLJ3693959
పపరర: రరజఖలకడర నసదనసపరటట

94-211/980

3491 MLJ3689833
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప జకక

తలర : రరజఖలకడర నసదనసపరటట నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:45
లస: పప

3493 NDX2858900
పపరర: అబబబస షపక

3494 NDX2507184
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

3496 NDX3163938
పపరర: ఉమ గబసటట

94-207/813

94-168/1033

3502 MLJ2234854
పపరర: లకడర చసతల

భరస : సతఖ ననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:85-18-2592
వయససస:49
లస: ససస స

94-211/978

94-211/981

94-238/900

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:85-15-1301
వయససస:21
లస: పప

3499 MLJ2234243
పపరర: శకనవరస తనళర

3505 NDX2148089
పపరర: పదనరవత అచ

95-91/621

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:50
లస: ససస స

3497 NDX3165495
పపరర: శకనస బతషల

94-168/1034

తసడడ:డ వర లసకయఖ
ఇసటట ననస:85-16-1987
వయససస:39
లస: పప
94-226/30

3500 MLJ2239093
పపరర: మరరయమర ఇళర

94-226/31

భరస : కరశయఖ ఇళళ
ఇసటట ననస:85-17-25
వయససస:47
లస: ససస స
94-226/32

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:85-18-2431
వయససస:40
లస: ససస స
94-226/34

3482 MLJ3655859
పపరర: కకషష పసడయమ� వడడతయ�

తలర : లకకర
ఇసటట ననస:85-14-1040
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఘరఖప తళ
ఇసటట ననస:85-16-2320
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:85-17-331
వయససస:24
లస: పప
3504 NDX2148097
పపరర: లకడర తరరపఠమర అచ

3484 NDX2416493
పపరర: దసరరరభవరన జసక

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:85-16-1987
వయససస:54
లస: ససస స
94-168/1035

94-219/631

భరస : శకనవరస ననయక�
ఇసటట ననస:85-08-884
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:85-15-1209
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:85-16-48
వయససస:37
లస: ససస స
3498 NDX3165271
పపరర: హరరశ గబసజ

94-204/764

భరస : పససడనఖల రరఘవవసదడ గబపరస
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:85-15-1150
వయససస:61
లస: ససస స
3492 MLJ3692506
పపరర: ననగకశశరరరవప నసదనసపరటట

3481 NDX1653709
పపరర: రరమ పడకరష తవరరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జసక
ఇసటట ననస:85-12-1124
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/873

3479 NDX1218908
పపరర: మహమరద గకస షపక

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:85-6-1295
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ భబషణ తవరరర
ఇసటట ననస:85-7-530
వయససస:50
లస: పప

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:85-12-954
వయససస:33
లస: ససస స
3486 NDX2645323
పపరర: గఠిసతకర శక త జకలకల

94-221/351

తసడడ:డ సససహ చలస
ఇసటట ననస:85-6-440
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:85-6-1295
వయససస:28
లస: పప
3483 NDX2918993
పపరర: ననగబర బబషర బ షపక

3478 NDX1212075
పపరర: పడసరదస బడవర

94-226/33
3503 NDX0519850
పపరర: వనసకటటశ చచననసససటట ఛతసణసససటట

తసడడ:డ హరరబబబబ ఛతసణసససటట
ఇసటట ననస:85-18-2550
వయససస:34
లస: పప
94-226/35

3506 NDX2148071
పపరర: హరర కకషష అచ

94-226/36

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:85-18-2592
వయససస:34
లస: పప
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3507 NDX1211150
పపరర: మరస మర మటట పపడడ
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94-226/37

భరస : పపరరషప తస స మటట పపడడ
ఇసటట ననస:85-18-2619
వయససస:77
లస: ససస స
94-211/984

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:85-29-2489
వయససస:33
లస: పప
95-87/1111

తసడడ:డ వనసకయఖ చతరరకలమలర
ఇసటట ననస:85-62-942
వయససస:59
లస: పప
95-223/830

94-208/1438

94-208/1450

94-226/39

94-4/1206

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:86/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వఠల కలమమర చననస శశటట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:21
లస: ససస స

95-223/831

3520 NDX2986511
పపరర: మననజ ఖననన నసరరబబశర

3523 NDX2738433
పపరర: లకరయఖ నలర బబ తషల

94-198/1026

94-224/135

94-224/136

3532 NDX3283934
పపరర: శకధర రరయవరపప

3515 SQX1590000
పపరర: గకరర కసదదమళళ

3518 SQX1590034
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదదమళళ

3521 NDX1481662
పపరర: హససన నసరరబబశర

94-221/927

95-223/832

94-221/918

3524 NDX0147710
పపరర: ససనత బడడగబ

94-226/1221

భరస : బబబబ బడడగబ
ఇసటట ననస:85,-5-1601
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/40

3527 NDX1636671
పపరర: నజరరననసర పఠరన

94-4/1205

భరస : మహమరద ఇసరఈల పఠరన
ఇసటట ననస:86/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-221/359

3530 NDX2755890
పపరర: షసషరద షపక

94-226/1409

భరస : ఖమధర బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-27
వయససస:40
లస: ససస స
94-226/1637

94-224/1191
3533 NDX2657922
పపరర: మమరఠ ససకలమమరర ఉపపషలలరర

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:86-1-47
వయససస:51
లస: పప

భరస : నవన ఉపపషలలరర
ఇసటట ననస:86-1-48
వయససస:28
లస: ససస స

3535 NDX1122258
పపరర: ససధనఖరరణణ తతట

3536 NDX1472950
పపరర: శరఠష కలపరషల

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:32
లస: ససస స

95-223/829

భరస : మననజ ఖననన నసరరబబశర
ఇసటట ననస:85-167/1
వయససస:30
లస: ససస స

3526 NDX1567512
పపరర: మసగమర రరజవరపప
రరజవరపప
భరస : వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:86వయససస:53
లస: ససస స
3529 NDX2376259
పపరర: చసదన బబ పఠరన

94-211/986

తసడడ:డ వరయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:85-66-787
వయససస:65
లస: పప

భరస : మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:86-1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలపరషల
ఇసటట ననస:86-1-47
వయససస:42
లస: పప
3534 NDX2374668
పపరర: పరవనశశశత చననస శశటట

3517 SQX1035824
పపరర: బబబబ చలమర

3512 NDX1060250
పపరర: శక మలర క రరళరబసడడ

భరస : సరసబశవ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:85-66-787
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల
ఇసటట ననస:85-311-325
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమ బబబబ ఓనట పపల
ఇసటట ననస:86వయససస:37
లస: ససస స

3531 NDX2374643
పపరర: అజయబబబబ కలపరషల

95-223/828

తసడడ:డ ససవదసలల నసరరబబశర
ఇసటట ననస:85-167/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనననపలర
ఇసటట ననస:85-177, F-406
వయససస:28
లస: పప

3528 NDX1252261
పపరర: మహరద ఇసరరయల పఠరన

3514 SQX1035857
పపరర: వనసకటటసశరమర చలమర

94-211/983

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:85-31-2677
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:85-66-787
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యహనస షపక
ఇసటట ననస:85-150
వయససస:39
లస: పప

3525 NDX1676842
పపరర: వరన ఓనట పపల

94-211/985

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:85-66-787
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననన రరడడ కకసడన
ఇసటట ననస:85-66-787
వయససస:39
లస: పప

3522 NDX2819472
పపరర: పడవణ కలమమర మనననపలర

3511 MLJ3695707
పపరర: గరయతడ దతవ� గసజజస�

3509 NDX1938283
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ ససవదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:85-27-2294
వయససస:32
లస: పప

భరస : చతననకకశవ రరవప�
ఇసటట ననస:85-30-2458
వయససస:64
లస: ససస స

3513 SQX1276204
పపరర: వనసకట రరమయఖ చతరరకలమలర

3519 NDX3157153
పపరర: బబజ షపక

94-226/38

తసడడ:డ గబరవయఖ దతవవళర
ఇసటట ననస:85-18-2626
వయససస:43
లస: పప

3510 MLJ3691730
పపరర: జజన షపక

3516 SQX1628330
పపరర: కకషరష రరడడడ కకసడన

3508 MLJ3555240
పపరర: రరజ దతవవళర

94-224/137

94-224/138

భరస : అజయ బబబబ కలపరషల
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:36
లస: ససస స
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3537 NDX1604231
పపరర: శవజజఖత చననసశశటట
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94-224/139

భరస : వఠల కలమమర చననసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:40
లస: ససస స
3540 NDX2091361
పపరర: శనవజ షపక

94-224/142

94-224/1396

94-224/1399

94-99/612

94-224/1124

94-160/499

94-223/1342

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:86-1-101
వయససస:32
లస: పప

3550 NDX2366458
పపరర: ధనలకడర కటటకల

3553 NDX2388759
పపరర: రవ తతజ కటటకల

3556 NDX2777803
పపరర: వనసకటటశశరరర యరర గడడ

3559 NDX3167160
పపరర: పడవలర క దతవరకకసడ

94-226/41

3562 NDX3108552
పపరర: భసకరరరవప దతవరకకసడ

94-224/1122

3565 NDX3039450
పపరర: ససబబమర యరకసశశటట
భరస : బడహరయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-134
వయససస:68
లస: ససస స

3545 NDX3093713
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆలపరరరస

94-226/1431

3548 NDX2587806
పపరర: మన జసగ

94-91/1094

94-224/1123
3551 NDX2366474
పపరర: రరహహల రవసధర తతజ కటటకల

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-1-74
వయససస:23
లస: పప
94-224/1125

3554 NDX2366433
పపరర: మమణణకఖ రరవప కటటకల

94-224/1126

తసడడ:డ రరమ దనసస కటటకల
ఇసటట ననస:86-1-74
వయససస:53
లస: పప
94-160/568

3557 NDX1255462
పపరర: ననగ ఉషర రరణణ లసకర

94-224/1130

భరస : గబరరననధన పడసరద లసక
ఇసటట ననస:86-1-81
వయససస:51
లస: ససస స
94-223/1343

3560 NDX3161627
పపరర: జజఖత దతవరకకసడ

94-224/1405

భరస : భబసకర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:40
లస: ససస స
94-226/1533

తసడడ:డ రరఘవపలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:48
లస: పప
94-160/567

94-224/144

తసడడ:డ వజకసదడ రరవప జసగ
ఇసటట ననస:86-1-73
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:41
లస: ససస స
3564 NDX3118080
పపరర: సతశ బబబబ ససరఖదతవర

94-91/1012

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ యరర గడడ
ఇసటట ననస:86-1-81
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:48
లస: పప
3561 NDX2422798
పపరర: జజఖత దతవరకకసడ

3547 NDX2269496
పపరర: పదర మబతచస

3542 NDX1122431
పపరర: వనసకటననరరయణ తతట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆలపరరరస
ఇసటట ననస:86-1-54
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-1-74
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటశశర రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:86-1-81
వయససస:67
లస: ససస స
3558 NDX3168689
పపరర: భబసకర రరవప దతవరకకసడ

94-224/1397

భరస : మమణణకఖ రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-1-74
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-1-74
వయససస:26
లస: పప
3555 NDX2703460
పపరర: సరమమజఖస యరర గడడ

3544 NDX3099959
పపరర: వనసకట భబగఖ లకడర అలపరరర

94-224/141

తసడడ:డ చనన రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:59
లస: పప

భరస : అపరషరరవప మబతచస
ఇసటట ననస:86-1-73
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప మబతచస
ఇసటట ననస:86-1-73
వయససస:23
లస: ససస స
3552 NDX2366441
పపరర: అసజనవయబలల కటటకరల

94-224/143

భరస : వనసకటటశశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:86-1-54
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల నమరల
ఇసటట ననస:86-1-64
వయససస:46
లస: ససస స
3549 NDX2271773
పపరర: అసజల మబతచస

3541 NDX1604215
పపరర: వఠల కలమమర చననసశశటట

3539 MLJ3543048
పపరర: మమరఠ దససరరఠ

తసడడ:డ జజససఫ దససరరర
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహరయఖ చననసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వఠల కలమమర
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:18
లస: పప
3546 NDX3018165
పపరర: ససత మహ లకడర నమరల

94-224/140

భరస : వనసకట ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-1-49
వయససస:35
లస: పప
3543 NDX2758290
పపరర: సరయ గణణశ చననసశశటట

3538 NDX1122449
పపరర: శవకలమమరర తతట

3563 NDX3133899
పపరర: పడవలర క దతవరకకసడ

94-226/1534

తసడడ:డ భసకరరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-86
వయససస:21
లస: ససస స
94-225/1489

3566 NDX3030251
పపరర: శవ నగకశశరరరవప యరకసశశటట

94-226/1389

తసడడ:డ బడహరయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-134
వయససస:56
లస: పప
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94-226/1390

భరస : శవ నగకశశరరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-134
వయససస:48
లస: ససస స

3569 NDX2903417
పపరర: ఆరఠఫర షపక

3568 NDX3180411
పపరర: పదనరవత ఎరకసశశటట

94-224/1387

భరస : శకనవరసరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-135
వయససస:51
లస: ససస స
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94-225/1490

భరస : హజడత అల షపక
ఇసటట ననస:86-1-136
వయససస:28
లస: ససస స
3572 NDX0154278
పపరర: సరబరర� షపక�

94-224/1137

94-224/1139

94-224/1142

94-224/1147

94-224/1149

94-224/1152

భరస : లలకర ఆసజనవయబలల తవశ
ఇసటట ననస:86-1-158
వయససస:50
లస: ససస స

94-224/1143

3582 NDX0151670
పపరర: మసరసనశల� షపక�

3585 MLJ3548906
పపరర: గననవసదన షపక

3588 NDX1734566
పపరర: ననగబర వరల షపక

94-225/3

3591 NDX2507614
పపరర: షరఠఫ షపక

94-224/1148

3594 NDX2388742
పపరర: హహమసత కలమమర తవశ
తసడడ:డ లలకర ఆసజనవయబలల తవశ
ఇసటట ననస:86-1-158
వయససస:29
లస: పప

3577 NDX1307248
పపరర: షసవక హజరరబ

94-224/1141

3580 NDX0151696
పపరర: మరర బ� షపక�

94-224/1146

3583 NDX2850097
పపరర: లకడర రరజఖస పపరస

94-192/1192

భరస : సతశ బబబబ పపరస
ఇసటట ననస:86-1-152
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/1150

3586 NDX1734558
పపరర: సభహ కకససర షపక

94-224/1151

భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-153
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/1

3589 NDX1734574
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

94-225/2

తసడడ:డ ఫరఠద షపక
ఇసటట ననస:86-1-153
వయససస:68
లస: పప
94-225/4

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-154
వయససస:34
లస: పప
94-225/5

94-224/1388

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-151
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-153
వయససస:29
లస: పప

భరస : షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-154
వయససస:27
లస: ససస స
3593 NDX2442085
పపరర: దసరర పడసననన మబరరస తవశ

3579 NDX0661231
పపరర: చనసద బబషర షపక

3574 NDX2758266
పపరర: ఖజజబ షపక

భరస : ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:86-1-150
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-152
వయససస:53
లస: పప

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-153
వయససస:58
లస: ససస స
3590 NDX2507705
పపరర: రకషర షపక

94-224/1140

తసడడ:డ ఆదనస� షపక
ఇసటట ననస:86-1-151
వయససస:44
లస: పప

భరస : గననవసదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-152
వయససస:53
లస: ససస స
3587 NDX1734541
పపరర: ఖమససస బ షపక

3576 MLJ3548534
పపరర: ఫరతమమబ షపక

94-224/1136

తసడడ:డ గకసప
ఇసటట ననస:86-1-148
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:86-1-150
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ mastan vali SHAIK
ఇసటట ననస:86-1-151
వయససస:25
లస: పప
3584 MLJ2235042
పపరర: తనహహరరననసర� షపక�

94-224/1138

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-150
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరయబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-150
వయససస:51
లస: ససస స
3581 NDX2102515
పపరర: ననగబర మరర షపక

3573 NDX0151837
పపరర: గకస షపక

3571 NDX2281657
పపరర: ఖమససస ససవయద

తసడడ:డ జజన ససవయద
ఇసటట ననస:86-1-147
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-148
వయససస:31
లస: పప

భరస : పసర అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-1-150
వయససస:30
లస: ససస స
3578 MLJ3548484
పపరర: గకస షపక

94-224/1135

భరస : ఖమససస ససవయద
ఇసటట ననస:86-1-147
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గకస� షపక
ఇసటట ననస:86-1-148
వయససస:36
లస: ససస స
3575 NDX0153676
పపరర: బబజ షపక

3570 NDX2281632
పపరర: రజయమ ససవయద

3592 NDX2942829
పపరర: పరఠశన షపక

94-225/1491

భరస : మతన జయ షపక
ఇసటట ననస:86-1-154
వయససస:32
లస: ససస స
94-225/6

3595 NDX2442069
పపరర: లలకర ఆసజనవయబలల తవశ

94-225/7

తసడడ:డ బసవయఖ తవశ
ఇసటట ననస:86-1-158
వయససస:52
లస: పప
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3596 NDX2850105
పపరర: మదసససధన రరవప మగరల

94-225/1492

తసడడ:డ ససబబ రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-160
వయససస:49
లస: పప
3599 NDX2850113
పపరర: వసశ కకషష మగరల

94-225/1495

94-225/9

95-5/941

94-225/1496

భరస : యన వ శవ రరమ కకషష లసక
ఇసటట ననస:86-1-181
వయససస:22
లస: ససస స
3611 NDX0152173
పపరర: షసవదన షపక

94-225/14

94-222/783

94-225/18

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-192
వయససస:25
లస: ససస స

94-225/10

3609 NDX1731059
పపరర: ఆఫరల షపక

94-225/12

3615 NDX2507598
పపరర: శకనవరసరరవప దనరర

3618 NDX1400043
పపరర: ఖమసససవల షపక

94-224/147

3621 NDX0146001
పపరర: మసరసనశల షపక

3624 NDX1967217
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-192
వయససస:25
లస: పప

3604 NDX2919496
పపరర: రమబలల కకమమరలపరటట

94-225/1482

3607 NDX1255470
పపరర: గబరననధన పడసరద లసకర

94-225/11

3610 NDX0154641
పపరర: ననగబర బబషర� షపక�

94-225/13

తసడడ:డ ఉసరరన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-182
వయససస:33
లస: పప
94-225/15

3613 NDX1734244
పపరర: ససవదన షపక

94-225/16

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-182
వయససస:66
లస: పప
94-225/17

3616 NDX2968154
పపరర: ఇసరరయల షపక

94-225/1497

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:86-1-186
వయససస:78
లస: పప
94-225/19

3619 NDX0153502
పపరర: ననసర బ షపక

94-224/146

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-1-189
వయససస:49
లస: ససస స
94-224/148

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-189
వయససస:54
లస: పప
94-225/20

94-225/8

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస లసక
ఇసటట ననస:86-1-181
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనసషఫస షపక
ఇసటట ననస:86-1-187
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-189
వయససస:29
లస: పప
3623 NDX1967274
పపరర: ససభబన బ షపక

3606 NDX1734277
పపరర: ననగ వనసకట శవ రరమ కకషష
లసకర
తసడడ:డ గబరరననథ పడసరద లసకర
ఇసటట ననస:86-1-181
వయససస:25
లస: పప

3612 NDX0151654
పపరర: ఉసపసన� షపక�

3601 NDX2373553
పపరర: మలలర శశరర సరతష పరటట

తసడడ:డ ననరరయణ దనసస రరవపరర
ఇసటట ననస:86/1/180
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ దనరర
ఇసటట ననస:86-1-185
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-187
వయససస:69
లస: ససస స
3620 NDX1389832
పపరర: జజన బబషర షపక

94-226/1393

తసడడ:డ మరర సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-182
వయససస:56
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:86-1-183
వయససస:35
లస: ససస స
3617 NDX1400050
పపరర: అలసబ షపక

3603 NDX2777985
పపరర: జయసత మమమళర

94-225/1494

తసడడ:డ ననగశకనస సరతషపరటట
ఇసటట ననస:86-1-167
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-182
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ డబబల మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-182
వయససస:38
లస: పప
3614 NDX3169117
పపరర: మజరమ షపక

94-226/1392

భరస : బబడమమ యఖ మమమళర
ఇసటట ననస:86-1-170
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమబలల కకమమరలపరటట
ఇసటట ననస:86-1-180
వయససస:50
లస: ససస స
3608 NDX2850147
పపరర: సరయ బబల ససతతషస లసక

3600 NDX2762177
పపరర: హససన షపక

3598 NDX2850139
పపరర: ఉమ శశరసక మగరల

తసడడ:డ మదసససధన రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-160
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-166
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ సరతషపరటట
ఇసటట ననస:86-1-167
వయససస:40
లస: పప
3605 SQX2067445
పపరర: పదనరవత కకమమరలపరటట

94-225/1493

భరస : మదసససధన రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-160
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మదసససధన రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-160
వయససస:22
లస: పప
3602 NDX2373546
పపరర: ననగ శకనస సరతషపరటట

3597 NDX2850121
పపరర: వజయ లకడర సరతషపరటట

3622 NDX2194546
పపరర: సరయబబ షపక

94-225/1304

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-191
వయససస:53
లస: ససస స
94-225/21

3625 NDX0661405
పపరర: ననగబర బ� షపక�

94-225/22

భరస : మరర వల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:38
లస: ససస స
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3626 NDX0150763
పపరర: ననగబర బ� షపక�
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94-225/23

భరస : లమల బబషర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:41
లస: ససస స
3629 NDX0661512
పపరర: ఖమదరరల షపక�

94-225/26

94-225/29

94-225/32

94-225/34

94-225/37

94-226/1394

94-225/40

Deleted
94-225/1500

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:34
లస: ససస స
3653 NDX2975555
పపరర: షపక సరయబబ
తసడడ:డ షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:54
లస: పప

94-225/1498

3639 NDX0151134
పపరర: జకకరర షపక

3642 NDX2373587
పపరర: భబషర షపక

3645 NDX2883726
పపరర: షపక జబర

3648 NDX0155341
పపరర: జజన బబషర షపక

94-225/35

94-225/38

3654 NDX1640680
పపరర: రరమజన షపక
భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:29
లస: ససస స

94-225/31

3637 NDX0151498
పపరర: రకషరర షపక

94-225/33

3640 NDX0151969
పపరర: రసజజన బ షపక

94-225/36

3643 NDX2968204
పపరర: హబలమ షపక

94-225/1499

తసడడ:డ కరలష షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:21
లస: ససస స
94-226/1395

3646 NDX0151068
పపరర: ఖమజజ బ షపక

94-225/39

Deleted

భరస : జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/41

3649 NDX0151126
పపరర: షరరఫ� షపక�

94-225/42

తసడడ:డ అబబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:59
లస: పప
94-226/1396

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:36
లస: పప
94-222/784

3634 MLJ2232874
పపరర: మరరవల� షపక�

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ షసవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:31
లస: పప
3651 NDX2749992
పపరర: ఆరఠఫ షపక

94-225/28

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:22
లస: పప

భరస : షరరఫ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:47
లస: ససస స

3650 NDX2768307
పపరర: ఖమజమర షపక

3636 NDX2828804
పపరర: బషసర ఖమన పటబన

3631 MLJ2237931
పపరర: షరఠన షపఖస�

తసడడ:డ మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:35
లస: పప

భరస : షపక మసరసన వరల
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:49
లస: ససస స
3647 NDX0154773
పపరర: బబ� షపక�

94-225/30

భరస : ఇమమమ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ షసవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:32
లస: పప
3644 NDX2980241
పపరర: షపక మహబబబ బ

3633 NDX1890574
పపరర: అబబదల ఘన షపక

94-225/25

భరస : హజ రతషవరల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:60
లస: ససస స

భసధసవప: MASTAN షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:43
లస: పప

భరస : జజన బబషర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-195
వయససస:32
లస: ససస స
3641 NDX0150334
పపరర: చనన జజన బబషర� షపక�

94-225/27

తసడడ:డ ఖమదర స షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబడత సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:51
లస: పప
3638 NDX0155036
పపరర: జజన బబగస� షపక�

3630 MLJ2237840
పపరర: నససమమ� షపక�

3628 NDX0153510
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర షర షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:20
లస: పప
3635 NDX0152611
పపరర: కరలలషర వల� షపక�

94-225/24

భరస : ఖమదర సర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-194
వయససస:47
లస: ససస స
3632 NDX2373561
పపరర: భబషర షపక

3627 MLJ2238004
పపరర: హససనన షపక�

3652 NDX2864353
పపరర: ఖమజమర షపక

94-226/1397

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-196
వయససస:34
లస: ససస స
94-225/43

3655 NDX2105576
పపరర: మహబబబ బ షపక

94-225/44

భరస : లమల జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:69
లస: ససస స
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3656 NDX1640425
పపరర: మరరయస బ షపక
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94-225/45

భరస : అబబదల ఘన షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:72
లస: ససస స
94-225/48

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:73
లస: పప
94-225/49

Deleted

భరస : వరయఖ నరసరయపరలలస
ఇసటట ననస:86-1-198
వయససస:39
లస: ససస స

94-225/52

94-225/55

Deleted
94-225/58

తసడడ:డ బబబబవల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:37
లస: పప
94-225/61

94-225/63

94-225/1503

3669 MLJ3548492
పపరర: ఖమశసబ షపఖస�

94-225/56

భరస : మరరసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:73
లస: ససస స
3672 NDX0661009
పపరర: రససల షపక�

3675 NDX2864973
పపరర: జజన శశశదన షపక

3678 NDX0948893
పపరర: బసడనరరపలర మసరసన షపఖస

3681 NDX2968287
పపరర: ననగబర బ షపక

94-225/1505

3684 NDX2024008
పపరర: మహబ షపక
తసడడ:డ పరచచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-203
వయససస:27
లస: ససస స

3661 NDX3245958
పపరర: రమజజ షపక

94-226/1618

3664 NDX1734426
పపరర: ఇసరయయల షపక

94-225/51

తసడడ:డ చనన బబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-198
వయససస:26
లస: పప
3667 NDX1056795
పపరర: జరఠనన షపక

94-225/54

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:29
లస: ససస స
3670 NDX1056803
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

94-225/57

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:29
లస: పప
94-225/59

3673 NDX1342559
పపరర: చనన మసరసన వల షపక

94-225/60

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:29
లస: పప
94-225/1501

3676 MLJ2238830
పపరర: రసజజనబ షపఖస�

94-225/62

భరస : మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-200
వయససస:70
లస: ససస స
94-225/64

3679 NDX2968279
పపరర: మసరసన వల షపక

94-225/1502

తసడడ:డ జనస షపక
ఇసటట ననస:86-1-201
వయససస:45
లస: పప
94-225/1504

3682 NDX1731083
పపరర: లతఫపన షపక

94-225/65

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-201
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ షపక షసకత
ఇసటట ననస:86-1-202
వయససస:42
లస: పప

94-225/53

తసడడ:డ షపససర షపక
ఇసటట ననస:86-1-200
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-201
వయససస:36
లస: పప
3683 NDX2747202
పపరర: షపక షరఠఫ

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ నరరసయపరలలస
ఇసటట ననస:86-1-198
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ హజరతఆల షపక
ఇసటట ననస:86-1-200
వయససస:47
లస: పప
3680 NDX2968295
పపరర: ససభబన షపక

94-225/50

తసడడ:డ మరరసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:57
లస: పప
3677 NDX0948885
పపరర: గకసస షపఖస

3663 NDX2373611
పపరర: శకనవరస రరవప నరరసయపరలలస

3666 NDX1734418
పపరర: వరయఖ నరసరయపరలలస

94-225/47

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ నరయపరలలస
ఇసటట ననస:86-1-198
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబబవల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-199
వయససస:51
లస: ససస స

3674 MLJ3548161
పపరర: బబబబవల షపక�

94-226/1617

Deleted

తసడడ:డ తరపతయఖ నరసరయపరలలస
ఇసటట ననస:86-1-198
వయససస:39
లస: పప

3671 MLJ2233278
పపరర: మసరసనశల� షపక�

3660 NDX3245941
పపరర: జలమన షపక

3658 NDX1638503
పపరర: ఖలల షపక

తసడడ:డ అబబదల ఘన షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:28
లస: పప

3662 NDX1056720
పపరర: ననగమలలర శశరర నరసరయపరలలస

3668 MLJ2238848
పపరర: నసజహన షపఖస�

94-225/46

తసడడ:డ మభబససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-197
వయససస:38
లస: పప

3659 NDX0028043
పపరర: లమల జజన సరహహబ షపక

3665 NDX1056811
పపరర: వరయఖ నరసరయపరలలస

3657 NDX2173300
పపరర: ససభబన షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-202
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/66

3685 NDX1941963
పపరర: షబ షపక

94-225/67

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-203
వయససస:33
లస: పప
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3686 NDX0153742
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

94-225/68

తసడడ:డ అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:86-1-203
వయససస:43
లస: పప
3689 NDX1734442
పపరర: ససమయ షపక

94-225/70

94-225/73

94-225/76

94-225/1506

94-225/81

Deleted
94-225/84

తసడడ:డ ఫజరరలర పసరర
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:30
లస: పప
3707 MLJ2239176
పపరర: ననయబరససలలబగ�

94-225/87

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:27
లస: ససస స

94-225/77

3699 MLJ2238418
పపరర: బబజ షపఖస�

3702 NDX1734459
పపరర: హససనన పసరర

94-225/79

3708 NDX3109717
పపరర: షపక అబరరరననస

94-225/89

3711 MLJ3548120
పపరర: భబషర� షపక�

94-225/82

3714 NDX2373645
పపరర: గసగ కలసభ
భరస : పపననయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:28
లస: ససస స

94-225/75

3697 MLJ3548419
పపరర: హనఫర� సయఖద�

94-225/78

3700 MLJ2237485
పపరర: ననగబరశల షపఖస�

94-225/80

3703 MLJ2239168
పపరర: బషసరకబగస బబగ�

94-225/83

భరస : ననయబ రససల బబగ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:50
లస: ససస స
94-225/85

3706 NDX0801860
పపరర: శవయఖ�

94-225/86

Deleted

తసడడ:డ రరమకకటయఖ� కర
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:29
లస: పప
94-226/1398

3709 NDX2373629
పపరర: గకసఖ ససలమసనన షపక

94-225/88

భరస : ననగబర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-207
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/90

తసడడ:డ సప ఫసయమ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-207
వయససస:53
లస: పప
94-225/92

3694 MLJ3548328
పపరర: బబజజన� సయఖద�

తసడడ:డ ననససరరదదదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-205
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇసరయయల షపక
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:30
లస: ససస స
3705 NDX1734475
పపరర: రబబబన షపక

94-225/72

తసడడ:డ వల� సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:58
లస: పప

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-207
వయససస:38
లస: ససస స
3713 NDX1056845
పపరర: ఫజలలననసర షపక

3696 NDX1734434
పపరర: హహమలక షపక

3691 MLJ3548369
పపరర: బడకబ� షపక�

భరస : మమలమల� సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబబబగ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:57
లస: పప
3710 MLJ2235901
పపరర: బబజజన� షపక�

94-225/74

భరస : గకస� షపక
ఇసటట ననస:86-1-205
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-206
వయససస:28
లస: ససస స

3704 NDX1734467
పపరర: ఇసరరయల పసరర

3693 MLJ3548401
పపరర: ఖమదరఠబ షపక

94-94/1013

తసడడ:డ హనఫర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అల బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:42
లస: పప
3701 NDX1734251
పపరర: రఫసయమ షపక

94-225/71

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హనఫర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:50
లస: ససస స
3698 NDX2880003
పపరర: బషసద షపక

3690 NDX1967183
పపరర: హససన షపక

3688 NDX2704203
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:28
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నజరరబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:38
లస: ససస స
3695 MLJ3548351
పపరర: మసరసనబ షపక�

94-225/69

తసడడ:డ మమలమసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-203
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలక షపక
ఇసటట ననస:86-1-204
వయససస:29
లస: ససస స
3692 MLJ2237857
పపరర: ఖమసససబ షపక

3687 MLJ3548393
పపరర: రహమమన� షపక�

3712 NDX2373637
పపరర: పదర కలసభ

94-225/91

భరస : ననగయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/93

3715 NDX1056829
పపరర: లమల బ షపక

94-225/94

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:29
లస: ససస స
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94-225/95

తసడడ:డ ననగబర వల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:31
లస: ససస స
3719 NDX2507655
పపరర: పపననయఖ కలసభ

94-225/98

94-225/101

94-225/1507

94-225/103

94-225/1508

94-225/105

94-225/1510

తసడడ:డ అలర బకరష షపక
ఇసటట ననస:86-1-222
వయససస:36
లస: పప

3729 NDX0150565
పపరర: హహసపసన బ షపక

3732 NDX2745404
పపరర: మర అబబదల రజజక షపక

3735 NDX0153924
పపరర: బబ జజన షపక

3738 NDX1760157
పపరర: మహబబబ షపక

94-225/111

3741 NDX0948786
పపరర: బబ జజన షసవక

94-225/104

94-225/1509

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:86-1-223
వయససస:36
లస: ససస స

94-225/1305

3727 NDX2935153
పపరర: గబరవయఖ గరదద

94-226/1399

3730 NDX2852119
పపరర: శశశబ షపక

94-226/1400

3733 NDX2749679
పపరర: ససధనణణబబగమ షపక

94-224/1389

తసడడ:డ అబబదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:86-1-218
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/106

3736 NDX0151431
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-225/107

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-219
వయససస:41
లస: పప
94-225/109

3739 NDX1760108
పపరర: బబజ షపక

94-225/110

తసడడ:డ అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:86-1-221
వయససస:49
లస: పప
94-225/112

Deleted

3744 NDX1567462
పపరర: మసరసన బ షపక

3724 NDX2672772
పపరర: అమర బబష షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-216
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:86-1-222
వయససస:50
లస: ససస స
94-226/1401

94-225/100

తసడడ:డ పప లయఖ గరదద
ఇసటట ననస:86-1-215
వయససస:39
లస: పప

భరస : అబబదల సలస షపక
ఇసటట ననస:86-1-221
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖమర బబగ షపక
ఇసటట ననస:86-1-222
వయససస:32
లస: ససస స
3743 NDX2906642
పపరర: కమర బబగ షపక

94-225/389

భరస : మహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-219
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:86-1-219
వయససస:35
లస: పప
3740 NDX1574913
పపరర: హససనన బబగస షపక షసవక

3726 NDX2281582
పపరర: అబబదల మజద షపక

3721 NDX1842682
పపరర: రజయమ షపక

తసడడ:డ హహసపన దరరయమ
ఇసటట ననస:86-1-212
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-217
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహహదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-218
వయససస:38
లస: ససస స
3737 NDX2903334
పపరర: ససభబన షపక

94-225/102

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-216
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మర అబబదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:86-1-217
వయససస:43
లస: పప
3734 NDX1567405
పపరర: ఆసర షపక

3723 NDX1842724
పపరర: మహహదదన బబషర షపక

94-225/97

భరస : మహహదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-212
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-214 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-216
వయససస:28
లస: ససస స
3731 NDX2743433
పపరర: ఖమదర బబష షపక

94-225/99

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-212
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-1-214
వయససస:20
లస: ససస స
3728 NDX2173318
పపరర: ననగబర బ షపక

3720 NDX1757956
పపరర: మరర వరల షపక

3718 NDX2507630
పపరర: వరసస కసప

తసడడ:డ నసదయఖ కసప
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-211
వయససస:38
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:86-1-212
వయససస:34
లస: ససస స
3725 NDX2929636
పపరర: మహహబ షపక

94-225/96

భరస : ననగబరశల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-208
వయససస:37
లస: పప
3722 NDX2507713
పపరర: షరకకర షపక

3717 MLJ3548062
పపరర: యమమసబ షపక�

94-225/114

3742 NDX2198613
పపరర: అలమర బక బబవగ

94-225/113

తసడడ:డ మహబబబ బబవగ
ఇసటట ననస:86-1-222
వయససస:62
లస: పప
3745 NDX1567470
పపరర: అలమరబక షపక

94-225/115

తసడడ:డ మమలమనన షపక
ఇసటట ననస:86-1-223
వయససస:46
లస: పప
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3746 NDX1683656
పపరర: సరమమబన షపక
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94-225/116

తసడడ:డ మబసల �ిర షపక
ఇసటట ననస:86-1-224
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/119

భరస : మమబబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-225
వయససస:46
లస: ససస స
94-225/1307

తసడడ:డ షపక ఖమజ మమమనసదదదన
ఇసటట ననస:86-1-226
వయససస:24
లస: పప
3758 NDX2724565
పపరర: శవ ననగమణణ ఉసరరస

Deleted

భరస : శవయఖ ఉసరరస
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:26
లస: ససస స

3761 NDX1366574
పపరర: కలసబబ గగవసదమర

94-225/123

భరస : బబబబ రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:37
లస: ససస స
3764 NDX1574830
పపరర: కకటటశశరమర కలసభబ

3767 NDX1390830
పపరర: వనసకట అసజనవయబలల కలసభబ

94-225/126

94-225/129

94-99/613

3759 NDX0150847
పపరర: భబలకడర కలసబ

94-225/121

తసడడ:డ కకటయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:29
లస: ససస స
3762 NDX2091080
పపరర: ససశల మగరల

3765 NDX2281475
పపరర: ఏడడకకసడలల మగరల

3768 NDX0155077
పపరర: వనసకట సరయ� మగరల�

94-225/132

3771 NDX2023943
పపరర: గగవసదస మగరల

3774 NDX0154930
పపరర: కకటయఖ� కలసబబ�
తసడడ:డ గగపయఖ� కలసబబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:52
లస: పప

3757 NDX3241544
పపరర: రరతష పపససఊఆరఠ

94-226/1616

3760 NDX2024040
పపరర: జజన బబగస షపక

94-225/122

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:35
లస: ససస స
94-225/124

3763 NDX2063832
పపరర: ఆదద లకడర మగరల

94-225/125

భరస : శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/127

3766 NDX2159284
పపరర: తరరపత రరవప మగరల

94-225/128

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:24
లస: పప
94-225/130

3769 NDX2024024
పపరర: అబబదలమర షపక

94-225/131

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:39
లస: పప
94-225/133

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:46
లస: పప
94-225/135

94-226/42

భరస : వనసకయఖ పపససఊఆరఠ
ఇసటట ననస:86-1-229
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:50
లస: పప

3756 NDX2272110
పపరర: ఈశశరమర పపలలససరర

3754 NDX1290691
పపరర: ధనమర దనసరర
భరస : చనన పప తషల పరపయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-1-226
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:26
లస: పప

3773 NDX2159292
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

94-225/1511

భరస : గగవసదస మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కలసబబ
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:26
లస: ససస స

3770 NDX1366566
పపరర: కలసబబ బబబబ రరవప

3753 NDX2906634
పపరర: హబబబన షపక

94-225/1306

భరస : షపక ససవద
ఇసటట ననస:86-1-226
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అశశక పపలలససరర
ఇసటట ననస:86-1-229
వయససస:24
లస: ససస స
94-224/1390

94-225/118

94-225/120 3751 NDX2549814
3750 NDX2281558
పపరర: మహబబబ ససభబన సయఖద
పపరర: షపక అదసబ

భరస : అబబదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:86-1-226
వయససస:38
లస: ససస స
94-226/1402

3748 NDX1683615
పపరర: మబసస ఫర షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:86-1-224
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-225
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన షసవద
ఇసటట ననస:86-1-226
వయససస:21
లస: ససస స
3755 NDX2773992
పపరర: షపక గకస

94-225/117

భరస : మబసల �ిర షపక
ఇసటట ననస:86-1-224
వయససస:38
లస: ససస స

3749 NDX2281566
పపరర: ఖమదర బ సయఖద

3752 NDX2551299
పపరర: షపక ససభబన

3747 NDX1683409
పపరర: హససనన షపక

3772 NDX1574848
పపరర: చహడయఖ మగరల

94-225/134

తసడడ:డ ఏలర యఖ మగరల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:46
లస: పప
94-225/136

3775 NDX2546331
పపరర: కలసభ భవన

94-225/1308

తసడడ:డ కలసభ వనసకట ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-1-230
వయససస:19
లస: ససస స
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94-225/137

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:36
లస: ససస స
3779 NDX1567041
పపరర: శరఖమ కలమమర ఎరరషన

94-225/140

94-225/1311

94-226/1403

94-225/142

94-99/614

94-225/144

94-225/147

తసడడ:డ నగకశశరరరవప గబత
ఇసటట ననస:86-1-241
వయససస:42
లస: పప

3789 NDX2281640
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక

3792 NDX2271930
పపరర: జజత చలమర

3795 NDX1578915
పపరర: మలలర సశరఠ కతస

3798 NDX1942235
పపరర: ఏడడకకసడలల కతస

94-225/150

3801 NDX2441889
పపరర: ననగరరజ ఉయర

94-225/143

3804 NDX2546406
పపరర: ఉయఖల ననగభబషణస
తసడడ:డ ఉయఖల రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:86-1-241
వయససస:68
లస: పప

3784 NDX0154377
పపరర: ఫకలకదదదన షపక

94-225/141

3787 NDX2647063
పపరర: వరకష బబటబట

94-225/1313

3790 NDX2549947
పపరర: తతకల జజఖత

94-225/1314

భరస : తతకల ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-1-237
వయససస:30
లస: ససస స
94-99/615

3793 NDX2272169
పపరర: వరసస బబబబ చలమర

94-99/616

తసడడ:డ మబరరస చలమర
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:35
లస: పప
94-225/145

3796 NDX0151464
పపరర: పడమలమ దతవ గరరక

94-225/146

భరస : ఏడడకకసడలల గరరక
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:45
లస: ససస స
94-225/148

3799 NDX2441855
పపరర: గఠతనవరణణ ఉయర

94-225/149

భరస : ననగరరజ ఉయర
ఇసటట ననస:86-1-240
వయససస:35
లస: ససస స
94-225/151

తసడడ:డ ననగభబషణస ఉయర
ఇసటట ననస:86-1-240
వయససస:40
లస: పప
94-99/890

94-225/1310

తలర : కరితశమర బబటబట
ఇసటట ననస:86-1-236/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కతస
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననరరయణ పరలమ పరరస
ఇసటట ననస:86-1-240
వయససస:46
లస: ససస స
3803 NDX3287000
పపరర: శరఖమ కలమమర గబత

94-226/1404

భరస : కకసడలల కతస
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ పపరస
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:26
లస: పప
3800 NDX2281608
పపరర: శవమర పరలమ పరరస

3786 NDX2896454
పపరర: లగల వనసకటబదదడ

3781 NDX2549889
పపరర: మగరల తరరపత రరవప

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-1-235
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతష పపరస
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:25
లస: ససస స
3797 NDX2373652
పపరర: సతష పపరస

94-225/1312

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-236/3
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసదలల కరథద
ఇసటట ననస:86-1-239
వయససస:22
లస: ససస స
3794 NDX2281541
పపరర: యయసట ర
ప ర పపరస

3783 NDX2546356
పపరర: కరసతతట భబరర వ

94-225/139

తసడడ:డ మగరల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లగల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-1-236
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖమజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-236/3
వయససస:38
లస: ససస స
3791 NDX2272128
పపరర: కకటమర కరథద

94-225/1309

తసడడ:డ కరసతతట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-236
వయససస:32
లస: పప
3788 NDX2281459
పపరర: పడసనన కలమమరర ఏలలచరర

3780 NDX2549806
పపరర: మగరల సతఖననరరయణ

3778 NDX0151241
పపరర: మసరసనశల� షపక�

తసడడ:డ జజనస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మగరల ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మగరల సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:22
లస: ససస స
3785 NDX2910230
పపరర: శకనవరస రరవప కలసభ

94-225/138

భరస : శరఖమ కలమమర ఏరరషన
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జకమస ఏరరషన
ఇసటట ననస:86-1-234
వయససస:49
లస: పప
3782 NDX2549905
పపరర: మగరల ఉషరరణణ

3777 NDX1567231
పపరర: శవకలమమరర ఎరరషన

3802 NDX2281590
పపరర: ననరరయణ పరలమ పరరస

94-225/152

తసడడ:డ వరయఖ పరలమ పరరస
ఇసటట ననస:86-1-240
వయససస:50
లస: పప
94-225/1315

3805 NDX2546372
పపరర: తతకల పపషష లత

94-225/1316

తసడడ:డ తతకల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-1-241
వయససస:19
లస: ససస స
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3806 NDX0152652
పపరర: ఆదదలకడర� వలలర పప�
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94-225/153

భరస : శకనవరస రరవప� వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-242
వయససస:34
లస: ససస స
3809 NDX2546448
పపరర: వలలర పప తరరపతరరవప

94-225/1317

94-225/158

94-225/161

94-225/164

94-226/1405

94-225/1513

94-225/169

తసడడ:డ బబబబరరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:86-1-254/2
వయససస:33
లస: పప

3819 NDX2281616
పపరర: రరమయఖ పగడనల

3822 NDX0150375
పపరర: గబరరననథస� మమడ�

3825 NDX2373694
పపరర: అనతన ఉపపషతల

3828 NDX2507580
పపరర: మమరకశశర రరవప ఉపపషతలర

94-225/1514

94-225/1516

3831 NDX2770154
పపరర: బబబబ రరవప పపటటటట

94-225/157

3814 NDX1967647
పపరర: మసరసన వల షపక

94-225/160

3817 NDX1847161
పపరర: వనసకట రమణ చసతల

94-225/163

భరస : శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:86-1-245
వయససస:38
లస: ససస స
94-225/165

3820 NDX2904431
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడ

94-223/1165

తసడడ:డ అదదయఖ మమడ
ఇసటట ననస:86-1-246
వయససస:65
లస: పప
94-225/166

3823 NDX2968261
పపరర: శకనవరస రరవప ఉయఖల

94-225/1512

తసడడ:డ అసజయఖ ఉయఖల
ఇసటట ననస:86-1-252
వయససస:28
లస: పప
94-225/167

3826 NDX2507689
పపరర: తరరపతమర ఉపపష తలర

94-225/168

తసడడ:డ ఆనసద రరవప ఉపపష తలర
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/170

తసడడ:డ ఆనసద రరవప ఉపపష తలర
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:27
లస: ససస స
3833 NDX2847234
పపరర: కకషష బబబబ పపటటటట

94-225/162

భరస : మహహశ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప ఉపపష తల
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:51
లస: ససస స
3830 NDX2910164
పపరర: రగజజ మగరల

3816 NDX2373686
పపరర: ఆషర యనమల

3811 NDX1967597
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� మమడ
ఇసటట ననస:86-1-249
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉయఖల
ఇసటట ననస:86-1-252
వయససస:23
లస: ససస స
3827 NDX2373710
పపరర: మలలర శశరర ఉపపష తల

94-225/159

తసడడ:డ కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-245
వయససస:58
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:86-1-248
వయససస:36
లస: ససస స
3824 NDX2968253
పపరర: శకదతవ ఉయఖల

3813 NDX1751388
పపరర: వసశ తతట

94-225/155

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అజయ యనమల
ఇసటట ననస:86-1-245
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-245
వయససస:53
లస: ససస స
3821 NDX3172632
పపరర: వనసకట దసరర గరదద

94-225/156

తసడడ:డ రరమబ తతట
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మధననన తతట
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:45
లస: పప
3818 NDX2281624
పపరర: అసజమర పగడనల

3810 NDX2373678
పపరర: జయమర తతట

3808 NDX0151084
పపరర: శకనవరస రరవప� వలలర పప�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-242
వయససస:36
లస: పప

భరస : వసశ తతట
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమబ తతట
ఇసటట ననస:86-1-244
వయససస:45
లస: ససస స
3815 NDX1751404
పపరర: రరమబ తతట

94-225/154

భరస : గబరరననథస� మమడ
ఇసటట ననస:86-1-242
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వలలర పప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-1-243
వయససస:31
లస: పప
3812 NDX1751420
పపరర: గగవసదమర తతట

3807 NDX0152926
పపరర: ననగకసదడమర� మమడన�

3829 NDX2373702
పపరర: ఆనసద రరవప ఉపపష తల

94-225/171

తసడడ:డ జజజ ఉపపష తల
ఇసటట ననస:86-1-254
వయససస:54
లస: పప
94-225/1515

3832 NDX2770188
పపరర: మరరయమర పపటటటట

94-226/1406

తసడడ:డ యయసప బబ పపటటటట
ఇసటట ననస:86-1-254/1 5TH LANE
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:86-1-254/1 5TH LANE
వయససస:58
లస: ససస స

3834 NDX2817062
పపరర: సమర అబబదల

3835 NDX2810158
పపరర: వజయలకడర ససరరజఅలమ

తసడడ:డ సలమస అబబదల
ఇసటట ననస:86-1-254/2
వయససస:18
లస: పప

94-225/1517

94-226/1407

భరస : ననరరయణసరశమ ససరరజఅలమ
ఇసటట ననస:86-1-257
వయససస:34
లస: ససస స
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3836 MLJ3555182
పపరర: నరరలమదతవ తతసడపప
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94-226/43

భరస : ససబబబరరవప థమమ
డ పప
ఇసటట ననస:86-1-259
వయససస:58
లస: ససస స
3839 MLJ2237261
పపరర: కకటమర పగడనల

94-226/45

94-225/1518

94-226/50

94-226/52

94-226/1411

94-225/175

94-226/54

94-225/179

94-226/53

3852 NDX1307230
పపరర: షసవక మబన

3855 NDX1967167
పపరర: షరరఫ షపక

3858 NDX0904896
పపరర: తషలశమర గరడడపరరస

3861 NDX3185956
పపరర: వనసకట రరవప వలలర పప

94-226/1412

3864 NDX3197779
పపరర: వనసకట రరవప వలలర పప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-284
వయససస:20
లస: పప

3844 MLJ3556602
పపరర: లకడర గగడవరరస

94-226/49

3847 MLJ2238228
పపరర: శకనవరసరరవప పరరమ

94-226/51

3850 NDX3215035
పపరర: ఝనస రరణణ పరరమ

94-226/1410

భరస : శకనవరసరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:86-1-277
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/173

3853 NDX0879395
పపరర: హససనన� షపక�

94-225/174

భరస : ననగబలల రఠఫ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/176

3856 MLJ2237964
పపరర: గకస� షపక�

94-225/177

తసడడ:డ హజరతఆల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:42
లస: పప
94-226/55

3859 NDX1734350
పపరర: పదనరవత యరకసశశటట

94-225/178

భరస : శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-278/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-224/1391

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-284
వయససస:20
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-284
వయససస:20
లస: పప

3849 MLJ2235554
పపరర: శసకర రరవప అడపరల

94-226/47

తసడడ:డ basavayya పఱఱమ
ఇసటట ననస:86-1-276
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-278/1
వయససస:27
లస: పప
3863 NDX3195492
పపరర: వనసకట రరవప వలలర పప

94-225/172

తసడడ:డ హజరల వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:57
లస: ససస స
3860 NDX1757097
పపరర: పవన కలమమర యయరకసశశటట

3846 NDX2507572
పపరర: బబజ షపక

3841 MLJ2232882
పపరర: శవ దతవరశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర గబధశరరద
ఇసటట ననస:86-1-266
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబబదల రరహరన షపక
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బడతమయమ షపక
ఇసటట ననస:86-1-278
వయససస:33
లస: పప
3857 AP151000393218
పపరర: పరరశత కరటడగడడ

94-226/48

తసడడ:డ చసదడయఖ ఆనధపళ
ఇసటట ననస:86-1-277
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ ఉపరఠరరరర
ఇసటట ననస:86-1-277
వయససస:19
లస: పప
3854 NDX1307222
పపరర: షసవక అబబదల రరహరన

3843 NDX1290667
పపరర: శశషమర దనసరర

94-226/1408

తసడడ:డ కకటయఖ ధచవవరససటట
ఇసటట ననస:86-1-262
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-275
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:86-1-277
వయససస:44
లస: ససస స
3851 NDX2724466
పపరర: వనసకటరరవప ఉపరఠరరరర

94-226/46

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-1-266
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-1-266
వయససస:28
లస: పప
3848 MLJ2235547
పపరర: అరరణన కరటడగడడ కరటడగడడ

3840 MLJ3556560
పపరర: అసజమర దతవరశశటట

3838 NDX3101995
పపరర: చసటట ఉపరసరరఠర

భరస : రరమకకటయఖ ఉపరసరరఠర
ఇసటట ననస:86-1-259
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస ధచవవరససటట
ఇసటట ననస:86-1-262
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-263
వయససస:22
లస: పప
3845 NDX1290683
పపరర: ననగకశశర రరవప దనసరర

94-226/44

తసడడ:డ ససబబబరరవప థమమ
డ పప
ఇసటట ననస:86-1-259
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-260
వయససస:51
లస: ససస స
3842 NDX2865335
పపరర: జబర షపక

3837 NDX0983379
పపరర: సకజన తతజ థమమ
డ పప

3862 NDX3198389
పపరర: వనసకట రరవప వలలర పప

94-225/1519

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-284
వయససస:20
లస: పప
94-226/1413

3865 NDX3163904
పపరర: గబరవయఖ గకసదదససరఠ

94-219/929

తసడడ:డ సతస యఖ గకసదదససరఠ
ఇసటట ననస:86-1-286
వయససస:39
లస: పప
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3866 NDX1890137
పపరర: రమమదతవ కసడడకలసట
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94-226/56

భరస : వనసకట రరధ కకషష కసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:26
లస: ససస స
3869 NDX1966862
పపరర: గగపస వలలర పప

94-226/59

94-226/62

94-226/65

94-226/68

94-226/71

94-226/74

భరస : జయసత బబబబ తతకల
ఇసటట ననస:86-1-297
వయససస:33
లస: ససస స

3879 MLJ2233716
పపరర: లలయమర కరసడడకకసడ

3882 NDX1967068
పపరర: బడహరయఖ కలసభ

3885 NDX0924985
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసభ

94-226/69

3888 NDX0925206
పపరర: ననగభబషణస ఉసరటట

94-226/72

94-226/75

94-226/78

తసడడ:డ వరయఖ ఉసరటట
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:70
లస: పప
94-225/180

3891 NDX2354041
పపరర: సరసబయఖ మమడ

3894 NDX1936899
పపరర: వనసకరయమమర మమడ
తసడడ:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:86-1-297
వయససస:41
లస: పప

94-226/64

3877 NDX0925123
పపరర: ఆదదలకడర కలసభ

94-226/67

3880 NDX2052249
పపరర: ఫరతమబన షపక

94-226/70

3883 NDX1711689
పపరర: శకనవరస ఉపపషతల

94-226/73

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:33
లస: పప
3886 MLJ2233104
పపరర: యహనస కరసడడకకసడ

94-226/76

తసడడ:డ రరజజరరవప కనఢడడ ఢసఢ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:53
లస: పప
3889 NDX2546489
పపరర: ధననల ససనత

94-225/1318

తసడడ:డ ధననల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-1-294
వయససస:23
లస: ససస స
94-225/181

తసడడ:డ వరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:86-1-296
వయససస:48
లస: పప
94-226/79

3874 NDX1711648
పపరర: నరరల ఉపపషతల

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:74
లస: ససస స

Deleted

94-226/77

94-226/61

భరస : వనసకటటశశరరర కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:86-1-296
వయససస:22
లస: పప
3893 NDX1890616
పపరర: ననగ లకడర తతకల

94-226/66

Deleted

తసడడ:డ నసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:55
లస: పప
3890 NDX2354066
పపరర: శవనననరరయణ మమడ

3876 MLJ2233088
పపరర: సరసబడజఖస కరసడడకకసడ

3871 NDX1890178
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : శకనవరస ఉపపషతల
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:45
లస: పప
3887 NDX2090967
పపరర: ఖమససస షపక

94-226/63

భరస : రరజజరరవప కనఢడడ ఢసఢ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:26
లస: పప
3884 NDX2052256
పపరర: మరరవల షపక

3873 NDX0983247
పపరర: దసరరరరరణణ కసడడకలసట

94-226/58

తసడడ:డ పరరషబబడత షపక
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:56
లస: పప

భరస : యహనస కనఢడడ ఢసఢ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగభబషణస ఉసరటట
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:60
లస: ససస స
3881 NDX1498972
పపరర: జగదదష పరటటల

94-226/60

తసడడ:డ యహన కసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగభబషణస ఊపషథద
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:30
లస: ససస స
3878 NDX0925172
పపరర: సరమమమ జఖస ఉసరటట

3870 NDX1757618
పపరర: చన వనసకటటశశరరర వలలర పప

3868 NDX1890483
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-1-293
వయససస:26
లస: ససస స
3875 NDX0924969
పపరర: వరరసజమర ఊపషథద

94-226/57

భరస : చన వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వ
ఇసటట ననస:86-1-291
వయససస:24
లస: పప
3872 NDX1967001
పపరర: పపషష లత కలసభ

3867 NDX1890582
పపరర: సరమమమ జఖస వలలర పప

3892 NDX1847344
పపరర: లకడర మగరల

94-225/182

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:86-1-297
వయససస:62
లస: ససస స
94-226/80

3895 NDX1890228
పపరర: జయసత బబబబ తతకల

94-226/81

తసడడ:డ రరమబడడ తతకల
ఇసటట ననస:86-1-297
వయససస:42
లస: పప
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3896 NDX2373736
పపరర: లకడర ననసపలర
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94-225/183

భరస : వనసకటటశశరరర ననసపలర
ఇసటట ననస:86-1-298
వయససస:35
లస: ససస స
3899 NDX2373744
పపరర: వనసకటటశశరరర ననసపలర

94-225/186

94-225/189

94-225/192

94-225/195

94-225/198

94-225/1319

94-225/1520

భరస : వనసకటటశశరరర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-330
వయససస:58
లస: ససస స

3909 NDX2354157
పపరర: షసలమ ధసళపరళర

3912 NDX1567223
పపరర: ఆసజనవయబలల చతకలరర

3915 NDX2549756
పపరర: దనసరర తరరపతయఖ

3918 NDX0152561
పపరర: లకడర� మగరల�

94-225/196

3921 NDX1890087
పపరర: రరయపరష బబబబ మగరల

94-225/199

3924 NDX2776839
పపరర: రరమ కకటమర దతవరకకసడ
భరస : వనసకటటశశరరర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-330
వయససస:38
లస: ససస స

94-225/191

3907 NDX2354181
పపరర: సమరర షపక

94-225/194

3910 NDX2198555
పపరర: నసరర హన షపక

94-225/197

3913 NDX1567215
పపరర: ససరరబబబబ చతకలరర

94-225/200

తసడడ:డ బబజర చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-1-301
వయససస:28
లస: పప
94-225/1320

3916 NDX2549921
పపరర: చకలరర రసజన

94-225/1321

తసడడ:డ చకలరర బబజర
ఇసటట ననస:86-1-303
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/201

94-226/83

తసడడ:డ ననగభబషణస మగరల
ఇసటట ననస:86-1-323
వయససస:28
లస: పప
94-99/617

3904 NDX1751362
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

భరస : బబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-300
వయససస:52
లస: ససస స

Deleted

94-226/82

94-225/188

భరస : ఫసరగజ అహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-1-300
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ� మగరల
ఇసటట ననస:86-1-322
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమన షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-323
వయససస:55
లస: ససస స
3923 NDX2272532
పపరర: రరమ కకటయఖ దతవరకకసడ

94-225/193

తసడడ:డ దనసరర ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-1-301
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడ
ఇసటట ననస:86-1-306
వయససస:18
లస: ససస స
3920 NDX0924803
పపరర: హసన బ సయఖద

3906 NDX1967480
పపరర: ససభబన షపక

3901 NDX1751370
పపరర: ఫరఠదన షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబజర చతకలరర
ఇసటట ననస:86-1-301
వయససస:28
లస: పప

భరస : దనసరర ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-1-301
వయససస:47
లస: ససస స
3917 NDX2968428
పపరర: శకలకడర మమడ

94-225/190

భరస : వనసకటటశశరరర ధసళపరళర
ఇసటట ననస:86-1-300
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-300
వయససస:39
లస: పప
3914 NDX2549772
పపరర: దనసరర రమణ

3903 NDX1967472
పపరర: ఆశర బ షపక

94-225/185

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:86-1-300
వయససస:26
లస: ససస స
3911 NDX2354132
పపరర: ఖమజజ షపక

94-225/187

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:37
లస: పప
3908 NDX2354090
పపరర: ఆషర షపక

3900 NDX2473395
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననసపలర

3898 NDX2473338
పపరర: అనససయమర ననసపలర

భరస : కకటయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:86-1-298
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:86-1-298
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-299
వయససస:33
లస: ససస స
3905 NDX2354082
పపరర: మహబబబ షపక

94-225/184

భరస : కకసడయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:86-1-298
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:86-1-298
వయససస:44
లస: పప
3902 NDX2354074
పపరర: రజయ షపక

3897 NDX2373751
పపరర: అనససయమర ననసపలర

3919 NDX0150979
పపరర: ననగ భబషణస� మగరల�

94-225/202

తసడడ:డ వర సరశమ� మగరల
ఇసటట ననస:86-1-322
వయససస:51
లస: పప
3922 NDX0925081
పపరర: అమన షరరఫ సయఖద

94-226/84

తసడడ:డ మదదన షరరఫ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-323
వయససస:70
లస: పప
94-226/1414

3925 NDX1759432
పపరర: తరరపతమర పప దదల

94-225/203

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-1-331
వయససస:24
లస: ససస స
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94-225/204

భరస : వనసకట రరజ పప దదల
ఇసటట ననస:86-1-331
వయససస:27
లస: ససస స
3929 NDX1759457
పపరర: పలర వ అననస

94-225/206

94-225/209

94-225/212

94-225/215

94-225/1522

94-168/1039

94-225/219

భరస : కకటటశశర రరవప వవససరరడడ
ఇసటట ననస:86-1-351
వయససస:29
లస: ససస స

3939 NDX1942086
పపరర: ఆశరరశదస గసడడప
డ పడడ

3942 NDX2984060
పపరర: వనసకటరతనస బలమర

3945 NDX2776607
పపరర: తడవవణణ అలకలసట

3948 NDX2463958
పపరర: కసస
స రర బసడనరర

94-226/86

3951 NDX0813444
పపరర: ఈశశరమర పససరరడడడ

94-225/216

3954 NDX0855783
పపరర: బబలకకషష నలర పప నలర పప
తసడడ:డ ససరరఖడడ నలర పప
ఇసటట ననస:86-1-351
వయససస:33
లస: పప

3934 MLJ2238319
పపరర: కమల� షపక�

94-225/211

3937 NDX2354249
పపరర: సరసబబడజఖస బళళ

94-225/214

3940 NDX2950079
పపరర: ఖమదర బబష షపక

94-225/1521

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:57
లస: పప
94-226/1415

3943 NDX1478370
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలకలసట

94-225/217

తలర : బసగరరమర ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-1-342
వయససస:49
లస: పప
94-226/1416

3946 NDX1342666
పపరర: రమణ మటటట

94-225/218

భరస : పడతనప రరడడడ మటటట
ఇసటట ననస:86-1-348
వయససస:43
లస: ససస స
94-225/220

3949 NDX2463966
పపరర: ససగయఖ బసడనరర

94-225/221

తసడడ:డ సమబదరలల బసడనరర
ఇసటట ననస:86-1-349
వయససస:38
లస: పప
94-225/222

భరస : వనసకటటశశరరర పససరరడడడ
ఇసటట ననస:86-1-351
వయససస:52
లస: ససస స
94-226/87

94-225/208

భరస : వనసకటరతనస బళళ
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-1-349
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససగయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:86-1-349
వయససస:35
లస: ససస స
3953 NDX1676958
పపరర: పదనరవత వవససరరడడడ

94-225/213

భరస : భబసకర అలకలసట
ఇసటట ననస:86-1-347
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:86-1-348
వయససస:47
లస: పప
3950 NDX2532182
పపరర: కసససరర బసడరర

3936 NDX1906702
పపరర: మహలకడర బలర

3931 NDX1759416
పపరర: ననగరరరర న అననస

తసడడ:డ వల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-337
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బలమర
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలకలసట
ఇసటట ననస:86-1-347
వయససస:50
లస: పప
3947 NDX2354298
పపరర: పడతనప రరడడడ మమటట ట

94-225/210

తసడడ:డ లకయఖ గసడడప
డ పదద
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:41
లస: పప

భరస : కదనర బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:48
లస: ససస స
3944 NDX3165677
పపరర: శకనవరసరరవప అలకలసట

3933 NDX0882142
పపరర: బబజ షపక

94-226/85

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల అననస
ఇసటట ననస:86-1-333
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరతనస షపక
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస బళళ
ఇసటట ననస:86-1-339
వయససస:22
లస: పప
3941 NDX2960797
పపరర: శఫసమబన షపక

94-225/207

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-1-337
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసరర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-337
వయససస:38
లస: పప
3938 NDX2354207
పపరర: గగపస బళళ

3930 NDX0502500
పపరర: సరరమర అననస

3928 AP151000393460
పపరర: సరమమమ జఖస పప దదల

భరస : కకటటశశరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-1-331
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శభబడమణఖస అననస
ఇసటట ననస:86-1-333
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల అననస
ఇసటట ననస:86-1-333
వయససస:33
లస: పప
3935 NDX0150441
పపరర: బబజ� షపక�

94-225/205

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-1-331
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగ రరజ అననస
ఇసటట ననస:86-1-333
వయససస:26
లస: ససస స
3932 NDX1759465
పపరర: ననగ రరజ అననస

3927 NDX1759440
పపరర: వనసకట రరజ పప దదల

3952 NDX0813824
పపరర: కకటటశశరరరవప యయససరరడడ

94-225/223

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయససరరడడడ
ఇసటట ననస:86-1-351
వయససస:31
లస: పప
94-226/88

3955 NDX0855759
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పప

94-226/89

తసడడ:డ ససరరఖడడ నలర పప
ఇసటట ననస:86-1-351
వయససస:47
లస: పప
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3956 NDX3060787
పపరర: కరసల రరఘవల కలమమర

94-225/1523

తసడడ:డ కరసల శకనస
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:28
లస: పప
3959 NDX1421163
పపరర: హన హవలల రరసజజల

94-226/91

94-226/94

94-226/97

94-168/1040

94-225/226

3966 NDX0855791
పపరర: ననరరయణ కనపరరస

3969 NDX0912683
పపరర: వనతనశక చసతల�

3972 NDX0912717
పపరర: భబవనననరరయణ పప తసససటట �

94-226/1417

3975 NDX2353241
పపరర: ససజజత బసడనరర

తసడడ:డ బబ లర యఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:86-1-357
వయససస:33
లస: పప
94-226/1418

భరస : వరపడసరద చసతల
ఇసటట ననస:86-1-359
వయససస:61
లస: ససస స

3981 NDX2353282
పపరర: యలమసదమర మకకకలమ

94-225/224

3984 NDX0814020
పపరర: వరణణ ఉరరమబ
భరస : సరసబశవరరవప ఉరరమబ
ఇసటట ననస:86-1-360
వయససస:42
లస: ససస స

3964 NDX0983486
పపరర: చసదస కటటకల కకసఖళ

94-226/96

3967 NDX1421171
పపరర: ససజజత కససకలరరస ఖశఖసరరర

94-226/1203

3970 NDX0814129
పపరర: వనసకరయమర పప తసశశటట

94-225/225

భరస : భబవనననరయణ� పప తసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:45
లస: ససస స
94-225/227

3973 NDX3162856
పపరర: బల రరజ మకరకల

94-225/1525

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:19
లస: పప
94-225/228

3976 NDX2353266
పపరర: పదర బసదర

94-225/229

భరస : రవ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-1-356
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/230

3979 MLJ2236545
పపరర: శకనవరసరరవప� పసగడన�

94-225/231

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల� పసగడన
ఇసటట ననస:86-1-357
వయససస:45
లస: పప
94-225/232

భరస : హహసపసన మకకకలమ
ఇసటట ననస:86-1-359
వయససస:52
లస: ససస స
94-226/99

94-226/93

భరస : హకదయ రరజ ఖశఖసరరర
ఇసటట ననస:86-1 352
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� పసగడన
ఇసటట ననస:86-1-357
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చన కకటటశశర రరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:86-1-357
వయససస:30
లస: ససస స
3983 NDX0983296
పపరర: నరరల చసతల

94-226/98

తసడడ:డ రవ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-1-356
వయససస:25
లస: ససస స

94-224/1392 3978 MLJ2235604
3977 NDX3182391
పపరర: చనననరర కకటటశశర రరవప కరరసరల
పపరర: రరమలకడర� పసగడన�

3961 NDX1735317
పపరర: వనసకట రమణ మదదనవటట

తసడడ:డ రమణ కకసఖళ
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ� పప తసశశటట
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:65
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:53
లస: ససస స

3980 NDX3163375
పపరర: మరరయమర కరరసరల

94-226/95

భరస : హహసపనయఖ� చసతల
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� చసతల
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:45
లస: పప
3974 NDX3172491
పపరర: యలమసదమర మకరకల

3963 NDX1105790
పపరర: మమరర గకరర

94-226/90

భరస : ఆసజనవయబలల మదదనవటట
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:86-1-355
వయససస:22
లస: పప
3971 NDX0813998
పపరర: హసపనయఖ చసతల�

94-226/92

తలర : రకణబక గకరర
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖడడ నలర పప
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:40
లస: పప
3968 NDX3180254
పపరర: పడసనన కలమమర మకరకల

3960 NDX1211085
పపరర: సరయ శకరరమ

3958 NDX1499913
పపరర: మమరఠస ససమఖ రరసజజల

తసడడ:డ హకదయరరజ ఋణనర ళ
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకడతపలర
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:35
లస: ససస స
3965 NDX0855775
పపరర: వనసకట రరవప నలర పప

94-225/1524

భరస : కరసల రరఘవల కలమమర
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హకదయ రరజ రరసజజల
ఇసటట ననస:86-1-352
వయససస:28
లస: ససస స
3962 NDX0492769
పపరర: అచచమర కకడతపలర

3957 NDX3060753
పపరర: కరసల ననగలకడర

3982 NDX2353316
పపరర: బబల రరజ మకరకల

94-225/233

తసడడ:డ హహసపసన మకరకల
ఇసటట ననస:86-1-359
వయససస:20
లస: పప
94-225/234

3985 NDX2281525
పపరర: బజన బ షపక

94-225/235

భరస : చగటబ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-360
వయససస:47
లస: ససస స
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3986 NDX2281509
పపరర: కరఠమ బబషర షపక
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94-225/236

తసడడ:డ చనన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-360
వయససస:25
లస: పప
3989 NDX1567330
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-225/239

94-225/242

94-225/245

94-225/1526

94-226/102

94-226/105

భరస : బబజ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:38
లస: ససస స

3999 NDX2177195
పపరర: సరయ పసడయమ ఆలకలసట

4002 NDX1332816
పపరర: కలమఖణ అలర కలసట

4005 MLJ3556594
పపరర: వనసకటటశశరరర గగడవరరస

94-188/1267

4008 NDX3172897
పపరర: నగరజ కలసచల

94-226/100

4011 NDX1734269
పపరర: కరరషరర షపక

94-226/103

4014 NDX1307289
పపరర: షసవక జరఠనన
భరస : షసవక జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:42
లస: ససస స

3994 NDX1658345
పపరర: గకససబ సయఖద

94-225/244

భరస : ననగబర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:36
లస: ససస స
3997 MLJ2237600
పపరర: శకనవరసరరవప� యనమల�

94-225/247

4000 NDX1967050
పపరర: ఉష రరణణ గరడవరరస

94-226/101

4003 NDX1332824
పపరర: ననరర పరపరరవప

94-226/104

తలర : ఉమ లకకర
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:27
లస: పప
94-226/106

4006 NDX3167269
పపరర: శవ ననగబలల తనమ

94-168/1041

తసడడ:డ నగరజ తనమ
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:18
లస: పప
94-221/1004

4009 NDX2772804
పపరర: పసదనల మరరయమర

94-224/1393

భరస : పసదనల ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:55
లస: ససస స
94-225/248

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/250

94-225/241

భరస : మహహశశర రరవప గరడవరరస
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:25
లస: పప
94-224/1394

3991 NDX1567124
పపరర: సరహహబ షపక

తసడడ:డ బబలరరజ� యనమల
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ గబధనశరరర
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:27
లస: ససస స
4013 MLJ3548468
పపరర: జజనబ� షపక�

94-225/246

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర కలసట
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ తననరర
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:56
లస: పప
4010 NDX3178209
పపరర: వజయ తననరర

3996 NDX2193589
పపరర: ననగబర వరల సయఖద

భరస : శకనవరస రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబధనశరరర
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:36
లస: పప
4007 NDX3172558
పపరర: బబలయఖ తననరర

94-225/243

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబయఖ గబధనశరరర
ఇసటట ననస:86-1-366
వయససస:73
లస: ససస స
4004 MLJ3556586
పపరర: మహహశశర రరవప గగడవరరస

3993 NDX2193571
పపరర: నజరరన షపక

94-225/238

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-361
వయససస:29
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:18
లస: పప
4001 MLJ3556610
పపరర: అనససరఖమర గగడవరరస

94-225/240

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� యనమల
ఇసటట ననస:86-1-365
వయససస:41
లస: ససస స
3998 NDX3160678
పపరర: అసకమర రరవప యనమల

3990 NDX1307438
పపరర: షసవక షకకలమ

3988 NDX0813915
పపరర: సరసబశవరరవప ఉరరమబ

తసడడ:డ బబపనయఖ ఉరరమబ
ఇసటట ననస:86-1-360
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-361
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-1-361
వయససస:57
లస: పప
3995 MLJ2237618
పపరర: ననగమణణ� యనమల�

94-225/237

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-360
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-361
వయససస:24
లస: ససస స
3992 NDX1307446
పపరర: షసవక బబబబ

3987 NDX2281517
పపరర: చగటబ ససవదన షపక

4012 NDX0153270
పపరర: జమమల షపక

94-225/249

భరస : బబషసద షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/251

4015 MLJ2237980
పపరర: జజనబ షపక�

94-225/252

భరస : ఉసపసన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:46
లస: ససస స
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4016 MLJ2238822
పపరర: అమరన షపఖస�
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94-225/253

భరస : చననబబబబవల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:50
లస: ససస స
94-225/256

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:27
లస: పప
94-225/259

తసడడ:డ గకస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:47
లస: పప
94-225/1527

94-226/1420

4031 NDX2272144
పపరర: జరనమర కలలర

94-225/260

4026 NDX3156551
పపరర: భవన కలసచల

4034 NDX2353977
పపరర: సరగర మమచరర

94-99/620

94-225/1528

4032 NDX2272201
పపరర: ససరకష బబబబ కలలర

94-225/262

4035 NDX2353993
పపరర: ననగ రరజ ననరరనపత

94-99/618

భరస : వనసకట నరసస లలట డతరసగబల
ఇసటట ననస:86-1-371
వయససస:56
లస: ససస స

4038 NDX2354496
పపరర: ససవద రరజ ఇరర

94-99/621

తసడడ:డ గసజనబబ యన వరయఖ
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:32
లస: పప

4041 NDX1574863
పపరర: పదర మమకల

94-225/263

4044 NDX1574871
పపరర: సతఖస మమకల
తసడడ:డ రరమబలల మమకల
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:32
లస: పప

4027 NDX3166287
పపరర: రమణ తనరర

94-226/1419

4030 NDX2272235
పపరర: మరరయమర మమచరర

94-99/619

4033 NDX2272334
పపరర: ఇసరక మమచరర

94-99/622

4036 NDX2354462
పపరర: అసజమర ఇరర

94-225/264

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:86-1-371
వయససస:39
లస: ససస స
94-225/266

4039 NDX2354322
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఇరర

94-225/267

తసడడ:డ ననగయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:86-1-371
వయససస:41
లస: పప
94-225/268

4042 MLJ3555281
పపరర: ననగమర తతట

94-225/269

Deleted

భరస : సతఖస మమకల
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/270

94-225/261

తసడడ:డ దతవదనసస మమచరర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:86-1-371
వయససస:22
లస: పప
94-99/686

4024 NDX0354811
పపరర: దనదన షపక�

భరస : ఇసరక మమచరర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ ననరరనపత
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:34
లస: పప
94-225/265

94-225/258

భరస : బబలయఖ తనరర
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరరసఠనస కలలర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరక మమచరర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:21
లస: పప
4037 NDX2354520
పపరర: రసగమర డతరసగబల

4029 NDX2272177
పపరర: ససధ రరణణ కలలర

4021 NDX0151522
పపరర: బబషసద షపక

తసడడ:డ హహసపసన రరణన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ యయససరరసఠనస కలలర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యయససరరసఠనస కలలర
ఇసటట ననస:86-1-370
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:25
లస: పప

4023 MLJ2238442
పపరర: హహసపసన షపఖస�

94-225/255

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కలసచల
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస కలసచల
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:21
లస: పప

4043 NDX2091155
పపరర: గగపస తతట

94-225/257

తసడడ:డ దనదనసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:31
లస: పప

4040 NDX2546505
పపరర: గసజనబబ యన శదదయఖ

4020 MLJ3548427
పపరర: ననగబరర� షపక�

4018 NDX2194207
పపరర: ఖరఖరరలర షపక

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:38
లస: పప

4022 NDX1307271
పపరర: షసవక జజన బబషర

4028 NDX3161155
పపరర: ఆసజనవయబలల కలసచల

94-225/254

భరస : దనదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-368
వయససస:71
లస: ససస స

4019 NDX1731067
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

4025 NDX3159993
పపరర: వనసకటటశ తననరర

4017 NDX0882100
పపరర: జజన బ షపక�

భరస : సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:76
లస: ససస స
94-225/271

4045 MLJ3555265
పపరర: శకనస

94-225/272

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:39
లస: పప
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94-225/273

తసడడ:డ దసరర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:59
లస: పప
4049 NDX2968451
పపరర: రమణ మమకల

94-225/1529

94-225/1532

94-226/108

94-226/110

94-225/275

94-221/1005

94-225/279

94-225/282

94-226/111

4062 NDX2549855
పపరర: షపక గకసప

4065 NDX0558254
పపరర: కసడడకకసడ పదర�

4068 NDX2442010
పపరర: ననగబర షరరఫ షపక

4071 NDX0559187
పపరర: కసడడకకసడ కరకసత కలమమర�

94-225/285

4074 NDX0801829
పపరర: ససవదన షపక�
తసడడ:డ మమలమల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:49
లస: పప

4054 NDX2736387
పపరర: శదదయఖ గసజనబబ యన

94-226/1421

4057 NDX2774370
పపరర: కరసరల బబ లర యఖ

94-226/1422

4060 NDX0912196
పపరర: రమణ పలపరరస�

94-225/274

భరస : వనసకటటశశరరర� పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-1-376
వయససస:40
లస: ససస స
94-99/687

4063 NDX1734376
పపరర: రతన కలమమరర మబలలగబ

94-225/276

భరస : వర పడసరద మబలలగబ
ఇసటట ననస:86-1-379
వయససస:32
లస: ససస స
94-225/277

4066 NDX0661348
పపరర: మబసతనజ షపక

94-225/278

భరస : చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:40
లస: ససస స
94-225/280

4069 NDX0802751
పపరర: అనల కరసదడకకసడ

94-225/281

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:29
లస: పప
94-225/283

తసడడ:డ కకసడన బబబబ� కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:35
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:45
లస: పప

4059 NDX0879478
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉపపషతల

94-225/1531

తసడడ:డ కరసరల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-1-373
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:29
లస: పప
4073 NDX1847070
పపరర: వనసకటటశశరరర కసడడకకసడ

94-226/109

భరస : కరకసత కలమమర� కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:25
లస: పప
4070 NDX0801738
పపరర: రహమమన షపక�

4056 NDX1889957
పపరర: నరసససహ రరవప కరససల

4051 NDX2968436
పపరర: బబజ బబబబ బబడమగసటర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఖజ మమమనసదదదన
ఇసటట ననస:86-1-377
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:20
లస: పప
4067 NDX1847005
పపరర: యయసస బబబబ కసడడకకసడ

94-226/107

తసడడ:డ లకరయఖ ఊపప శథళ
ఇసటట ననస:86-1-374
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప� పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-1-376
వయససస:50
లస: పప
4064 NDX2768422
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

4053 NDX1940049
పపరర: లకడర తతట

94-225/1323

తసడడ:డ శకనస బబడమగసటర
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరససల
ఇసటట ననస:86-1-373
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఊపప శథళ
ఇసటట ననస:86-1-374
వయససస:60
లస: ససస స
4061 NDX0912295
పపరర: వనసకటటశశరరర పలపరరస�

94-225/1530

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:86-1-373
వయససస:29
లస: ససస స
4058 NDX0272450
పపరర: హనసమమయమర ఉపపషతల

4050 NDX2877942
పపరర: దసరర గనèజజననబåఈనన

4048 NDX2546422
పపరర: కరరసరల కకటటశశర రరవప

తసడడ:డ కరరసరల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శదదయఖ
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబడమగసటర
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:18
లస: ససస స
4055 NDX1789686
పపరర: శశషస కరససల

94-225/1322

భరస : గసజనబబ యన ససదదయఖ
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమబలల మమకల
ఇసటట ననస:86-1-372
వయససస:53
లస: ససస స
4052 NDX2968444
పపరర: రరప బబడమగసటర

4047 NDX2546455
పపరర: గసజనబబ యన దసరర

4072 NDX0661025
పపరర: చనన బబషర షపక

94-225/284

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:41
లస: పప
94-225/286

4075 NDX2883551
పపరర: పసదనల దసరర

94-226/1423

భరస : పసదనల దసరర రరవప
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:31
లస: ససస స
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4076 NDX2772135
పపరర: మబదదసగబల సరయయలల

94-227/1362

తసడడ:డ మబదదసగబల కకషషయఖ
ఇసటట ననస:86-1-380
వయససస:31
లస: పప
4079 NDX3168143
పపరర: పరపమర గకసదదససరఠ

94-225/1533

94-225/287

భరస : బబషర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-391
వయససస:71
లస: ససస స
94-225/290

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-392
వయససస:41
లస: పప
94-225/293

భరస : మణణ యమనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/296

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:34
లస: పప
94-225/299

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-396
వయససస:24
లస: పప

94-225/288

94-226/1388

Deleted
94-225/1537

భరస : షపక హరరఫ
ఇసటట ననస:86-1-397
వయససస:19
లస: ససస స

4086 NDX1734392
పపరర: రరమ దతవ యమనమల

94-225/291

4089 NDX1734400
పపరర: శసకర యమనమల

94-225/294

4084 NDX0153239
పపరర: ససరరయమ షపక

4087 NDX1383462
పపరర: వనసకరయమర యమనమల

4090 NDX0801951
పపరర: చచననకకశవపలల యనమల�

94-225/297

4093 NDX2373777
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� యనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-1-396
వయససస:36
లస: ససస స

4095 NDX3212024
పపరర: ఖమససస షపక

4096 NDX3176393
పపరర: రమమష కలమరరర

94-225/1486

4104 NDX2373793
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:21
లస: పప

94-225/292

94-225/295

94-225/298

94-225/1487

తసడడ:డ ననగనన కలమరరర
ఇసటట ననస:86-1/396
వయససస:36
లస: పప
94-225/1535

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-397
వయససస:24
లస: ససస స
4101 MLJ2237568
పపరర: ససవదనబ షపక

94-225/289

తసడడ:డ మణణ� యనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:29
లస: పప

4092 NDX0801902
పపరర: మణణ యనమల�

4098 NDX2968493
పపరర: మబనన షపక

94-225/1534

భరస : రరజ యమనమల యనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:30
లస: ససస స

4099 NDX2968485
పపరర: యబసఫ వల షపక

94-225/1536

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-1-397
వయససస:20
లస: పప
94-225/300

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/302

4081 NDX2960763
పపరర: ఖమశసబ షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-392
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1/396
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగనన కలమరరర
ఇసటట ననస:86-1/396
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:59
లస: ససస స

4083 NDX0559575
పపరర: షపక మబనన

తసడడ:డ మణణ యమనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:25
లస: పప

4091 NDX1383454
పపరర: రరజ యమనమల

94-99/624

భరస : జజనస షపక
ఇసటట ననస:86-1-390
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ యమనమల
ఇసటట ననస:86-1-394
వయససస:27
లస: ససస స

4088 NDX1734384
పపరర: లకడర యమనమల

4103 MLJ2237659
పపరర: జరవననబ షపక

94-226/1424

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:86-1-392
వయససస:30
లస: ససస స

4085 NDX0150797
పపరర: ససభబన షపక

4100 NDX2758779
పపరర: షపక నజజర

4080 NDX2723773
పపరర: నరరయణమర ననడడమమనట

4078 NDX2272268
పపరర: ననగకసశరర రరవప మగరల

తసడడ:డ వరయ మగరల
ఇసటట ననస:86-1-381
వయససస:71
లస: పప

భరస : నగరజ ననడడమమనట
ఇసటట ననస:86-1-387
వయససస:43
లస: ససస స

4082 NDX0155754
పపరర: మరర బ� షపక�

4097 NDX3176856
పపరర: రమమష కలమరరర

94-99/623

భరస : వరరసజన ితయబలల మగరల
ఇసటట ననస:86-1-381
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ గకసదదససరఠ
ఇసటట ననస:86-1-386
వయససస:36
లస: ససస స

4094 NDX2373785
పపరర: రకహమమన షపక

4077 NDX2272276
పపరర: లకడర మగరల

4102 NDX2373801
పపరర: బబ షపక

94-225/301

భరస : బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:45
లస: ససస స
94-225/303

4105 NDX2373835
పపరర: మరవల షపక

94-225/304

తసడడ:డ బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:25
లస: పప
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4106 MLJ2237543
పపరర: మసరసనశల షపక
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94-225/305

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-398
వయససస:48
లస: పప
4109 NDX0155622
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

94-225/308

94-225/311

94-225/314

94-225/317

94-225/320

94-225/323

94-225/326

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:30
లస: పప

4119 NDX1421189
పపరర: ఖమసససబ షపక

4122 NDX0151357
పపరర: ససవదన షపక

4125 NDX1731042
పపరర: ఖమససస బ షపక

4128 NDX2888287
పపరర: నశర మసరసన వల షపక

94-99/625

4131 NDX2574531
పపరర: ననయబ వల షపక

94-225/318

4134 NDX0801803
పపరర: ఉసరరన షపక�
తసడడ:డ అబబదల ఖమదర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:36
లస: పప

4114 NDX0150649
పపరర: షసవదన బ షపక

94-225/313

4117 NDX2373850
పపరర: శకనస పగడనల

94-225/316

4120 NDX1421205
పపరర: వనసగళరరవ మమకపరటట

94-225/319

తసడడ:డ ననరరయణ మమకపరటట
ఇసటట ననస:86-1-404
వయససస:31
లస: పప
94-225/321

4123 NDX0151738
పపరర: మసరసన బ� షపక�

94-225/322

భరస : మరర వల� షపక
ఇసటట ననస:86-1-405
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/324

4126 NDX0151217
పపరర: ససభబన షరరఫ షపక�

94-225/325

తసడడ:డ సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-405
వయససస:31
లస: పప
94-226/1425

4129 NDX2770782
పపరర: జజఖత షపక

94-226/1426

భరస : నశర మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-405/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-99/688

తసడడ:డ అబబదల రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:28
లస: పప
94-225/328

94-225/310

తసడడ:డ తరరపత రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-403
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-405/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబబబ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:30
లస: పప
4133 NDX1674572
పపరర: బబజ షపక

94-225/315

భరస : సయఖద మరర వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-405
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల� సయఖద
ఇసటట ననస:86-1-405
వయససస:24
లస: పప
4130 NDX2272375
పపరర: నయబఖవరల షపక

4116 NDX2373843
పపరర: కకటటశశరర పగడనల

4111 NDX1731075
పపరర: జమలమ బబగస షపక

భరస : షసవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-402
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-404
వయససస:69
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-405
వయససస:38
లస: ససస స
4127 NDX0155242
పపరర: మరరవల� సయఖద�

94-225/312

భరస : కరఠమబలమర షపక షపక
ఇసటట ననస:86-1-404
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-404
వయససస:44
లస: పప
4124 NDX1734285
పపరర: ససవద బ షపక

4113 NDX0692749
పపరర: జజన షపక

94-225/307

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-400
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-403
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:86-1-403
వయససస:31
లస: పప
4121 NDX0153551
పపరర: ససభబన షపక

94-225/309

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-1-400
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-402
వయససస:51
లస: ససస స
4118 NDX1673574
పపరర: కకటటశశర రరవప పగడనల

4110 NDX1734533
పపరర: అనసష బబగస షపక

4108 MLJ2237303
పపరర: అజమబన షపక

భరస : మబరస జజవల షపక
ఇసటట ననస:86-1-399
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-400
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1-400
వయససస:22
లస: పప
4115 NDX0155432
పపరర: బయమ బ� షపక�

94-225/306

భరస : మహబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-399
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-1-399
వయససస:63
లస: పప
4112 NDX2198662
పపరర: అనశర బబషర షపక

4107 NDX0156109
పపరర: మసరసన బ షపక

4132 NDX2023745
పపరర: నజనన షపక

94-225/327

భరస : నఇబవరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/329

4135 NDX1846965
పపరర: మబజబ షపక

94-225/330

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:86-1-406
వయససస:42
లస: పప
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4136 NDX2373892
పపరర: కరఠమబన షపక
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94-225/331

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-407
వయససస:36
లస: ససస స
4139 NDX2373868
పపరర: జజన బబషర షపక

94-225/334

94-225/337

94-225/340

94-225/1539

94-226/1427

94-225/343

94-226/1428

భరస : ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:59
లస: ససస స

4149 NDX2942308
పపరర: ఖససస ఖమన పటట న

4152 NDX2819043
పపరర: షపక రససల

4155 NDX0801753
పపరర: జజనబబషర షపక�

4158 NDX2923001
పపరర: షపక రససల

94-225/346

4161 NDX0354845
పపరర: షబబనన షపక

94-99/856

4164 NDX0354761
పపరర: మత షపక
భరస : గకస మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:61
లస: ససస స

4144 NDX1734491
పపరర: భబజ వరల షపక

94-225/339

4147 NDX2903318
పపరర: ఖమననస వల షపక

94-225/1538

4150 NDX2828754
పపరర: కరరమబన సయద

94-225/1483

తసడడ:డ ఖమలషరవల సరహహబ రరవపరర
ఇసటట ననస:86/1/413/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-99/857

4153 NDX0867234
పపరర: గబలమర ర షపక

94-225/342

భరస : జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:42
లస: ససస స
94-225/344

4156 NDX0802967
పపరర: మహమరద రససల షపక�

94-225/345

తసడడ:డ అబబబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:70
లస: పప
94-226/1429

4159 NDX2730489
పపరర: షపక రజయ

94-226/1430

Deleted

భరస : షపక రససల
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:32
లస: ససస స
94-225/347

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/349

94-225/336

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:86-1-412
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఉమమరర
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:24
లస: ససస స
4163 NDX0354738
పపరర: మహబబబ బ షపక

94-225/341

తసడడ:డ ససవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమద రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:62
లస: ససస స
4160 NDX2194181
పపరర: తససర స షపక

4146 NDX1750893
పపరర: షరరరల షపక

4141 NDX2193555
పపరర: అలయమ రకశరర షపక

తసడడ:డ అహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-1-411
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఉమమరర
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమరద రససల షపక
ఇసటట ననస:86-1-414
వయససస:63
లస: ససస స
4157 NDX3187572
పపరర: తర బగమ షపక

94-225/338

తసడడ:డ ఖజ ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:86-1-413/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖససస ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:86-1-413/1
వయససస:33
లస: ససస స
4154 NDX2133007
పపరర: తనరర బబగస షపక

4143 MLJ2237477
పపరర: అహమరద షపఖస�

94-225/333

భరస : అకబర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-410
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-411
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-1-412
వయససస:32
లస: ససస స
4151 NDX2764520
పపరర: కరరమబన పటట న

94-225/335

భరస : బడతషర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-411
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-411
వయససస:31
లస: పప
4148 NDX2826444
పపరర: మహబబబ బ షపక

4140 MLJ2238814
పపరర: చననబబబబవల షపఖస�

4138 NDX2373884
పపరర: మమబబ వల షపక

తసడడ:డ బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-407
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖమమన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-408
వయససస:55
లస: పప

భరస : అహమరద� షపక
ఇసటట ననస:86-1-411
వయససస:53
లస: ససస స
4145 NDX1342542
పపరర: మహబబబ వల షపక

94-225/332

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-407
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-407
వయససస:41
లస: పప
4142 MLJ2237493
పపరర: ఫరఠదనబ షపఖస�

4137 NDX2373876
పపరర: అతచరరననసర షపక

4162 NDX0354670
పపరర: నసరర హన షపక

94-225/348

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-225/350

4165 NDX1386705
పపరర: మహహమబద షపక

94-225/351

తసడడ:డ గకస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:26
లస: పప
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4166 NDX0354787
పపరర: మహమరద ఖమససస షపక

94-225/352

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:34
లస: పప
4169 NDX2527141
పపరర: రరగ దదవఖ గసధస

94-225/355

Deleted
94-225/357

భరస : జజననవసదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-603
వయససస:38
లస: ససస స
4175 NDX1967654
పపరర: షరకకర షపక

94-225/360

94-225/363

94-225/366

94-225/369

94-225/372

తసడడ:డ బడతసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-1-637
వయససస:62
లస: పప

4176 NDX2409373
పపరర: జహహదన షపక

4179 NDX1645235
పపరర: మసరసన వల షపక

4182 AP151000390693
పపరర: జజననవసదన షపక

4185 NDX0813949
పపరర: అనససయ టసగబటటరర

4188 NDX0813550
పపరర: రరధనకకషషమబరరస టసగబటటరర

94-225/374

4191 NDX0648170
పపరర: షపక అబబదలమర

94-225/361

4194 NDX0912410
పపరర: దసరర ఎరరల
భరస : రవ ఎరరల
ఇసటట ననస:86-1-661
వయససస:24
లస: ససస స

94-224/1395

4174 NDX0153833
పపరర: ససరరజ షపక

94-225/359

4177 NDX1645219
పపరర: సలస బబషర షపక

94-225/362

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-604
వయససస:30
లస: పప
94-225/364

4180 NDX1645243
పపరర: షహహననజ షపక

94-225/365

భరస : సలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-605
వయససస:28
లస: ససస స
94-225/367

4183 NDX1942037
పపరర: జరఠనన షపక

94-225/368

భరస : జలలల షపక
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:40
లస: ససస స
94-225/370

4186 NDX1684183
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-225/371

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:26
లస: పప
94-225/373

94-237/745
4189 NDX2317246
పపరర: మలర కరరరర న రరవప కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:30
లస: పప
94-225/375

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:86-1-620
వయససస:41
లస: పప
94-225/377

4171 NDX2725042
పపరర: హహమసత సరయ రరయన

తసడడ:డ జజన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-603
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ టసగబటటరర
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-609
వయససస:46
లస: ససస స
4193 MLJ2239143
పపరర: జజన� షపక�

94-225/358

భరస : రరధనకకషషమబరరస టసగబటటరర
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:29
లస: పప
4190 MLJ2238020
పపరర: జమదన షపక�

4173 NDX0151191
పపరర: జఫరర సరదదక షపక

94-225/354

తసడడ:డ రరస గగపరల రరవప రరయన
ఇసటట ననస:86-1-421
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరశల షపక
ఇసటట ననస:86-1-606
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరయకలమమర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-608
వయససస:44
లస: ససస స
4187 NDX1574921
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-1-420
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-604
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-605
వయససస:32
లస: పప
4184 MLJ3549011
పపరర: మరరయరగజమర� షపక�

94-225/356

భరస : నజర అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-1-604
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-604
వయససస:31
లస: పప
4181 NDX1645250
పపరర: సలస షపక

4170 NDX2517449
పపరర: రరగ దదవఖ గసధస

4168 NDX0354902
పపరర: గకస మహహదదదన షపక

తసడడ:డ మహహదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ జజన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-1-603
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజఫర సరధదక షపక
ఇసటట ననస:86-1-604
వయససస:28
లస: ససస స
4178 NDX1967662
పపరర: జజన ససవదన షపక

94-225/353

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-1-414/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-1-420
వయససస:22
లస: ససస స
4172 NDX0912238
పపరర: సఖననబ షపక

4167 NDX0354878
పపరర: ఇమమస సరహహబ షపక

4192 NDX0802553
పపరర: కరశమర మమఘమవత�

94-225/376

భరస : మమఘమవత� మమఘమవత
ఇసటట ననస:86-1-621
వయససస:33
లస: ససస స
94-225/378

4195 NDX1967720
పపరర: రమణ మలలర ల

94-225/379

భరస : కకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:86-1-661
వయససస:24
లస: ససస స
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94-225/380

తసడడ:డ వనసగయఖ ఎరరల
ఇసటట ననస:86-1-661
వయససస:24
లస: పప
4199 NDX0813675
పపరర: కరఠమబన షపక�

94-225/383

94-226/113

94-226/116

94-225/387

94-226/117

94-221/1006

94-224/164

తసడడ:డ వరరసరశమ కకయఖలమబడడ
ఇసటట ననస:86-2-432
వయససస:78
లస: పప

4209 NDX2441798
పపరర: పడవణ ఎనగసటట

4212 NDX1939315
పపరర: ఇసరసకల మమచరర

4215 NDX3239977
పపరర: వవమకటటశశరర
ర కరక

4218 MLJ2231678
పపరర: హహహమవత భజసతడ

94-224/167

4221 NDX1967837
పపరర: జగదదశ బబజసతడ

94-225/388

4224 NDX0565150
పపరర: మమరఠస కలమమరర కకలగరన
భరస : మహన రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-2-435
వయససస:38
లస: ససస స

4204 NDX0882415
పపరర: ననగరరజ తననరర

94-226/115

4207 NDX0151118
పపరర: ఖమదర బబషర� షపక�

94-225/386

4210 NDX3033438
పపరర: మమటటరర వజయశక

94-226/1391

భరస : మమటటరర శకదర
ఇసటట ననస:86-1-1361
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/118

4213 NDX2376200
పపరర: కకసలఖ లస

94-221/360

భరస : వనసకటటసశరరర లస
ఇసటట ననస:86-2
వయససస:74
లస: ససస స
94-221/1089

4216 NDX2751014
పపరర: సశరష లత పరరక

94-224/1577

భరస : వనసకటటశశరరర పరరక
ఇసటట ననస:86-2-427
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/165

4219 NDX0430181
పపరర: కకకషషవవణణ భజసతడ

94-224/166

భరస : రరసబబబబ భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:47
లస: ససస స
94-224/168

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:23
లస: పప
94-224/169

94-226/112

తసడడ:డ ససవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-698
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:49
లస: ససస స
4223 MLJ3543014
పపరర: బబలకకటయఖ కకయఖలమబడడ

94-225/385

తసడడ:డ రరమయఖ కరక
ఇసటట ననస:86-2-427
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:21
లస: ససస స
4220 MLJ2231686
పపరర: శకనవరసరరవప భజసతడ

4206 NDX0155192
పపరర: జరఠనన� షపక�

4201 NDX0882423
పపరర: కకటటశశరర తననరర

తసడడ:డ బబలయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-1-687
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దతవదననస మమచరర
ఇసటట ననస:86-1-2492
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బకలల బబ మబర
ఇసటట ననస:86-2-424
వయససస:41
లస: పప
4217 NDX2409324
పపరర: హరరక భజసతడ

94-226/114

తసడడ:డ శసకర ఎనగసటట
ఇసటట ననస:86-1-1086
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననసర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-2331
వయససస:30
లస: ససస స
4214 NDX2766020
పపరర: సతఖననరరయణ బబ మబర

4203 MLJ3555067
పపరర: రమణ తననరర

94-225/382

భరస : ననగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:86-1-687
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:86-1-698
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర పప దదల
ఇసటట ననస:86-1-701
వయససస:40
లస: ససస స
4211 NDX0520171
పపరర: ఆశర షపక

94-225/384

భరస : బబలయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-1-687
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:86-1-687
వయససస:58
లస: పప
4208 NDX0556217
పపరర: పప దదల ననగలకడర

4200 NDX0813329
పపరర: నననన షపక�

4198 NDX0813196
పపరర: ఆషర షపక�

భరస : నననన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-669
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-669
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:86-1-687
వయససస:37
లస: ససస స
4205 NDX0882407
పపరర: బబలయఖ తననరర

94-225/381

తసడడ:డ గగపరలస పలర పప
ఇసటట ననస:86-1-661
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-1-669
వయససస:24
లస: ససస స
4202 NDX2340370
పపరర: జవన వవమబల

4197 NDX0912584
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

4222 NDX2776722
పపరర: భవన పససటపరటట

94-224/1417

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:86-2-429
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/170

4225 NDX0565531
పపరర: లల కకలగరన

94-224/171

భరస : అసకమరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-2-435
వయససస:68
లస: ససస స
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4226 NDX0564997
పపరర: మహన రరవప కకలగరన

94-224/172

తసడడ:డ అసకమర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-2-435
వయససస:42
లస: పప
4229 NDX3287075
పపరర: పరనస మమరర న మమనవపలర

4227 NDX0565119
పపరర: అసకమర రరవప కకలగరన

తసడడ:డ పసచచయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:86-2-435
వయససస:76
లస: పప
94-224/1642

4230 NDX3285285
పపరర: ససవరష రరజ మమనవపలర

తసడడ:డ మమనవపలర ససవరషరరజ మమనవపలర
ఇసటట ననస:86-2-439
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహరస మమనవపలర
ఇసటట ననస:86-2-439
వయససస:51
లస: పప

4232 NDX3018199
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనన

4233 NDX3130606
పపరర: మసగళగరరర మసగళగరరర

94-224/1418

తసడడ:డ శకనస చచనన
ఇసటట ననస:86-2-441
వయససస:29
లస: పప
4235 SQX1684851
పపరర: ననగమణణ చచననన

95-224/1125

94-224/182

94-224/184

94-224/187

94-224/1421

భరస : ససవర కలమమర మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-448
వయససస:28
లస: ససస స

95-224/1126

4245 NDX1531327
పపరర: యహహశవ నరసల

4248 NDX2373926
పపరర: రరమలకడర నలపప

94-224/191

4251 NDX2374031
పపరర: దసరర రరవప చచననన

94-224/1578

4254 NDX2700201
పపరర: బబలమ మమకల
తసడడ:డ సరలరన మమకల
ఇసటట ననస:86-2-454
వయససస:22
లస: ససస స

4234 NDX2333441
పపరర: లకరణ రరవప చచననస

94-204/765

4237 SQX1684802
పపరర: రమణ చచననన

95-224/1127

4240 NDX1187368
పపరర: గబరవమర నలమపప

94-224/183

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:86-2-444
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/185

4243 NDX1485888
పపరర: రసగ రరవప ఇటటకరల

94-224/186

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఇటటకరల
ఇసటట ననస:86-2-444
వయససస:58
లస: పప
94-224/188

4246 NDX3151990
పపరర: వవమకటటశశరర
ర ఏటటకఅలమ

94-224/1420

తసడడ:డ రసగ రరవప ఏటటకఅలమ
ఇసటట ననస:86-2-446
వయససస:37
లస: పప
94-224/189

4249 NDX2374023
పపరర: దసరర మర చచననన

94-224/190

భరస : దసరర రరవప చచననన
ఇసటట ననస:86-2-447
వయససస:34
లస: ససస స
94-224/192

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచననన
ఇసటట ననస:86-2-447
వయససస:37
లస: పప
95-224/1128

95-224/1124

తసడడ:డ వనసకటటశ చచననన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:50
లస: పప

భరస : వజయ నలపప
ఇసటట ననస:86-2-447
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర చచననన
ఇసటట ననస:86-2-447
వయససస:79
లస: ససస స
4253 SQX1683937
పపరర: దతవ మసగళగరరర

4242 MLJ3543493
పపరర: వరమర నలమపప

4231 SQX1684703
పపరర: పసజ మమరర మమనవపలర

తసడడ:డ రమణ చచననస
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జజన నరసరల
ఇసటట ననస:86-2-446
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఏటటకఅలమ
ఇసటట ననస:86-2-446
వయససస:33
లస: ససస స
4250 NDX2374015
పపరర: గబరవమర చచననన

94-224/1419

భరస : రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:86-2-444
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనరర యఖ నలపప
ఇసటట ననస:86-2-444
వయససస:82
లస: పప
4247 NDX3018116
పపరర: వజయకలమరర ఏటటకఅలమ

4239 NDX3069077
పపరర: కకవపరర భవరన

95-224/1123

తలర : అమబలఖ మమనవపలర
ఇసటట ననస:86-2-439
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకవపరర చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:86-2-443
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప ఇటటకరల
ఇసటట ననస:86-2-444
వయససస:54
లస: ససస స
4244 MLJ3543485
పపరర: రరమయఖ నలమపప

94-225/1706

తసడడ:డ రమణ చచననన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:86-2-443
వయససస:34
లస: పప
4241 NDX1485839
పపరర: ననగమణణ ఇటటకరల

4236 SQX1684042
పపరర: రరజ చచననన

4228 SQX1684901
పపరర: మదన బబబబ కకలగరన

తసడడ:డ అసకమరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-2-435
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-441
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమణ చచననన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:35
లస: ససస స
4238 NDX2373934
పపరర: వజయ నలపప

94-224/173

4252 MLJ2235844
పపరర: రరజకసదడకలమమర భబపత

94-224/193

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భబపత
ఇసటట ననస:86-2-447
వయససస:37
లస: పప
94-221/799

4255 NDX0759506
పపరర: ననసచనరమ మమడడగబల

94-224/208

భరస : నరసససహరరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:34
లస: ససస స
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4256 MLJ2234094
పపరర: వనసకటరమణ బసగరరర

94-224/209

భరస : బబబబ బసగరరర
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:39
లస: ససస స
4259 NDX1531251
పపరర: వజయ భబసకర దసదనల

94-224/212

94-224/1423

94-224/216

94-225/1555

94-226/120

94-225/392

Deleted
94-225/395

తసడడ:డ పసర అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-3-196
వయససస:61
లస: పప
4280 NDX0005371
పపరర: అసకయఖ కకల

94-226/121

4269 NDX1578675
పపరర: బబలల షహహద షపక

4272 NDX1567066
పపరర: ననగరరజ మబటటట

4275 NDX1905894
పపరర: హబబబలర సయఖద

94-226/119

4281 NDX2968238
పపరర: మసరసన వల షపక

94-226/123

4284 NDX1890541
పపరర: మబనషర షపక
భరస : భబజ షపక
ఇసటట ననస:86-3-372
వయససస:32
లస: ససస స

4264 NDX2374650
పపరర: కవత వడడడరర

94-224/215

4267 SQX1684133
పపరర: సతఖవత జమబర

95-224/1129

4270 NDX2376218
పపరర: ససబబ రరవప చలక

94-221/361

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:86-3
వయససస:63
లస: పప
94-225/390

4273 NDX1478206
పపరర: మసరసన వల షపక

94-225/391

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-189
వయససస:28
లస: పప
94-225/393

4276 NDX0151787
పపరర: జజన పసరర షపక

94-225/394

Deleted

తసడడ:డ గన ససవదన సయఖద
ఇసటట ననస:86-3-196
వయససస:25
లస: పప
4278 NDX1847211
పపరర: రమమదతవ అలర సశశటట

94-224/214

భరస : శకరరమబ జమబర
ఇసటట ననస:86-2-462
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-196
వయససస:41
లస: పప
94-225/396

94-225/397
4279 NDX0801886
పపరర: వవసకటటశశర ననయక ఝననవత

తలర : మసతడమర ఝమననవత
ఇసటట ననస:86-3-261
వయససస:29
లస: పప
94-225/1556

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-3-326
వయససస:27
లస: పప

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప ధరఠస
ఇసటట ననస:86-3-372
వయససస:31
లస: ససస స

94-224/1425

భరస : వనసకరటరమణ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:86-3-204
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:86-3-298
వయససస:34
లస: పప
4283 NDX1689324
పపరర: రతన కలమమరర ధరఠస

4266 NDX2758225
పపరర: తడవవణణ వవదద సరఠ

4261 NDX0430132
పపరర: రరజ బసడడ వననకకట

తసడడ:డ కకదసడరరమమరరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:86-2-462
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరషరరవప మబటటట
ఇసటట ననస:86-3-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-195
వయససస:44
లస: పప
4277 NDX0151373
పపరర: మమలమ సరహహబ షపక

94-224/1424

తసడడ:డ మసరసననశల షపక
ఇసటట ననస:86-2-2773
వయససస:34
లస: పప

భరస : నససరమ డ షపక
ఇసటట ననస:86-3-16
వయససస:26
లస: ససస స
4274 NDX0153320
పపరర: జజన ససవదన షపక

4263 NDX2798999
పపరర: పపడమకలమమర బసడడ

94-224/211

తసడడ:డ ఎలర యఖ వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకదసడ రమమరరవప
ఇసటట ననస:86-2-462
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-2-592
వయససస:22
లస: పప
4271 NDX1790410
పపరర: ఆషర షపక

94-224/213

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకదసడ రరమమరరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:86-2-462
వయససస:37
లస: ససస స
4268 NDX2894517
పపరర: యయససరరజ వలలర పప

4260 MLJ2234086
పపరర: బబబబ బసగరరర

4258 NDX0155770
పపరర: రరసబబబబ పససటపరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససటపరటట
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:24
లస: పప
4265 NDX0145680
పపరర: ఝమనసరరణణ వడస
డ రర

94-224/210

భరస : రరజ వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవ దస దన ల
ఇసటట ననస:86-2-456
వయససస:41
లస: పప
4262 NDX2875474
పపరర: శకకరసత బసడడ

4257 NDX0430157
పపరర: రమణ బసడడ వననకకట

4282 NDX0272393
పపరర: లకడర అననస

94-226/122

భరస : వరరసజనవయబలల అననస
ఇసటట ననస:86-3-331
వయససస:50
లస: ససస స
94-226/124

4285 NDX1105741
పపరర: షసషషన షపక

94-226/125

భరస : మసరసన వల పపనమబఢక
ఇసటట ననస:86-3-372
వయససస:35
లస: ససస స
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94-225/1557

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ వడడ
ఇసటట ననస:86-3-381
వయససస:63
లస: పప
4289 NDX2023737
పపరర: ఖమససస షపక

94-225/398

94-224/227

94-204/767

94-224/1428

94-224/1431

94-224/232

94-208/969

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:32
లస: పప

4299 NDX2760817
పపరర: మసరసన వల షపక

4302 NDX3164712
పపరర: ననగబర షరఠఫ షపక

4305 NDX1485714
పపరర: ఇనఖసమర వరరబతస న

4308 NDX0505990
పపరర: శవ పరరశత బసడడ

94-224/237

4311 NDX0908988
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/1429

4314 NDX1935446
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:37
లస: పప

94-204/766

4297 NDX2635639
పపరర: వరదస
ద రఠ తడవవణణ

94-204/833

4300 NDX2749257
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/1430

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-467
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/1432

4303 NDX2485456
పపరర: చనన బబషర షపక

94-224/231

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-467/1
వయససస:19
లస: పప
94-224/233

4306 NDX0565689
పపరర: ససబబబరరవప పరరబతస న

94-224/234

తసడడ:డ పరనకరలల పరరబతస న
ఇసటట ననస:86-3-468
వయససస:38
లస: పప
94-224/235

4309 NDX0506089
పపరర: శకనస బసడడ

94-224/236

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-472
వయససస:45
లస: పప
94-224/238

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/240

4294 NDX2333458
పపరర: సరగర రరణణ కరలలకలరరవప

తసడడ:డ కకదసడ రమమరరవప వరదస
ద రఠ
ఇసటట ననస:86-3-462
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-472
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:29
లస: ససస స
4313 NDX1935636
పపరర: శకనవరస రరవప షపక

94-204/768

భరస : పరనకరలల వరరబతస న
ఇసటట ననస:86-3-468
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : డతనయల యమనమల
ఇసటట ననస:86-3-470
వయససస:70
లస: ససస స
4310 NDX1735002
పపరర: జజన బ షపక

4296 NDX2333490
పపరర: సససదర రరవప కరలలకరరర

94-224/226

తసడడ:డ సససదరరకవప కరలలకలరరవప
ఇసటట ననస:86-3-461
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర వలర
ఇసటట ననస:86-3-467
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పరరబతస న
ఇసటట ననస:86-3-468
వయససస:30
లస: ససస స
4307 NDX2408722
పపరర: మరరయమర యమనమల

94-224/228

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-467
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర వలర
ఇసటట ననస:86-3-467
వయససస:25
లస: పప
4304 NDX0565648
పపరర: మసజషర పరరబతస న

4293 NDX0565036
పపరర: కకశశర బబబబ తతటకలర

4291 MLJ2237733
పపరర: ససమలత కటబట
తసడడ:డ జజసఫ కటబట
ఇసటట ననస:86-3-460
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరలలకరరర
ఇసటట ననస:86-3-461
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసలరల
ఇసటట ననస:86-3-465
వయససస:18
లస: పప
4301 NDX3169588
పపరర: ససభబన షపక

94-224/225

తసడడ:డ ఆనసద రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:86-3-460
వయససస:36
లస: పప

భరస : సససదరరకవప కరలలకలరరవప
ఇసటట ననస:86-3-461
వయససస:59
లస: ససస స
4298 NDX3068616
పపరర: లల కకషష పసలరల

4290 NDX0564971
పపరర: ససమలత తతటకలర

94-226/127
4288 NDX1966763
పపరర: మధస ససధననన రరవప పరలపరరస

తసడడ:డ ససదరరనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-3-393
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకశశర బబబబ తతటకలర
ఇసటట ననస:86-3-460
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:86-3-460
వయససస:55
లస: ససస స
4295 NDX2333482
పపరర: భబగఖమర కరలలకలరరవప

94-226/126

భరస : ఆదదననరరయణ ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:86-3-393
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-414/1
వయససస:27
లస: పప
4292 NDX0566992
పపరర: మమరర తతటకలర

4287 NDX1872515
పపరర: ననగ మలలర శశరర పరలపరరస

4312 NDX0566927
పపరర: షపక రహమమన బ షపక

94-224/239

భరస : ఘన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:47
లస: ససస స
94-224/241

4315 NDX0566877
పపరర: ఘన ససవదన షపక

94-224/242

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-473
వయససస:56
లస: పప
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94-224/1433 4317 NDX1486084
4316 NDX3173085
పపరర: శకనవరససలల ఓబబలలపపరరమ
పపరర: పదర బతష
స ల

తసడడ:డ రసగ సరయ ఓబబలలపపరరమ
ఇసటట ననస:86-3-478
వయససస:45
లస: పప
4319 NDX0145706
పపరర: రరజకశశరర జగనననథస

భరస : శకనస బబతషల
ఇసటట ననస:86-3-485
వయససస:42
లస: ససస స
94-224/245

భరస : రరజ జగనననధస
ఇసటట ననస:86-3-488
వయససస:35
లస: ససస స
4322 NDX0153791
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/248

94-224/251

94-224/254

94-224/257

94-224/258

94-224/261

భరస : లకరణరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:60
లస: ససస స

4329 NDX0155523
పపరర: రరమకకషష బసగరరర

4332 NDX3018140
పపరర: అనత చసదడశశఖర దలమయ

4335 MLJ3543915
పపరర: లకకర దళయయ

4338 NDX2091304
పపరర: మరరబ షపక

94-224/263

4341 NDX1122241
పపరర: మసగ బసడడ

94-224/255

4344 MLJ2232098
పపరర: గసగరరజ కకన
తసడడ:డ ననగకశశరరరవప కకన
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:40
లస: పప

4324 NDX0944959
పపరర: ససబబబరరవప కనగబసటర

94-224/250

4327 NDX0144816
పపరర: పదర బసగరరర

94-224/253

4330 NDX0147082
పపరర: వజయ కలమమర బసగరరర

94-224/256

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:32
లస: పప
94-224/1434

4333 NDX3035730
పపరర: ఉదయ కలమమర దలమయ

94-224/1435

తసడడ:డ అపషరరవప దలమయ
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:18
లస: పప
94-224/259

4336 NDX1849050
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-224/260

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-493
వయససస:35
లస: పప
94-224/262

4339 NDX2974848
పపరర: గసగరరజ కకన

94-223/1174

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:38
లస: పప
94-224/264

భరస : మబరళకకషష బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/266

94-224/247

తసడడ:డ వజయ కలమమర బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:86-3-494
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:28
లస: ససస స
4343 AP151000390119
పపరర: లకడర బసగరరర

94-224/252

భరస : అపరషరరవప దళయ య
ఇసటట ననస:86-3-493
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నసకరరజ దళయ య
ఇసటట ననస:86-3-493
వయససస:44
లస: పప
4340 NDX1908781
పపరర: పపషషలతన కలసబ

4326 NDX0153643
పపరర: అనసరరధ బసగరరర

4321 NDX0651885
పపరర: ధనలకడర కలరబసడడ

తసడడ:డ చననబలర యఖ కనగబసటర
ఇసటట ననస:86-3-491
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపషరరవప దలమయ
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:20
లస: పప

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-493
వయససస:36
లస: ససస స
4337 NDX1081405
పపరర: అపషరరజ దళయయ

94-224/249

తసడడ:డ పప ల ఈశశర రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:53
లస: పప
4334 NDX2091296
పపరర: నసరర హన షపక

4323 NDX1306687
పపరర: ససజత బబబబ కటబట

94-224/244

భరస : సరరర కలరబసడడ
ఇసటట ననస:86-3-491
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పప లలశశరరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-492
వయససస:51
లస: ససస స
4331 MLJ3543923
పపరర: పప లలశశరరరవప బసగరరర

94-224/246

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:86-3-491
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:86-3-491
వయససస:52
లస: పప
4328 MLJ2232114
పపరర: కలమమరర బసగరరర

4320 NDX0153288
పపరర: రరజ జగనననథస

4318 NDX1486001
పపరర: గగపసననథ బబతషల

తసడడ:డ శకనస బబతషల
ఇసటట ననస:86-3-486
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జగనననధస
ఇసటట ననస:86-3-488
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-491
వయససస:71
లస: ససస స
4325 NDX0505495
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడవటట

94-224/243

4342 MLJ2232106
పపరర: రమణ కకన

94-224/265

భరస : గసగరరజ కకన
ఇసటట ననస:86-3-495
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/267

4345 NDX1122381
పపరర: పదర అసతరరజ

94-224/268

భరస : వనసకటరరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:30
లస: ససస స
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4346 NDX1122225
పపరర: ససత బసగరరర
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94-224/269

తసడడ:డ దసరరరరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:36
లస: ససస స
4349 MLJ2236107
పపరర: ససతమర మసగళగరరర

94-224/272

94-224/1579

94-224/276

94-224/279

94-224/282

94-224/285

94-224/288

భరస : జమబర శకరరమబ
ఇసటట ననస:86-3-517
వయససస:38
లస: ససస స

4359 NDX1610154
పపరర: రరణణ పపపరషల

4362 NDX1347053
పపరర: అనల కలమమర నలపప

4365 NDX2485522
పపరర: శక లకడర మబసల

4368 NDX3036183
పపరర: వనసకటటష కకడడరర

94-224/289

4371 NDX1122365
పపరర: మమరర నలపప

94-224/280

4374 MLJ2236255
పపరర: వనసకటశవకలమమరర నలమపప
భరస : రరజకష నలపప
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:37
లస: ససస స

4354 NDX1306703
పపరర: అనసరరద బసగరరర

94-224/275

4357 MLJ3543402
పపరర: మహన రరవప బసగరరర

94-224/278

4360 NDX0153478
పపరర: పదనరవత నలమపప

94-224/281

భరస : శకనవరసరరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:44
లస: ససస స
94-224/283

4363 NDX1610121
పపరర: బబజర బబబబ పపపరషల

94-224/284

తసడడ:డ యమకకబబ పపపరషల
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:45
లస: పప
94-224/286

4366 NDX2485514
పపరర: గగపస కకషష మబసల

94-224/287

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:86-3-508
వయససస:36
లస: పప
94-224/1436

4369 NDX3036266
పపరర: పసడయసకర కకడడరర

94-224/1437

భరస : వనసకటటష కకడడరర
ఇసటట ననస:86-3-515
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/290

భరస : మబనవశశరరరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-517
వయససస:34
లస: ససస స
94-224/1438

94-224/274

తసడడ:డ బబబబ బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-498
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:86-3-515
వయససస:29
లస: పప

భరస : దసరర రరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-517
వయససస:25
లస: ససస స
4373 NDX2887230
పపరర: జమబర సతఖవత

94-224/277

భరస : గరపసకకషష మబసల
ఇసటట ననస:86-3-508
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కకడసరర
ఇసటట ననస:86-3-515
వయససస:53
లస: పప
4370 NDX2409332
పపరర: ననగమణణ నలపప

4356 MLJ3543063
పపరర: నరసమర బసగరరర

4351 NDX0938423
పపరర: రరమబ మసగళగరరర

భరస : మహన రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-498
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడమరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:52
లస: పప
4367 MLJ3543659
పపరర: శకనవరసరరవప కకడసరర

94-225/1558

భరస : బబజర బబబబ పపపరషల
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:20
లస: పప
4364 NDX0147140
పపరర: శకనవరసరరవప నలపప

4353 NDX2920031
పపరర: బసగరరర జజరకర్ి్

94-224/271

తసడడ:డ బబబబరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహన రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-498
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-499
వయససస:24
లస: ససస స
4361 NDX2509800
పపరర: బదదన
డ నధ నలపప

94-224/273

తసడడ:డ బసగరర పడసరద
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరశమ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-3-498
వయససస:30
లస: ససస స
4358 NDX1781211
పపరర: ఇసదడజ నలపప

4350 NDX1122357
పపరర: దసరరరరరవప బసగరరర

4348 NDX0759225
పపరర: ఉమ బసగరరర

భరస : దసరరరరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బహదసర బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:48
లస: పప

భరస : బసగరరర జజరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:25
లస: ససస స
4355 NDX1122407
పపరర: అలవవలలమసగ మసగళగరరర

94-224/270

భరస : రరమబ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమబ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-3-496
వయససస:50
లస: ససస స
4352 NDX2916971
పపరర: బసగరరర పప లతలర

4347 NDX1967803
పపరర: రమణ మసగళగరరర

4372 NDX1122373
పపరర: మబనవశశరరవప నలపప

94-224/291

తసడడ:డ బడహరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-517
వయససస:38
లస: పప
94-224/292

4375 MLJ3543147
పపరర: దతవ నలమపప

94-224/293

భరస : రరజ నలపప
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:48
లస: ససస స
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4376 MLJ2236263
పపరర: దసరరరరరవప నలమపప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-224/294

తసడడ:డ రరజ నలపప
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:36
లస: పప
4379 NDX3035789
పపరర: తరరమల నలపప

94-224/1440

94-224/298

94-224/301

94-224/304

94-224/307

94-224/320

94-224/323

భరస : కకషప ర శకరసగస
ఇసటట ననస:86-3-524
వయససస:38
లస: ససస స

4389 NDX1122415
పపరర: ననగరరజ గకరర

4392 NDX2173201
పపరర: ఉమ మహహశశరర జకక

4395 MLJ2231579
పపరర: వజయ జజనకక

4398 MLJ3543436
పపరర: మరరవల షపక

94-224/326

4401 NDX2797702
పపరర: కకషప ర శకరసగస

94-224/305

4404 NDX2134476
పపరర: లమవణఖ చనగసటటపత
భరస : వనసకటపయఖ పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:86-3-529
వయససస:24
లస: ససస స

4384 MLJ2232221
పపరర: దతవ నలమపప

94-224/300

4387 NDX1079102
పపరర: రరమబ బవరరశశటట

94-224/303

4390 MLJ2232346
పపరర: ననరరయణ నలమపప

94-224/306

తసడడ:డ బడహరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:37
లస: పప
94-224/308

4393 NDX1735085
పపరర: రకణబకరదతవ దళవయ

94-224/319

భరస : నరకసదడ బబబబ జజనకక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:35
లస: ససస స
94-224/321

4396 NDX0566182
పపరర: రమణ కలమమర అనసతరరధ

94-224/322

తసడడ:డ కకటయఖ అనసతరరధ
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:38
లస: పప
94-224/324

4399 MLJ3544186
పపరర: ససలమర షపక

94-224/325

తసడడ:డ మరరవత షపక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:65
లస: పప
94-224/1441

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ శకరసగస
ఇసటట ననస:86-3-524
వయససస:40
లస: పప
94-226/1571

94-224/297

తసడడ:డ మబతనఖలయఖ బవరరశశటట
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పకకర సహ బ షపక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:65
లస: పప
4403 NDX2904837
పపరర: శకరకఖ శకరసగస

94-224/302

భరస : రరమససబబబరరవప జజనకక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరవప జజనకక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:39
లస: పప
4400 NDX1472679
పపరర: మసరసన వరల షపక

4386 MLJ2232338
పపరర: గబరవమర నలమపప

4381 NDX1376920
పపరర: దసరరర భవరన రరపపరర

భరస : వనసకటరరవప నలపప
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప జకక
ఇసటట ననస:86-3-521
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప జజనకక
ఇసటట ననస:86-3-523
వయససస:37
లస: ససస స
4397 NDX1321470
పపరర: నరకసదడ బబబబ జజనకక

94-224/299

తసడడ:డ గబరరవపలల గకరర
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:41
లస: పప
4394 MLJ2231561
పపరర: ససధనరరణణ జజనకక

4383 NDX1122423
పపరర: మరరయమర గకరర

94-224/1439

భరస : ఈశశర సరయ రరపపరర
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బడహరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పపరయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:35
లస: పప
4391 MLJ2232213
పపరర: వనసకటరరవప నలమపప

94-224/296

భరస : ననగరరజ గకరర
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:39
లస: ససస స
4388 NDX1376912
పపరర: ఈశశర సరయ రరపపరర

4380 NDX1421510
పపరర: లకడర బవరరశశటట

4378 NDX3142957
పపరర: లకడర హరత లమవవటట

భరస : బబబబ రరవప లమవవటట
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమబ బవరరశశటట
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ నలపప
ఇసటట ననస:86-3-519
వయససస:32
లస: ససస స
4385 NDX0147215
పపరర: ధనలకడర యరకసశశటట

94-224/295

తసడడ:డ బడహరస నలపప
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహహశ నలపప
ఇసటట ననస:86-3-518
వయససస:29
లస: ససస స
4382 NDX1079060
పపరర: మసగ నలపప

4377 MLJ3543121
పపరర: రరజ నలమపప

4402 NDX2799567
పపరర: సరయ లకడర శకరసగస

94-224/1442

తసడడ:డ కకశశర శకరసగస
ఇసటట ననస:86-3-524
వయససస:18
లస: ససస స
94-168/64

4405 NDX1306778
పపరర: నళన అసతరరజ

94-224/327

తసడడ:డ కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:30
లస: ససస స
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4406 AP151000390218
పపరర: అననపపరషమర అసతరరజ

94-224/328

భరస : కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:70
లస: ససస స
4409 NDX1306752
పపరర: కకరణ అసతరరజ

94-224/331

94-224/334

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:43
లస: ససస స
4418 NDX1967779
పపరర: వనసకటటశశరరర గరరకపరటట

94-224/340

94-224/341

94-224/344

94-224/1445

తసడడ:డ సప మయఖ కరనసళళ
ఇసటట ననస:86-3-537
వయససస:48
లస: పప
4430 NDX2626265
పపరర: ఉమ సరయ నరకశ గరరకపరటట

94-224/1197

భరస : డతవడ రతనస పసలర
ఇసటట ననస:86-3-539
వయససస:53
లస: ససస స

94-224/333

4414 NDX1834739
పపరర: సరయ జజఖత చచననసశశటట

94-224/338 4417 NDX0565937
4416 NDX1306711
పపరర: దసరరర ఫణణసదడ సరశమ చచననసశశటట
పపరర: శకనవరసరరవప

94-224/1443

94-224/339

94-224/1444
4420 NDX3067949
పపరర: శరమబఖయయల రరజ ననససససరససట న

తసడడ:డ జక పస రరవప ననససససరససట న
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:31
లస: పప

4422 NDX1376946
పపరర: కరరమబలమర అబబదల

94-224/342

4423 NDX1485698
పపరర: ససకకరసన ససరఖదతవర

94-224/343

తసడడ:డ రమమష ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:86-3-536
వయససస:25
లస: ససస స

4425 NDX1485730
పపరర: రమమష ససరఖదతవర

94-224/345

4426 NDX2485506
పపరర: కలషరల కళయఖణ కరకలలమర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:86-3-536
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరకలలమర
ఇసటట ననస:86-3-537
వయససస:21
లస: పప

4428 NDX3036167
పపరర: వజయలకడర కరనసళళ

4429 NDX2629111
పపరర: కలససమ కలమమరర గరరకపరటట

4431 NDX2798981
పపరర: శమత పసలర

4434 NDX1472695
పపరర: రమఖ గననన
భరస : శకకరసత గననన
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:33
లస: ససస స

94-224/336

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:46
లస: పప

94-224/1446

94-224/346

94-174/801

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-3-538
వయససస:22
లస: ససస స
94-168/1042

తసడడ:డ పసలర డతవడ రతనస
ఇసటట ననస:86-3-539
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/1559

4411 MLJ3543279
పపరర: శకదతవ కసచరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:86-3-537
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-3-538
వయససస:18
లస: పప
4433 NDX2840569
పపరర: ఆశ లత బడడగబ

94-224/335

తసడడ:డ మబననఫ అబబదల
ఇసటట ననస:86-3-534
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమష ససరఖదతవర
ఇసటట ననస:86-3-536
వయససస:26
లస: ససస స
4427 NDX3016045
పపరర: కకటటశశర రరవప కరనసళళ

4413 NDX0431130
పపరర: ననగకసదడస కసచరర

4419 NDX3067428
పపరర: వర దతవనన ననససససతడ

94-224/330

భరస : రమమష కసచరర
ఇసటట ననస:86-3-531
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జయ పడకరశరరవప ననససససరససస స
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కరఠమబలమర అబబదల
ఇసటట ననస:86-3-534
వయససస:38
లస: ససస స
4424 NDX1485706
పపరర: పడవలర క ససరఖదతవర

94-224/332

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-3-533
వయససస:51
లస: పప
4421 NDX1376938
పపరర: నసరర హన అబబదల

4410 AP151000390555
పపరర: బబలకకషష అసతరరజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-3-531
వయససస:77
లస: పప
94-224/337

4408 NDX0152421
పపరర: ఉదయ భబసకర అసతనరరజ

తసడడ:డ కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-3-531
వయససస:57
లస: పప
4415 NDX0145854
పపరర: వజయలకడర చచననసశశటట

94-224/329

తసడడ:డ కకషష మబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-530
వయససస:32
లస: పప
4412 NDX0460816
పపరర: రమమష కసచరర

4407 NDX1306760
పపరర: అమరకసదడ అసతరరజ

4432 NDX2735249
పపరర: నఖత పసలర

94-174/951

తసడడ:డ డతవడ రతనస
ఇసటట ననస:86-3-539
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/347

4435 MLJ2230217
పపరర: వజయలకడర దతవళర గననన

94-224/348

భరస : శకహరఠ రరవప గననన
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:59
లస: ససస స
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94-224/349

తసడడ:డ శకహరరరరవప గననన
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:31
లస: పప
4439 NDX3097540
పపరర: ఏననగసటట శసకయఖ

94-224/1447

94-224/359

94-225/400

94-225/1560

94-224/363

94-224/1580

94-224/367

తసడడ:డ యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-554
వయససస:46
లస: ససస స

4449 NDX2509859
పపరర: ఆషర జజఖత వరససమళళ

4452 NDX0909028
పపరర: రతనరరజ వరససమలర

4455 NDX0145771
పపరర: వశశ భబరత దతవ జసగస

94-224/1451

94-224/361

4444 NDX0948794
పపరర: షమర షపక

94-225/399

4447 NDX0948802
పపరర: బబజజన షపక

94-225/402

4450 NDX0908467
పపరర: బబజర వరససమలర

94-224/362

భరస : రతనరరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:86-3-549/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-224/364

4453 NDX3018181
పపరర: ననగకశశర రరవప బసడడ

94-224/1448

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-550
వయససస:57
లస: పప
94-224/365

4456 NDX0150235
పపరర: అవననష ససమత అసరడక

94-224/1449 4459 NDX3105749
4458 NDX3090222
పపరర: జయ పడకరశరరవప ననససస సతడ
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరయమల

4461 NDX2374163
పపరర: ఆయయశర ససదద ఖ బబగస షపక

4464 NDX2485332
పపరర: యమకలబ షపక
తసడడ:డ అలమరబకడ షపక
ఇసటట ననస:86-3-554
వయససస:50
లస: పప

94-224/366

తసడడ:డ దతవకకపరదననస అసరడక
ఇసటట ననస:86-3-551
వయససస:35
లస: పప
94-224/1450

తసడడ:డ చనన వనసకకయమ మరరయమల
ఇసటట ననస:86-3-553
వయససస:32
లస: పప
94-224/368

తసడడ:డ యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-554
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/370

94-224/358

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమఏలల ననససస సతడ
ఇసటట ననస:86-3-553
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మరరయమల
ఇసటట ననస:86-3-553
వయససస:28
లస: ససస స
4463 NDX2485324
పపరర: మసరసన షపక

94-225/401

భరస : దతవర కకపరదననస అసరడక
ఇసటట ననస:86-3-551
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవర కకపరదననస అసరడక
ఇసటట ననస:86-3-551
వయససస:36
లస: పప
4460 NDX3043239
పపరర: జజఖతరరయ మరరయమల

4446 NDX0726778
పపరర: షరజహన షపఖస�

4441 NDX2461564
పపరర: ఖమజజ షపక

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనలకడర వరససమలర
ఇసటట ననస:86-3-549/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-550
వయససస:43
లస: ససస స
4457 NDX0153387
పపరర: యశశసత చచవతనఖ అసరడక

94-224/360

తసడడ:డ రతనరరజ వరససమళళ
ఇసటట ననస:86-3-549/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనరరజ వరససమలర
ఇసటట ననస:86-3-549/1
వయససస:24
లస: పప
4454 NDX3127222
పపరర: కమల బసడడ

4443 MLJ3543394
పపరర: ననగకశశరరరవప అలర స

94-224/351

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-544
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస� షపక
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక షరజహన
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:22
లస: పప
4451 NDX2148147
పపరర: అవననష వరససమలర

94-224/357

తసడడ:డ కకటటషష అలర స
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:60
లస: పప

భరస : జలమన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:47
లస: ససస స
4448 NDX2749851
పపరర: షపక ఇరరషన మసరసన

4440 NDX2461572
పపరర: ఇమమసబ షపక

4438 MLJ2232056
పపరర: శక హరర రరవప గననన

తసడడ:డ ససబబబరరవప గననన
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-544
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:86-3-546
వయససస:48
లస: ససస స
4445 MLJ2238400
పపరర: ఫరతమమ షపఖస�

94-224/350

తసడడ:డ శకహరరరరవప గననన
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏననగసటట జసగయఖ
ఇసటట ననస:86-3-541
వయససస:51
లస: పప
4442 NDX2222610
పపరర: సరసబబడజఖస అలర స

4437 MLJ2230225
పపరర: శకకరసత గననన

4462 NDX2485316
పపరర: హససనన ససలమసనన బబగస షపక

94-224/369

తసడడ:డ యమకలబ షసవక
ఇసటట ననస:86-3-554
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/371

4465 NDX2706455
పపరర: చనన వనసకటయఖ చరర

94-224/1198

తసడడ:డ ససబబయఖ చరర
ఇసటట ననస:86-3-559
వయససస:41
లస: పప
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4466 NDX2710994
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలనశశటట

94-211/1062

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:86-3-563
వయససస:67
లస: పప
4469 NDX2693778
పపరర: ధన లకడర కలనశశటట

94-224/1201

94-224/1455

94-224/375

94-224/378

94-223/1175

94-225/1562

94-224/380

తసడడ:డ శఫసఉలమరహ మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:28
లస: పప

4476 NDX1856097
పపరర: జజహహద పఠరన

4479 NDX2928117
పపరర: బరకత హహసపన సయఖద

4482 NDX2942258
పపరర: బరరర నరసససహ రరవప

4485 NDX3180890
పపరర: మబరళ ధర గసట

4488 NDX1765421
పపరర: ససభబన షపక

94-223/1176

4491 NDX1472968
పపరర: మబన రగహహ మహమరద

94-224/376

4494 NDX1472737
పపరర: శఫసఉలర హ షపక
తసడడ:డ అబబదల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:57
లస: పప

4474 NDX3267002
పపరర: ఆశ శశక

94-99/880

4477 NDX1765561
పపరర: జజన ససవద పఠరన

94-224/377

తసడడ:డ మమభబ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:31
లస: పప
94-224/1581

4480 NDX3184769
పపరర: వనయ గసట

94-222/788

తసడడ:డ వజయయసదడ రరవప
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:22
లస: పప
94-224/1456

4483 NDX2929529
పపరర: బరరర లకడర

94-224/1457

భరస : బరరర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:66
లస: ససస స
94-225/1563

4486 NDX1765496
పపరర: జజససరన షపక

94-224/379

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-573
వయససస:25
లస: ససస స
94-224/381

4489 MLJ3544350
పపరర: బబడత షపక

94-224/382

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-573
వయససస:56
లస: పప
94-224/383

తసడడ:డ శఫసఉలర హ మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/385

94-224/374

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన బబడచ షపక
ఇసటట ననస:86-3-573
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:43
లస: పప
4493 NDX1473024
పపరర: రగషన జజమర మహమరద

94-225/1561

తసడడ:డ వజ రరజనరరవ గసట
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబడత షపక
ఇసటట ననస:86-3-573
వయససస:50
లస: ససస స
4490 NDX3060779
పపరర: షపక బబబబ

4473 NDX2875177
పపరర: ససజజత ననయబడడ గసట

94-224/1200

భరస : చసదడ సప మ
ఇసటట ననస:86-3-565
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బరరర లకరణ రరవప
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గసట
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:53
లస: పప
4487 MLJ3544343
పపరర: నసరర హన షపక

4471 NDX2509842
పపరర: దసరర భవరన సప మ

తలర : ఆశ షపక
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:20
లస: పప

భరస : వజయరరర నరరవ గసట
ఇసటట ననస:86-3-572
వయససస:44
లస: ససస స
4484 NDX3174414
పపరర: వజయ రసజన రరవప గసట

94-224/1452

భరస : ననగబల శశశద పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మబషసకల పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:55
లస: పప
4481 NDX3162278
పపరర: రరహహన గసట

4470 NDX3194214
పపరర: సతఖ ననరరయణ కలనశశటట

భరస : గసట రవ కలమమర
ఇసటట ననస:86-3-569
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ససవదన పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-571
వయససస:25
లస: ససస స
4478 NDX1765645
పపరర: మమబబ ససబబన పఠరన

4468 NDX2699254
పపరర: వనసకట రసగననధ కలమమర
కలనశశటట
తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:86-3-563
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:86-3-563
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దతవసహయస
ఇసటట ననస:86-3-569
వయససస:40
లస: పప
4475 NDX1765694
పపరర: నజజర పఠరన

94-224/1199

భరస : సతఖననరరయణ కలనశశటట
ఇసటట ననస:86-3-563
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రసగననధ రరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:86-3-563
వయససస:41
లస: ససస స
4472 NDX2735264
పపరర: రవ కలమమర గసట

4467 NDX2709269
పపరర: సతఖవత కలనశశటట

94-224/384
4492 NDX1472984
పపరర: శరహనజ బబగమ మహమరద

భరస : శఫసఉలర హ మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:54
లస: ససస స
94-224/386

4495 NDX3109915
పపరర: షపక షరహహనన

94-224/1458

తసడడ:డ షపక బబబబ
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:18
లస: ససస స
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4496 NDX3180486
పపరర: ససరజ బబగ మహమరద

94-225/1564

తసడడ:డ సతస ర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-574
వయససస:37
లస: పప
4499 SQX0181909
పపరర: వజయబబబబ దదడర

4497 SQX0426312
పపరర: మమరర ససవరరస కలమమరర జపలర

94-2/1257

భరస : వజయ బబబబ దదడడ
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:50
లస: ససస స
94-223/1177

4498 NDX2959799
పపరర: దదడడ పడశరసత

94-221/1007

తసడడ:డ దదడడ వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:24
లస: పప

94-223/1178 4501 NDX2896991
4500 NQX1757295
పపరర: అనఘ అనసరరధ ననమలకసటట
పపరర: వజయబబబబ దదడర

94-224/1459

భసధసవప: మమరర ససవరరస కలమమరర జపలర
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: మమరర ససవరరస కలమమరర జపలర
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ దదడర
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:52
లస: పప

4502 NDX2895118
పపరర: మమరర ససవరరస కలమమరర జపలర

4503 NDX2843753
పపరర: పడశరసత దదడడ

94-224/1462
4504 NDX2910339
పపరర: ననమలకసటట అనఘ అనసరరధ

94-224/1460

భరస : వజయ బబబబ జపలర
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:50
లస: ససస స
4505 NDX2893022
పపరర: ససరఖ దతవర కమలమర

తలర : మమరర ససవరరస కలమమరర జపలర
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:24
లస: పప
94-224/1466

భరస : ససరఖ దతవర సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-3-584
వయససస:69
లస: ససస స
4508 NDX3163680
పపరర: అమణణసససరస షపక

94-219/937

94-224/1202

94-224/1472

94-224/395

భరస : వనసకటటసశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:38
లస: ససస స

4512 NDX3162765
పపరర: మమబబచనసద గరజల

4515 AP151000390485
పపరర: హహసపసనవబగస రరసససదర

4518 NDX2753143
పపరర: యయససరరజ వలలర పప

94-225/1567

4521 NDX2878007
పపరర: ససరకశ బబబబ పరలలపప

94-224/1470

4524 MLJ2238145
పపరర: జజఖత� వలలర పప�
భరస : దసరరరరరవప� వలలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:45
లస: ససస స

4510 NDX2619187
పపరర: షబన షపక

94-148/799

4513 NDX2845493
పపరర: షబబన షపక

94-224/1471

తసడడ:డ అబబదల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-589
వయససస:18
లస: ససస స
94-224/393

4516 MLJ3544376
పపరర: జజనమహహదద న రరసససదనర

94-224/394

తసడడ:డ షసషషదదదన రరసససదర
ఇసటట ననస:86-3-591
వయససస:36
లస: పప
94-168/1043

4519 NDX2940310
పపరర: వలలర పప ససరకశ బబబబ వలలర పప

94-224/1473

భసధసవప: వలలర పప జయశక జయశక
ఇసటట ననస:86-3-592
వయససస:29
లస: పప
94-225/1568

తసడడ:డ ససవరరస రరవప
ఇసటట ననస:86-3-592
వయససస:29
లస: పప
94-225/405

94-225/1565

తసడడ:డ అబబదల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:86-3-589
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-3-592
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:86-3-592
వయససస:48
లస: పప
4523 NDX1478461
పపరర: గరసధద వలలర పప

94-225/1566

భరస : షసషషదదదన రరసససదర
ఇసటట ననస:86-3-591
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గబలమసమహహదద న రరసససదర
ఇసటట ననస:86-3-591
వయససస:60
లస: పప
4520 NDX2777670
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప

4509 NDX3177367
పపరర: బషసర అహమరద షపక

4507 NDX2892883
పపరర: ససరఖ దతవర ససరకష బబబబ
తసడడ:డ ససరఖ దతవర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-3-584
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబబదల హహసపన గరజల
ఇసటట ననస:86-3-589
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల హహసపన
ఇసటట ననస:86-3-589
వయససస:18
లస: ససస స
4517 MLJ3544632
పపరర: షసషషదదదన రరసససదర

94-224/1467

తసడడ:డ మహహమరద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:36
లస: పప

భరస : గరజలమర అబబదల హహసపసన
ఇసటట ననస:86-3-589
వయససస:40
లస: ససస స
4514 NDX3162492
పపరర: సబనన షపక

4506 NDX2925915
పపరర: ససరఖ దతవర రమఖ శక

భరస : దదడడ పడశరసత
ఇసటట ననస:86-3-578
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరఖ దతవర ససరకష బబబబ
ఇసటట ననస:86-3-584
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమబరదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:33
లస: ససస స
4511 NDX2658003
పపరర: గరజలమర మమబబ చసద

94-224/1461

4522 NDX1617424
పపరర: జయశక వలలరల

94-225/404

భరస : ససరకష బబబబ వలలరల
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/406

4525 NDX0661249
పపరర: చచసచమర� వలలర పప�

94-225/407

భరస : రరమసరశమ� వలలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:58
లస: ససస స
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4526 MLJ2238137
పపరర: దసరరరరరవప వలర పప
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94-225/408

తసడడ:డ వరరసరశమ వలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:45
లస: పప
4529 NDX3157518
పపరర: గబరరవమర గకసధదససరఠ

94-223/1346

94-225/410

94-225/1325

94-225/413

94-225/416

94-225/419

94-225/1326

4539 NDX0155838
పపరర: గగహర జజన షపక

4542 MLJ2235000
పపరర: దరరయమపసర షపక

4545 NDX1967704
పపరర: కలబబడ షపక

94-225/422

4548 MLJ2236628
పపరర: ఖమససస షపక�

94-225/414

94-226/128

4553 NDX0151399
పపరర: అపసర షపక

94-225/427

4551 NDX0154476
పపరర: ఆషర� షపక�

94-225/417

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-605
వయససస:31
లస: ససస స

94-225/1570

4537 MLJ2234920
పపరర: సలస� షపక�

94-225/412

4540 MLJ2235232
పపరర: ఖసదరతనర న షపక

94-225/415

4543 MLJ2236917
పపరర: ససవదసమసరసన� షపక�

94-225/418

తసడడ:డ హసససన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-601
వయససస:40
లస: పప
94-225/420

4546 MLJ2234664
పపరర: హహసపసన� షపక�

94-225/421

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:38
లస: పప
94-225/423

4549 NDX1967464
పపరర: ఇబడహహస సలస మహమరద

94-225/424

తసడడ:డ ఆదమ షఫస మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:55
లస: పప
94-225/425

భరస : బబబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-3-604
వయససస:30
లస: ససస స
4554 NDX2173383
పపరర: షమస షపక

4534 NDX3155322
పపరర: తరరపరతమర గకసధదససరఠ

భరస : బబజతననసషహససనన షపక
ఇసటట ననస:86-3-601
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరశల� షపక
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:48
లస: పప

4550 NDX0983635
పపరర: సరసబశవరరవప చనదరరససపలర
ఛధరససపళనళ
తసడడ:డ పపలర యఖ ఛధరససపళనళ
ఇసటట ననస:86-3-603
వయససస:33
లస: పప

94-224/1582

తసడడ:డ అబబదలరజద� షపక
ఇసటట ననస:86-3-600
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఇబడహహస సలస మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబరఠరరరవల� షపక
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖమజమమమనసదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-604
వయససస:71
లస: ససస స

4536 NDX2552313
పపరర: దసరరర దతవ బసగబమళర

4531 NDX3162153
పపరర: నగరజ గరకధదససరఠ

భరస : ననగ రరజ గకసధదససరఠ
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజననవసదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-601
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-602
వయససస:43
లస: ససస స
4547 MLJ2237808
పపరర: శలమరరల � షపక�

94-225/411

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:86-3-601
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రహమమన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-601
వయససస:41
లస: ససస స
4544 MLJ2234870
పపరర: హహసపసనబ షపక

4533 AP151000390584
పపరర: సతస యఖ గసధససరర

94-225/1569

తసడడ:డ సతస యఖ గకసధదససరఠ
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరససలల బసగబమళర
ఇసటట ననస:86-3-596
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలరజద� షపక
ఇసటట ననస:86-3-600
వయససస:44
లస: పప
4541 MLJ2234862
పపరర: ఫరతమమ� షపక�

94-224/1474

తసడడ:డ బబడడ యఖ గసదససరర
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బసగబమళర
ఇసటట ననస:86-3-596
వయససస:45
లస: పప
4538 MLJ2235034
పపరర: జసషసద� షపక�

4530 NDX3167574
పపరర: ననగకశశర రరవప గకసధదససరఠ

4528 NDX2760908
పపరర: ససరకశ బబబబ వలలర పప

తసడడ:డ ససవరరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ గకసదదససరఠ
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడసరదస గసధససరర
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:38
లస: ససస స
4535 NDX1801449
పపరర: శకనవరససలల బసగబమళర

94-225/409

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:86-3-593
వయససస:68
లస: పప

భరస : సతస యఖ గకసధదససరఠ
ఇసటట ననస:86-3-594
వయససస:56
లస: ససస స
4532 NDX0396119
పపరర: కకటటశశరమర గకసధదససరర

4527 NDX0395996
పపరర: రరమసరశమ వలలర పప

4552 NDX0151233
పపరర: ఖసరఠలద షపక

94-225/426

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-604
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/428

4555 NDX1919010
పపరర: హబబబననషర షపక

94-225/429

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-605
వయససస:48
లస: ససస స
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4556 NDX0154658
పపరర: మహహబ షపక
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94-225/430

భరస : బబజలల షపక
ఇసటట ననస:86-3-605
వయససస:61
లస: ససస స
4559 NDX2281533
పపరర: పరఠశన షపక

4557 NDX0238824
పపరర: ససజవయఖ� గబటటరర�

తసడడ:డ సరశమ రసగయఖ� గబటటరర
ఇసటట ననస:86-3-605
వయససస:44
లస: పప
94-225/433

4560 NDX1967324
పపరర: మహబ షపక

భరస : ససరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-606 LALPURAM ROAD
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:86-3-608
వయససస:40
లస: ససస స

4562 NDX1906207
పపరర: ననగబర బబషర షపక

4563 NDX0502468
పపరర: షపక సతనసర�

94-225/436

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-608
వయససస:27
లస: పప
4565 NDX1734228
పపరర: కలలసన షపక

94-225/439

94-225/442

94-225/445

94-225/448

94-99/891

భరస : సరశమ రసగయఖ గబటటరర
ఇసటట ననస:86-3-612
వయససస:61
లస: ససస స

94-225/440

4575 NDX2272367
పపరర: రమజజ షపక

4578 NDX0948844
పపరర: మహబబబ సయఖద

94-225/451

4581 NDX1567272
పపరర: ఝమనసరరణణ ఎరరషన

94-225/443

4584 NDX0802108
పపరర: గబరవమర ససరరమమళళ�
భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ ససరరమమళళ
ఇసటట ననస:86-3-613
వయససస:48
లస: ససస స

4564 MLJ3548104
పపరర: సతనసర షపక

94-225/438

4567 MLJ2233245
పపరర: హససనన� షపక�

94-225/441

4570 NDX2091114
పపరర: శకనవరస రరడడ కలమచలమ

94-225/444

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ కలమచలమ
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:45
లస: పప
94-225/446

4573 MLJ2238012
పపరర: హబబబననసర� షపక�

94-225/447

భరస : ఖమజజవల� షపక
ఇసటట ననస:86-3-610
వయససస:68
లస: ససస స
94-99/626

4576 NDX3285277
పపరర: షపక బడత సరహహబ

94-99/887

తసడడ:డ షపక బదసదలర
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:68
లస: పప
94-225/449

4579 NDX1734368
పపరర: ననగబర షపక

94-225/450

తసడడ:డ బడతసహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:31
లస: పప
94-225/452

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర ఎరరషన
ఇసటట ననస:86-3-612
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/454

94-225/435

భరస : జసషసద� షపక
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బడతషర సయఖద
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబదసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:60
లస: పప
4583 NDX1567256
పపరర: ససబబమర గబటటరర

4572 NDX1478503
పపరర: నగఠనన షపక

4561 AP151000390686
పపరర: రహమత షపక�

తసడడ:డ శలమరరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-608
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగబరశఅల షపక
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షపక బడత సరహహబ
ఇసటట ననస:86-3-611
వయససస:63
లస: ససస స
4580 NDX0948778
పపరర: బడతషర సయఖద

94-225/437

భరస : మఉదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-3-610
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:86-3-610
వయససస:41
లస: పప
4577 NDX3290418
పపరర: షపక మహబబబ బ

4569 NDX1734236
పపరర: ననగబల మరర షపక

94-225/432

భరస : సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:86-3-608
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలమర� షపక
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:63
లస: పప
4574 NDX0153080
పపరర: మసరసనశల షపక

94-225/434

భరస : శకనవరస రరడడ కలమచలమ
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అహరద� షపక
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:38
లస: పప
4571 MLJ3549219
పపరర: ససభబన� షపక�

4566 NDX2091122
పపరర: వరసససదర దతవ కలమచలమ

4558 NDX0152702
పపరర: బబజలల షపక

తసడడ:డ మహరద అల షపక
ఇసటట ననస:86-3-605
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-608
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:86-3-609
వయససస:32
లస: ససస స
4568 MLJ2233286
పపరర: బడతసర� షపక�

94-225/431

4582 NDX0151415
పపరర: ననగజజఖత� గబటటరర�

94-225/453

భరస : ససజవయఖ� గబటటరర
ఇసటట ననస:86-3-612
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/455

4585 NDX2272359
పపరర: మమరస మర బబ లలఢడల

94-99/627

భరస : యయససధనస బబ లలదచహహల
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:61
లస: ససస స
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4586 NDX2272383
పపరర: పడకరశ బబబబ బబ లలఢడల

94-99/628

తసడడ:డ యయసస రసఠనస బబ లలఢడల
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:45
లస: పప
4589 NDX2193597
పపరర: సరసబశవ రరవప దనసరర

94-225/457

94-225/1572

94-225/459

4593 NDX2317329
పపరర: శరఖమల బబ లలర దసదల

4596 MLJ2237352
పపరర: కకటమర� అరవపలర �

94-225/462

4599 NDX0384016
పపరర: కక సస దదల బహహదసర�

తసడడ:డ లకడరననరయణ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:86-3-616
వయససస:46
లస: పప
94-225/466

94-225/469

94-225/470

తసడడ:డ శవ� దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-3-622
వయససస:34
లస: పప

94-225/473

4594 NDX2281483
పపరర: కలమమరర దనసరర

94-225/616

4597 NDX0396358
పపరర: కక సస రరప�

94-225/461

94-225/463

4600 AP151000390106
పపరర: హహమలత పరవపలలరర�

94-226/1572

4603 NDX2759298
పపరర: తససర స మహమరద

94-226/1573

భరస : ఇసరఏల మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-617
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/467

4606 NDX0857268
పపరర: మరరయదనసస మమఘమవత�

94-225/468

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� మమఘవత
ఇసటట ననస:86-3-621
వయససస:49
లస: పప
94-226/129

భరస : కరశయఖ జననవత
ఇసటట ననస:86-3-621/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-225/471

4612 NDX1771691
పపరర: ననగబర మరర వల షపక

భరస : మరరయదనసస ననయక� జజననవత
ఇసటట ననస:86-3-622
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-622
వయససస:30
లస: పప

4614 NDX2850071
పపరర: జజయ బబబబ దనసరర

4615 NDX2850063
పపరర: అలషర జజయ దనసరర

తసడడ:డ దతవదననస దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-623
వయససస:45
లస: పప

94-225/464

భరస : లకడరననరయణ� పరవపలలరర
ఇసటట ననస:86-3-616
వయససస:70
లస: ససస స

94-225/1573 4609 NDX0496273
4608 NDX2850089
పపరర: సతఖ వవదస బబయ మమఘవత
పపరర: మసతడమర జననవత

4611 NDX0857243
పపరర: కరశమర జజననవత�

94-225/1571

భరస : దదల బహహదసర� కక సస
ఇసటట ననస:86-3-615
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమబ ననయక మమఘవత
ఇసటట ననస:86-3-621
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పసరరవత� దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-3-622
వయససస:30
లస: ససస స
4613 NDX0802330
పపరర: పసరరవల దసదతకలల�

94-225/460

తసడడ:డ కరశననయక� జననవత
ఇసటట ననస:86-3-621
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమరక కకడవకసటట
ఇసటట ననస:86-3-621
వయససస:56
లస: పప
4610 NDX0801837
పపరర: ఆషర దసదతకలల�

4605 NDX0857037
పపరర: కరశననయక జననవత�

4591 NDX2756526
పపరర: బబ లలర దసదిరల పడకరశ బబబబ

భరస : సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-614,1/7TH LANE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకబబల మహమరద
ఇసటట ననస:86-3-617
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమయఖ కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:86-3-621
వయససస:43
లస: ససస స
4607 NDX1567157
పపరర: పడభబదనసస కకడవకసటట

94-237/746

తసడడ:డ ఇసదదర బహదసర� కక సస
ఇసటట ననస:86-3-615
వయససస:49
లస: పప

94-225/465 4602 NDX2759272
4601 NDX3280492
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప పరవపలలరర
పపరర: సలస మహమరద

94-225/456

తసడడ:డ బబ లలర దసదిరల యయససదననస
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:44
లస: పప

భరస : యసస� అరవపలర
ఇసటట ననస:86-3-615
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబ� అరవపలర
ఇసటట ననస:86-3-615
వయససస:48
లస: పప

4604 NDX0801761
పపరర: రతనకలమమరర కరసడడగబసట

94-225/458

భరస : పడకరశ బబబబ బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగశకనవరసరరవప పరవపలలరర
ఇసటట ననస:86-3-615
వయససస:40
లస: ససస స
4598 MLJ2237360
పపరర: యయసస� అరవపలర �

4590 NDX2193548
పపరర: కకరణ కలమమర బబ లలర దసదల

4588 NDX2193530
పపరర: ససజజత బబ లలర దసదల

భరస : కకరణ కలమమర బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదననస బబ లలర దసదల
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబ లలర దసదిరల పడకరశ బబబబ
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:36
లస: ససస స
4595 MLJ2235927
పపరర: కరరణ కలమమరర పరవపలలరర

94-223/1179

భరస : బబ లలర దసదల యయససదననస
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-614
వయససస:26
లస: పప
4592 NDX2803666
పపరర: బబ లలర దసదిరల శరఖమల

4587 NDX2896553
పపరర: బబ లలర దసదల మమరస మర

94-192/1193

94-225/472

94-192/1194

తసడడ:డ జజయ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-623
వయససస:19
లస: ససస స
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94-225/1327

తసడడ:డ జజయ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-623
వయససస:20
లస: పప
4619 NDX0493007
పపరర: సరమమమ జఖస తషరకర

94-226/131

94-225/476

94-225/1575

Deleted
94-226/1575

తసడడ:డ ఖససస ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-628 4 line
వయససస:18
లస: పప
4631 NDX3165941
పపరర: రరమమజన షపక

94-226/1576

94-224/1478

Deleted
94-190/635

భరస : ఇజజడ యల మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-3-635/2
వయససస:78
లస: ససస స
4640 NDX2198589
పపరర: వనసకట రమణ ఉయమఖల

తసడడ:డ చనన పసచచయఖ� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:32
లస: పప

4626 NDX2968246
పపరర: మరర బ షపక

94-225/1576

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-3-626
వయససస:48
లస: ససస స
4629 NDX2770220
పపరర: మహబబనన షపక

4632 NDX0907949
పపరర: చననమర మరకర�

4635 NDX2949949
పపరర: మభబలమ సయద

94-225/479

94-225/475

4624 NDX1210871
పపరర: పపడమ కలమమర కటస

94-226/133

4627 NDX2339414
పపరర: శకనవరస రరవప దనరర

94-226/134

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:86-3-627
వయససస:52
లస: పప
94-225/1577

4630 NDX2767507
పపరర: కరరషరర షపక

94-226/1574

తసడడ:డ ఖమశస ససవద షపక
ఇసటట ననస:86-3-628 , 4 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
94-225/477

4633 NDX1567280
పపరర: ధనలకడర ఆవపల

94-225/478

భరస : కకషష ఆవపల
ఇసటట ననస:86-3-631
వయససస:51
లస: ససస స
94-225/1578

భరస : మసరసనశల సయద
ఇసటట ననస:86-3-634
వయససస:32
లస: ససస స

4636 NDX2896512
పపరర: షపక షబబన

94-225/1579

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:86-3-635/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-226/1577 4639 NDX3008661
4638 NDX2768455
పపరర: షపక మబహమరద ఆశక ఇలమహహ
పపరర: మమధవ రరవప ధరణణకకట

4641 NDX0661116
పపరర: ఈశశరమర� ఉయమఖల�

4644 NDX0558056
పపరర: ఉయమఖల ననగరరజ�
తసడడ:డ చనన పసచచయఖ� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:32
లస: పప

94-227/1431

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధరణణకకట
ఇసటట ననస:86-3-635/2
వయససస:39
లస: పప
94-225/480

భరస : పసచచయఖ� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:58
లస: ససస స
94-225/482

4621 NDX1567264
పపరర: శవమర కరటస

తసడడ:డ పడసరద కటస
ఇసటట ననస:86-3-625
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-635/2
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:27
లస: ససస స
4643 NDX0560037
పపరర: శవరజ ఉయమఖల�

94-226/132

భరస : బబబబరరవప� మరక
ఇసటట ననస:86-3-630
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల సయద
ఇసటట ననస:86-3-634
వయససస:32
లస: ససస స

4637 NDX3014388
పపరర: శరరమర మబటట
ర రర

4623 NDX1677238
పపరర: పవన కలమమర కరటస

94-226/130

భరస : పపరయఖ కరటస
ఇసటట ననస:86-3-625
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఖమశస ససవద షపక
ఇసటట ననస:86-3-628 , 4 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:86-3-629
వయససస:28
లస: ససస స
4634 NDX2958643
పపరర: మభబలమ సయద

94-225/474

తసడడ:డ పడసరద కరటస
ఇసటట ననస:86-3-625
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-626
వయససస:56
లస: పప
4628 NDX2766459
పపరర: మమభబ ససభబన షపక

4620 NDX1567421
పపరర: వర కలమమరర కరటస

4618 NDX0492975
పపరర: ననగలకడర వవమబల

భరస : తరరపత రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:86-3-624
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద కరటస
ఇసటట ననస:86-3-625
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ కరటస
ఇసటట ననస:86-3-625
వయససస:48
లస: పప
4625 NDX2968220
పపరర: జలమన షపక

94-225/1574

భరస : జజయ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-3-623
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:86-3-624
వయససస:58
లస: ససస స
4622 NDX1567058
పపరర: పడసరద కరటస

4617 NDX2850055
పపరర: ననగ రతనస దనసరర

4642 NDX0802488
పపరర: ఆషరబ షపక�

94-225/481

భరస : మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:58
లస: ససస స
94-225/483

4645 NDX0661801
పపరర: పసచచయఖ� ఉయమఖల�

94-225/484

తసడడ:డ ననసరయఖ� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-3-636
వయససస:63
లస: పప
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4646 NDX1574947
పపరర: పసడససకలమర దతవరవరయ

94-225/485

భరస : రరసబబబబ పసడససకలర
ఇసటట ననస:86-3-636/1
వయససస:29
లస: ససస స
4649 NDX2023976
పపరర: నగబల మరర షపక

94-225/488

94-225/493

94-99/640

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3.-641
వయససస:22
లస: పప
94-225/495

94-225/498

4656 NDX2373199
పపరర: రకషర షపక

4659 NDX2198167
పపరర: జజన బ షపక

4662 NDX1478248
పపరర: మహమరద షరరఫ షపక

94-225/500

4665 NDX0912618
పపరర: అసకమర రరవప ఉపపషతల

తసడడ:డ నసరయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:86-3-649
వయససస:25
లస: పప

4668 NDX3011251
పపరర: వగర అరరణ

94-225/502

4671 NDX0813253
పపరర: రమమదతవ రరజవరపప

94-225/496

తసడడ:డ గబరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-652
వయససస:49
లస: పప

4654 NDX2272490
పపరర: అకబర షపక

94-99/631

4657 NDX1790519
పపరర: శరసత వరర

94-226/135

4660 NDX1478255
పపరర: జజన షపక

94-225/497

తసడడ:డ మహమరద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-3-644
వయససస:34
లస: పప
94-225/499

4663 NDX2461713
పపరర: కకరస ర కలమమర చచసబబఈ

94-224/396

తసడడ:డ ససబబబరరవప చతమబబత
ఇసటట ననస:86-3-646
వయససస:23
లస: పప
94-225/501

4666 NDX1421478
పపరర: మలమబ షపక

94-224/397

భరస : ససవయద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-647
వయససస:36
లస: ససస స
94-226/1578

4669 NDX3114238
పపరర: వగర ఆదద ననరరయణ

94-227/1432

తసడడ:డ వగర జజజనయఖ
ఇసటట ననస:86-3-649
వయససస:49
లస: పప
94-225/503

భరస : శకనవరసరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-652
వయససస:45
లస: ససస స

94-225/505 4674 NDX0813279
4673 NDX0813527
పపరర: తరరమలలశశర రరవప రరజవరపప
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప

94-99/629

భరస : వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:86-3-642
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వగర అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-3-649
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : తరరమలలసశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-652
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-652
వయససస:31
లస: పప

94-225/494

తసడడ:డ మబతస యఖ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:86-3-646
వయససస:52
లస: పప
94-225/1580

4651 NDX2272391
పపరర: షరహహనన షపక

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-641
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-644
వయససస:51
లస: పప

భరస : చననన అసకమర ఉపపషతల
ఇసటట ననస:86-3-646
వయససస:44
లస: ససస స

4670 NDX2198456
పపరర: అశశన రరజవరపప

94-99/630

భరస : హహమమస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-644
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-3-644
వయససస:41
లస: పప

4667 NDX3042082
పపరర: గబణదల బబబబ కకతస పలర

4653 NDX2272433
పపరర: మరబ షపక

94-225/487

భరస : ఖజజబబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-638
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:86-3-641
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-3-644
వయససస:27
లస: ససస స

4664 NDX0813220
పపరర: శవలకడర ఉపపషతల

94-225/489

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-641
వయససస:54
లస: ససస స

4655 NDX2272409
పపరర: కరజవఅల షపక

4661 NDX2198134
పపరర: హహమమస హహసపసన షపక

4650 NDX2023984
పపరర: బబషర షపక

4648 MLJ2237691
పపరర: గకససయమ� షపక�

భరస : జజన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-637
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-3-637
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఇరర
ఇసటట ననస:86-3-640
వయససస:31
లస: ససస స

4658 NDX1477992
పపరర: సనన షపక

94-225/486

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతవరవరయ
ఇసటట ననస:86-3-636/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-3-637
వయససస:26
లస: పప
4652 NDX2373173
పపరర: శరసత ఇరర

4647 NDX1574954
పపరర: రరసబబబబ దతవరవరయ

4672 NDX0813212
పపరర: వనసకటటష బబబబ రరజవరపప

94-225/504

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-652
వయససస:28
లస: పప
94-225/506

4675 NDX2373207
పపరర: లలమవత చససడసరర

94-225/507

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:23
లస: ససస స
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94-225/508

భరస : ననగకశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:59
లస: ససస స
4679 NDX0925149
పపరర: ధనలకడర తననరర

94-226/136

4680 NDX0925008
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

94-226/139

4683 NDX0145581
పపరర: ససగబణ కలమమరర చససడసరర
భరస : కకషష కకషప ర చససడసరర
ఇసటట ననస:86-3-656
వయససస:33
లస: ససస స

4685 NDX2354769
పపరర: సరసబబడజఖస బళళల

4686 NDX1759473
పపరర: లలమవత చససడసరర

94-225/513

భరస : ససబబబరరవప లలట బళళల
ఇసటట ననస:86-3-656
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:86-3-656
వయససస:63
లస: ససస స

94-225/516
4688 NDX1567322
పపరర: తతమమసమర అలయమస
ఇసదదరమర వరణణయసబబ డడ
భరస : వ జ రరమసరశమ వరణణయసబబ డడ
ఇసటట ననస:86-3-657
వయససస:72
లస: ససస స

4689 NDX0813881
పపరర: మసరసనబ షపక�
భరస : మహబబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-3-657/1
వయససస:65
లస: ససస స

4691 NDX0814046
పపరర: జలమన షపక�

4692 NDX0813741
పపరర: మహబబబ షపక�

94-225/519

తసడడ:డ మహబబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-3-657/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-658
వయససస:28
లస: ససస స
4697 MLJ3548666
పపరర: లమలలననయక కకతనవత

94-225/524

తసడడ:డ ఇసరస షపక
ఇసటట ననస:86-3-660
వయససస:25
లస: పప

94-225/511

4698 NDX1531137
పపరర: ఖమజజ వల షపక

94-224/398

4701 NDX1531277
పపరర: ననగశశర రరవప గబసడర పలర

94-225/514

4704 NDX2335446
పపరర: పదర పలర పప
భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:86-3-661
వయససస:49
లస: ససస స

94-226/138

4684 NDX2352557
పపరర: వనసకట లకడర బళళల

94-225/512

4687 NDX2352573
పపరర: వరయఖ బళళల

94-225/515

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బళళల
ఇసటట ననస:86-3-656
వయససస:46
లస: పప
94-225/517

4690 NDX1567116
పపరర: ఫరరరక షపక

94-225/518

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-657/1
వయససస:27
లస: పప
94-225/520

4693 NDX1617283
పపరర: పరఠశన షపక

94-226/140

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-3-657/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-225/522

4696 NDX1567074
పపరర: శవ ననయక కకతనవత

94-225/523

తసడడ:డ లమలల ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-658
వయససస:26
లస: పప
94-225/525

4699 NDX1531178
పపరర: ననగబర వల సయఖద

94-225/526

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-658/1
వయససస:33
లస: పప
94-224/399

తసడడ:డ రరగయఖ గబసడర పలర
ఇసటట ననస:86-3-659
వయససస:40
లస: పప
94-225/528

4681 NDX1211226
పపరర: ససజజత కలమమరర పసచచక

భరస : వరయఖ బళళల
ఇసటట ననస:86-3-656
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-658/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ చరర
ఇసటట ననస:86-3-659
వయససస:40
లస: ససస స
4703 NDX1654509
పపరర: ఖరఖరరదదదన షపక

4695 MLJ3548658
పపరర: పప లలరరబబయ కకతనవత

94-225/510

భరస : వరబడహర ననగకసదడ దనససమయఖ పసచఖ
ఇసటట ననస:86-3-655
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లమలలననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-658
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దసలయమననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-658
వయససస:53
లస: పప
4700 NDX1485821
పపరర: ససబబమర చరర

94-226/137

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-657/1
వయససస:74
లస: పప
94-225/521

4678 NDX2354702
పపరర: పసచచయఖ తననరర

తసడడ:డ ససబబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వ బ ననగకసదడ దనససమయఖ పసచఖ
ఇసటట ననస:86-3-655
వయససస:26
లస: పప

4694 NDX1567298
పపరర: రమణ కకతనవత

94-225/509

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప థనఇఱసన
ఇసటట ననస:86-3-654
వయససస:38
లస: ససస స
4682 NDX1211275
పపరర: సరయ రరజకష పసచచక

4677 NDX2354546
పపరర: ససరకష గగపస తననరర

4702 NDX0001578
పపరర: ఖమజజబ� షపక�

94-225/527

భరస : ఈసర� షపక
ఇసటట ననస:86-3-660
వయససస:60
లస: ససస స
94-207/545

4705 NDX3190261
పపరర: అనసష రరజవరపప

94-226/1579

భరస : వనసకటటష బబబబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-3-663
వయససస:22
లస: ససస స

Page 162 of 323

4706 NDX2352599
పపరర: హరత రరమమవత
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94-225/529

భరస : శవ ననయక బబననవత
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/405

భరస : శకనస సప మ
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:30
లస: ససస స
4712 NDX0504647
పపరర: చసదడ సప మ

94-224/408

94-225/533

94-224/415

94-224/416

94-224/419

94-224/422

4725 NDX1648817
పపరర: పడసరద బసగరరర

4728 NDX1473099
పపరర: నరకసదడ యమరర గడడ

94-224/425

4731 NDX0908061
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యమరర గడడ

94-224/1479

తసడడ:డ శవ లకడర ననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:18
లస: పప

4734 NDX2591964
పపరర: తడవవణణ పగడల
తసడడ:డ కరకసత పగడల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:18
లస: ససస స

4711 NDX0431767
పపరర: రమన సప మ

94-224/407

4714 NDX0912469
పపరర: జహసగఠర బ దసదతకలల�

94-225/532

4717 NDX0912501
పపరర: ననగబబబబ దసదతకలల�

94-225/535

4720 NDX3268786
పపరర: చసద బబష షపక

94-226/1631

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-668
వయససస:18
లస: పప
94-224/417

4723 NDX1485953
పపరర: జజరరర బసగరరర

94-224/418

తసడడ:డ పడసరద బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-669
వయససస:28
లస: పప
94-224/420

4726 NDX1735150
పపరర: పడశరసత యమరర గడడ

94-224/421

భరస : సరశమ మహహసదడ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:25
లస: ససస స
94-224/423

4729 NDX1782946
పపరర: ననగ దసరర పడసరద బసడడ

94-224/424

తసడడ:డ వరసస బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:27
లస: పప
94-224/426

తసడడ:డ వరరసరశమ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:53
లస: పప
94-226/1580

తసడడ:డ శవ ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చన ఖమససస� దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:29
లస: పప
4733 NDX2933554
పపరర: జయ శసకర కలసచనల

94-225/534

తలర : సరమమమ జఖస బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-669
వయససస:46
లస: పప

భరస : వర సరశమ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:72
లస: ససస స
4730 NDX0908772
పపరర: మహహసదడ యమరర గడడ

4716 NDX0912758
పపరర: బబజత ఇమమసబ దసదతకలల�

4722 NDX1485854
పపరర: సరసబబడజఖస బసగరరర

94-225/531

భరస : ననగబబబబ� దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరద బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-669
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-669
వయససస:37
లస: పప
4727 NDX1967910
పపరర: ధన లకడర యమరర గడడ

94-224/409

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-668
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరక
ఇసటట ననస:86-3-669
వయససస:26
లస: ససస స
4724 NDX0431619
పపరర: కరమమశశరరరవప అసతరరజ

4713 NDX0504563
పపరర: శకనవరసరరవప సప మ

4719 NDX3016011
పపరర: మభ షపక

4708 NDX2198431
పపరర: ABHISEKH బననవథద

భరస : ననగకశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చన ఖమససస� దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-668
వయససస:46
లస: పప
4721 NDX1486027
పపరర: కకటటశశరర గరక

94-224/406

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:37
లస: ససస స
4718 AP151000390364
పపరర: వనసకటబడవప అసతరరజ

4710 MLJ2236222
పపరర: దసరర మర సప మ
భరస : రమణ సప మ
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:86-3-665
వయససస:30
లస: పప
4715 NDX1734582
పపరర: ఫరతమ షపక

94-225/530

Deleted

భరస : వరసస ననయక రరమమవత
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:32
లస: ససస స
4709 NDX0504514
పపరర: వరలకడర సప మ

4707 NDX1307313
పపరర: బబననవత రరజ

94-224/1480
4732 NDX2933414
పపరర: శవ లకడర ననరరయణ కలసచనల

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కలసచనల
ఇసటట ననస:86-3-670
వయససస:46
లస: పప
94-90/998

4735 NDX2272425
పపరర: కరకసత పగడనల

94-99/632

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల పగడనల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:23
లస: పప

Page 163 of 323

4736 NDX1478271
పపరర: లల పగడనల
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94-225/536

భరస : ఏడడ కకసదలల పగడనల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:48
లస: ససస స
4739 NDX2858090
పపరర: కరకసత పగడల

4737 NDX1478396
పపరర: కకరణ కలమమర పగడనల

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల పగడనల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:25
లస: పప
94-225/1581

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పగడల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:22
లస: పప

4740 NDX2968345
పపరర: పవన కలమమర ఆకలల

94-168/1044

భరస : శవయఖ పమడడ పరమబ
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:25
లస: ససస స

4743 NDX3249968
పపరర: శవయఖ పమడడ పరమబ

94-225/539

4746 NDX0661769
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసపర

భరస : వనసకటటశశర రరవప అమరస లలరర
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ కసపర
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:51
లస: పప

4748 NDX3173226
పపరర: శవయఖ పమడడ పరమబల

4749 AP151000393081
పపరర: పదనరవత ఆకలల

94-225/1583

తసడడ:డ ననగకశశరరవప పమడడ పరమబల
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:31
లస: పప
4751 AP151000393644
పపరర: మణణ ఆనఖలళ

94-226/143

94-225/544

భరస : ఆవపలయఖ గసగబల
ఇసటట ననస:86-3-677
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరజ కకలమర
ఇసటట ననస:86-3-681
వయససస:52
లస: ససస స

94-174/1140

4744 NDX3209400
పపరర: శవయఖ పమడడ పరమబ

94-225/547

94-225/540

94-226/141

4750 NDX0904805
పపరర: ససధనకర ఆకలల

94-225/542

94-225/543
4753 NDX2198472
పపరర: వజయ శకనవరస రరవప రరచగరరర

4755 NDX1307404
పపరర: గసగబలమ రరజశశఖర

4756 NDX2352623
పపరర: ఆవపలయఖ గసగబల

94-225/545

4764 NDX2968352
పపరర: వనసకట నరసమర వడడ
భరస : మలమర రరడడడ వడడ
ఇసటట ననస:86-3-681
వయససస:53
లస: ససస స

94-225/546

తసడడ:డ రరజయఖ గసగబల
ఇసటట ననస:86-3-677
వయససస:56
లస: పప

94-225/548

4759 NDX1342674
పపరర: కకషష వవణణ కరటస

94-225/549

భరస : శకనవరస రరవప కరటస
ఇసటట ననస:86-3-680
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/551

తసడడ:డ శవయఖ కరటస
ఇసటట ననస:86-3-680
వయససస:25
లస: పప
94-99/634

94-226/142

తసడడ:డ మణణ ఆకలల
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ హరర ననధ రరచగరరర
ఇసటట ననస:86-3-675
వయససస:42
లస: పప

4761 NDX1342682
పపరర: శకనవరస రరవప కరటస

94-225/541

తసడడ:డ కకటయఖ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-679
వయససస:36
లస: పప
94-225/550

94-224/1481

4747 NDX1967449
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అమరస లలరర

భరస : వజయ శకనవరస రరవప రరచగరరర
ఇసటట ననస:86-3-675
వయససస:37
లస: ససస స

4758 NDX1567090
పపరర: ఖమశస షపక

94-4/1729

తసడడ:డ ననగకశశరరవప పమడడ పరమబ
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:31
లస: పప
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భరస : శవ కరటస
ఇసటట ననస:86-3-680
వయససస:51
లస: ససస స
4763 NDX2272458
పపరర: రథమర కకలమర

4741 NDX3255064
పపరర: శవయఖ పమడడ పరమబ

Deleted

తసడడ:డ ఆవపలయఖ గసగబలమ
ఇసటట ననస:86-3-677
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-679
వయససస:38
లస: ససస స
4760 NDX2352672
పపరర: రరజకశశరర కరటస

4752 NDX2198464
పపరర: లకడర రరచగరరర

94-225/538

తసడడ:డ ననగకశశరరవప పమడడ పరమబ
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరమబరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:85
లస: పప

4757 NDX1567306
పపరర: లమల బ షపక

94-225/1582

తసడడ:డ ననగకశశరరవప పమడడ పరమబ
ఇసటట ననస:86-3-674
వయససస:31
లస: పప

4745 NDX1759374
పపరర: రరధ రరణణ అమరస లలరర

4738 NDX1478305
పపరర: ఏడడ కకసదలల పగడనల

తసడడ:డ కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:86-3-671
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ ఆకలల
ఇసటట ననస:86-3-673
వయససస:19
లస: పప

4742 NDX3214392
పపరర: మహహశశరర పమడడ పరమబ

4754 NDX2352656
పపరర: రరజమర గసగబల

94-225/537

4762 NDX2272540
పపరర: మమనస షపక

94-99/633

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:86-3-681
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/1584

4765 NDX2968378
పపరర: అనసష వడడ

94-225/1585

భరస : హనమ రరడడడ వడడ
ఇసటట ననస:86-3-681
వయససస:26
లస: ససస స
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4766 NDX2968386
పపరర: హనమ రరడడడ వడడ
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94-225/1586

తసడడ:డ మలమర రరడడడ వడడ
ఇసటట ననస:86-3-681
వయససస:24
లస: పప
4769 NDX1342617
పపరర: ససపపరష ససలలచన ఇరపన

94-225/554

94-225/557

94-225/1587

94-225/560

94-225/558

4776 NDX1731018
పపరర: ఆషర షపక

4779 NDX0813691
పపరర: గకస షపక�

94-225/563

4782 NDX2110476
పపరర: గకస పసరర వల షపక

94-226/144

భరస : సరసబశవరరవప చదరరససపలర
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:21
లస: ససస స

4785 NDX2352854
పపరర: వజయలకడర బబజరసకక

94-225/561

94-225/564

94-225/567

4790 NDX1711630
పపరర: షరరరల షపక

94-226/147

4793 NDX0272492
పపరర: అసకమరరరవప చనదరరససపలర
తసడడ:డ పపలర యఖ ఛఢఱఱససపళనళ
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:38
లస: పప

4794 NDX2968501
పపరర: రరహన షపక
తసడడ:డ ఇమమసషర షపక
ఇసటట ననస:86-3-694
వయససస:20
లస: ససస స

94-226/145

4780 NDX2110492
పపరర: షరరరల షపక

94-225/562

4783 NDX2110500
పపరర: పసరర ల షపక

94-225/565

4786 NDX0814079
పపరర: ఉమమ శసకర చనదరరససపలర

94-225/568

4789 NDX2776185
పపరర: రసజన బ షపక

94-225/1484

భరస : బబరఠ ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:86-03-693
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ చనదరరససపలర
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:57
లస: ససస స
94-226/149

4777 NDX1889908
పపరర: అహరద బబబబ షపక

తసడడ:డ పపలర యఖ చనదరరససపలర
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:29
లస: పప
94-225/570

భరస : ఖమససస షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:25
లస: ససస స

94-225/559

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:86-3-691
వయససస:57
లస: పప

94-225/569 4788 AP151000393024
4787 NDX2353357
పపరర: సరబబ ససవర రరవప చదరరసస పలర
పపరర: పపలర యఖ చనదరరససపలర
ఛఢఱఱససపళనళ
తసడడ:డ పపలలర లయమ చదరరసస పలర
తసడడ:డ అసకమర ఛఢఱఱససపళనళ
ఇసటట ననస:86-3-693
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:32
లస: పప
వయససస:63
లస: పప

4791 AP151000393692
పపరర: కకటటశశరర చనదరరససపలర

4774 NDX1731026
పపరర: ససవదసలల షపక

భరస : గకస పసర వల షపక షపక
ఇసటట ననస:86-3-691
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర సశ రరవప బడపసకక
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:42
లస: ససస స

94-226/146

94-225/556

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-688
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసరర వల షపక షపక
ఇసటట ననస:86-3-691
వయససస:32
లస: పప
94-225/566

4771 NDX2193514
పపరర: మసరసన రరడడడ అననపరరడడడ

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-688
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఫరఠన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-690
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసరర వల షపక షపక
ఇసటట ననస:86-3-691
వయససస:47
లస: ససస స
4784 NDX2353373
పపరర: సరయ పసడయమ చదరరససపలర

4773 NDX1731034
పపరర: గకససయమ షపక

94-225/553

తసడడ:డ సరసబ రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-3-688
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గకస� షపక
ఇసటట ననస:86-3-690
వయససస:36
లస: ససస స
4781 NDX2110484
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-225/555

భరస : అహమరద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-688
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-3-688
వయససస:18
లస: ససస స
4778 NDX0400572
పపరర: మబనన షపక�

4770 NDX2352706
పపరర: సరయ అఖల ఇరపన

4768 NDX2193522
పపరర: జజఖత అననపరరడడ

భరస : మసరసన రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఇరపన
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర రరవప ఇరపన
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:45
లస: పప
4775 NDX2968147
పపరర: రజయ షపక

94-225/552

భరస : శకనవరస రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ఇరపన
ఇసటట ననస:86-3-682
వయససస:44
లస: ససస స
4772 NDX1342625
పపరర: హనసమసత రరవప ఇరపన

4767 NDX1967514
పపరర: రమణ ససరరగరరర

4792 NDX1500272
పపరర: ఖమససస శరఠఫ షపక

94-226/148

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-3-693
వయససస:30
లస: పప
94-225/1588

4795 NDX2354876
పపరర: సలమర షపక

94-225/571

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-697
వయససస:22
లస: ససస స
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4796 NDX2354835
పపరర: షరలమ షపక
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94-225/572

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-697
వయససస:23
లస: ససస స
4799 NDX0661215
పపరర: ననగబర వరల షపక

94-225/575

94-225/578

94-225/1289

94-226/152

94-225/583

94-226/153

94-225/1589

తసడడ:డ శకనస సతషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-710
వయససస:21
లస: పప

4809 NDX0558510
పపరర: పప దదల కకటటశశరర

4812 NDX0556100
పపరర: పప దదల శశషగరరర

4815 NDX2177351
పపరర: సలస షపక

4818 AP151000393668
పపరర: కకటటశశరమర మరరయమల

94-226/157

4821 MLJ3556354
పపరర: శకనస మరరయమల

94-225/581

4824 NDX3178431
పపరర: శరఠష పరరవల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరవల
ఇసటట ననస:86-3-710
వయససస:18
లస: ససస స

4804 AP151000390562
పపరర: ససవదన షపక ఖమదర బబషర

94-225/580

4807 NDX0272336
పపరర: వనసకరయమర బబ ధ

94-226/151

4810 NDX0948851
పపరర: అననస చనరమర

94-225/582

భరస : ససబడహరణఖస అననస
ఇసటట ననస:86-3-701
వయససస:40
లస: ససస స
94-225/584

4813 NDX0558452
పపరర: పప దదల పపనననరరవప

94-225/585

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-3-701
వయససస:45
లస: పప
94-226/154

4816 NDX3157476
పపరర: లసక లకడర బబననవథ

94-222/789

భరస : మధస ననయక
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:27
లస: ససస స
94-226/155

4819 NDX1676891
పపరర: రరణణ సరతషలలరర

94-226/156

తసడడ:డ ససనసదన రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:49
లస: ససస స
94-226/158

తసడడ:డ రరమకకటట మరరయమల
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:53
లస: పప
94-225/1590

94-225/577

భరస : వనసకటటశశరరర బబ ధ
ఇసటట ననస:86-3-699
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప ఉపపతతలమర
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:25
లస: పప
4823 NDX3169877
పపరర: బసగరర బబబబ సతషలలరర

94-226/150

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-703/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనస మరరయమల
ఇసటట ననస:86-3-704
వయససస:43
లస: ససస స
4820 NDX1676545
పపరర: రసగయఖ ఉపపతతలమర

4806 NDX0272278
పపరర: బబజర చతకలరర

4801 NDX1478032
పపరర: హహదయతషననసర షపక

తసడడ:డ ససవద షపక
ఇసటట ననస:86-3-698
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:86-3-701
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-3-703
వయససస:39
లస: పప
4817 NDX3166188
పపరర: కకటటశశరమర మరరయమల

94-225/579

భరస : పపనననరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-3-701
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:86-3-701
వయససస:25
లస: పప
4814 NDX1890368
పపరర: వజయ కలమమర బబ బబల

4803 NDX0151456
పపరర: హజరత అల షపక

94-225/574

భరస : మహమరద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-3-698
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చతకలరర
ఇసటట ననస:86-3-699
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ ధ
ఇసటట ననస:86-3-699
వయససస:65
లస: పప
4811 NDX1567207
పపరర: ననగరరరర న పప దదల

94-225/576

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-698
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86.3-698
వయససస:56
లస: ససస స
4808 NDX0797670
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ ధ

4800 NDX1478024
పపరర: ఆరరఫర షపక

4798 NDX2354793
పపరర: ఇసరరయల షపక

తసడడ:డ ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-697
వయససస:21
లస: పప

భరస : హజరత అల షపక
ఇసటట ననస:86-3-698
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససవదన� షపక
ఇసటట ననస:86-3-698
వయససస:63
లస: ససస స
4805 NDX0151605
పపరర: షఫసయమ షపక

94-225/573

భరస : ననగబర వల� షపక
ఇసటట ననస:86-3-697
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-697
వయససస:45
లస: పప
4802 AP151000390082
పపరర: షరఠపపన షసవక

4797 NDX0661371
పపరర: ఇమమసబ� షపక�

4822 NDX3180759
పపరర: జయసత పరతరర

94-224/1482

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరతరర
ఇసటట ననస:86-3-710
వయససస:20
లస: ససస స
94-225/1591

4825 MLJ3555513
పపరర: శవ లల పసరవల

94-226/159

భరస : చనన వనసకటటశశరరర పసరవల
ఇసటట ననస:86-3-710
వయససస:37
లస: ససస స
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4826 NDX0150581
పపరర: ఏసస కలమమరర లలకక
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94-225/586

తసడడ:డ మరరయ దనసస లల కక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:33
లస: ససస స
4829 NDX0154864
పపరర: మరరయ దనసస లలకక

94-225/589

4830 MLJ2236651
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లల కక

94-226/1581

4833 NDX2755544
పపరర: కకసన వనసకట రమణ

4836 NDX0413476
పపరర: కకటటశశరరరవప� గనగపపడడ�

భరస : రతస యఖ� గనగపపడడ
ఇసటట ననస:86-3-712
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ� గనగపపడడ
ఇసటట ననస:86-3-712
వయససస:43
లస: పప

94-225/1593
4838 NDX2819324
పపరర: దతవరపలర హవల సప భబగఖ లత
దతవరపలర
భసధసవప: GANIKAPUDI KOTESWARA RA
ఇసటట ననస:86-3-712
వయససస:44
లస: ససస స

4839 NDX0155721
పపరర: పదనరవత� సరరవశశటట �
భరస : శకనవరస రరవప� సరఠశశశటట
ఇసటట ననస:86-3-714
వయససస:32
లస: ససస స

4841 NDX0154690
పపరర: శకనవరస రరవప సరఠశశశటట

4842 NDX0813642
పపరర: కరఠమ షపక

94-225/597

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరఠశశశటట
ఇసటట ననస:86-3-714
వయససస:32
లస: పప
4844 NDX0661454
పపరర: వనసకరయమర చలమర

94-225/600

94-225/603

భరస : లకడర ననరరయణ మసరరగసటట
ఇసటట ననస:86-3-723
వయససస:33
లస: ససస స

4848 MLJ3548591
పపరర: శకనసననయక కకతనవత

94-225/1595

4851 NDX2968196
పపరర: చచలరయమర మసరగసటట

94-225/593

4854 NDX1834754
పపరర: రమమదతవ బసరబతమ న

94-225/1592

4834 NDX0401265
పపరర: శశరమర� కకలమ�

94-225/591

4837 NDX0413401
పపరర: లలరరదరరజ� కకలమ�

94-225/594

తసడడ:డ పపననయఖ� కకలమ
ఇసటట ననస:86-3-712
వయససస:53
లస: పప
94-225/595

4840 NDX1421213
పపరర: శవ ననయక ధదరరవత

94-225/596

తసడడ:డ తషలశ ననయక ధదరరవత ధదరరవత
ఇసటట ననస:86-3-714
వయససస:37
లస: పప
94-225/598

4843 NDX0813162
పపరర: జలమన షపక

94-225/599

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-715
వయససస:25
లస: పప
94-225/601

4846 MLJ3548641
పపరర: పదర కకతనవత

94-225/602

భరస : శకనసననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-720
వయససస:45
లస: ససస స
94-225/604

4849 NDX3051364
పపరర: మసజల కకతవథ

94-225/1594

భరస : రవసదడ ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:86-3-720
వయససస:23
లస: ససస స
94-225/1596

భరస : అపరష రరవప మసరగసటట
ఇసటట ననస:86-3-723
వయససస:65
లస: ససస స
94-225/1598

4831 NDX2805539
పపరర: జవన తతజ లలకక

భరస : లలరరదరరజ� కకలమ
ఇసటట ననస:86-3-712
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దదపలమననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-720
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబచచ రరజ మసరగసటట
ఇసటట ననస:86-3-723
వయససస:72
లస: పప
4853 NDX2850899
పపరర: వనసకట లకడర మసరగసటట

94-226/1582

తసడడ:డ శకనస లలట బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-3-717
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-3-720
వయససస:26
లస: పప
4850 NDX2968188
పపరర: అపరష రరవప మసరగసటట

4845 NDX2372548
పపరర: మహహశ బతష
స ల

94-225/588

భరస : ఏససబబబబ లలకక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-3-715
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకమర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:86-3-717
వయససస:24
లస: ససస స
4847 NDX1307321
పపరర: కకతవత అజకసదడ ననయక

94-225/590

భరస : కకసన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/592

4828 MLJ2236487
పపరర: యయససబబబబ లలకరక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లల కక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప లల కక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకసన రరజయఖ
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:40
లస: ససస స
4835 NDX0401224
పపరర: దతవదసతమర� గనగపపడ

94-225/587

భరస : వనసకటటశశరరరవప� లల కక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లల కక
ఇసటట ననస:86-3-711
వయససస:37
లస: పప
4832 NDX2877017
పపరర: కకసన శకనవరసరరవప

4827 MLJ2236669
పపరర: వససతకలమమరర� లలకరక�

4852 NDX2968162
పపరర: లకడర ననరరయణ మసరగసటట

94-225/1597

తసడడ:డ అపరష రరవప మసరగసటట
ఇసటట ననస:86-3-723
వయససస:37
లస: పప
94-224/427

భరస : వనసకట రవ కలమమర బసరబతమ న
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:34
లస: ససస స

4855 NDX2222651
పపరర: శకలలఖ శకరసగస

94-224/428

భరస : కకశశర శకరసగస
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:38
లస: ససస స
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4856 NDX0144758
పపరర: వరరసజమర కకవపరర
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94-224/429

భరస : హనసమసతరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:46
లస: ససస స
4859 NDX1629817
పపరర: శకనస యరకసశశటట

4857 MLJ3543691
పపరర: కలమమరర యరకసశశటట

భరస : మబరళ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:49
లస: ససస స
94-224/432

తసడడ:డ మబరళ కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:28
లస: పప

4860 NDX0147041
పపరర: నరకసదడ బబబబ కకవపరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బసబతన
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:61
లస: పప
4868 MLJ2234292
పపరర: కకసడయఖ పససడనడళర

94-226/162

94-225/606

94-225/1602

94-225/607

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:39
లస: పప

4872 NDX3171014
పపరర: ఆరఠఫర షపక

4875 NDX3189420
పపరర: మనససర షపక

4878 AP151000390016
పపరర: మమరర కలమమరర గగకనకకసద

94-225/610

4881 NDX3055977
పపరర: శకదతవ కటకస

94-225/605

4884 AP151000390389
పపరర: వనసకటసతఖవత కటకస
భరస : ఆసజనవయబలల కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:66
లస: ససస స

4864 NDX0853523
పపరర: మబరళ యరకసశశటట

94-224/437

4867 MLJ2233013
పపరర: గబరవమర పససడనడళర

94-226/161

4870 NDX3156809
పపరర: బబష షపక

94-225/1599

తసడడ:డ ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:64
లస: పప
94-225/1600

4873 NDX3171501
పపరర: ఇకబల షపక

94-225/1601

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-727
వయససస:44
లస: పప
94-225/1603

4876 NDX1593871
పపరర: మలలర సవరఠ వజజడ గరరర

94-226/163

భరస : జయరరవ వజజడ గరరర
ఇసటట ననస:86-3-729
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/608

4879 MLJ3548732
పపరర: రవ కలమమర గగకనకకసద

94-225/609

తసడడ:డ వజయ కలమమర గగకనకకసద
ఇసటట ననస:86-3-730
వయససస:39
లస: పప
94-223/1182

భరస : కకటటశశర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/440

94-224/434

భరస : పసదదబబబయ పసనదరళ
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర గగకనకకసద
ఇసటట ననస:86-3-730
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమరన గగకనకకసద
ఇసటట ననస:86-3-730
వయససస:69
లస: పప
4883 NDX0150524
పపరర: శశషపరణణ కటకస

94-226/160

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:86-3-727
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర గగకనకకసద
ఇసటట ననస:86-3-730
వయససస:32
లస: ససస స
4880 AP151000390033
పపరర: వజయ కలమమర గగకనకకసద

4869 MLJ2237816
పపరర: అసజమర� బతష
స ల�

4861 NDX1629767
పపరర: నరకశ బబబబ బసబతన

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:86-3-727
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:86-3-727
వయససస:26
లస: ససస స
4877 NDX0154856
పపరర: జజఖతనసస రరఠ గగకనకకసద

94-224/436

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:86-3-725
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:86-3-727
వయససస:34
లస: పప
4874 NDX3162021
పపరర: నగఠన షపక

4866 NDX0492934
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/431

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బసబతన
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశ పసనదరళ
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:43
లస: పప
4871 NDX0908053
పపరర: సలస షపక

94-224/433

తసడడ:డ ఆనసదబబబబ శకరసగస
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:44
లస: పప
94-224/438

4858 NDX0758862
పపరర: పడసరద యరకసశశటట

తసడడ:డ మబరళ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:86-3-724
వయససస:31
లస: పప

94-224/435 4863 NDX2222701
4862 NDX1578998
పపరర: వనసకట రవ కలమమర బసబతన
పపరర: కకశశర శకరసగస

4865 NDX0144840
పపరర: హనసమసతరరవప కకవపరర

94-224/430

4882 NDX2139146
పపరర: పరరశత కటకస

94-224/439

భరస : శశషపరణణ కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/611

4885 AP151000390643
పపరర: మసగరయమర కటకస

94-225/612

భరస : వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:80
లస: ససస స
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4886 AP151000390538
పపరర: కకటటశశరరరవప కటకస

94-225/613

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731
వయససస:44
లస: పప
4889 NDX0147009
పపరర: రవసదడ రరడడడ మడతల

94-224/449

94-224/467

94-224/470

94-224/1489

94-224/474

94-224/477

94-224/487

భరస : వనసకటరరవప పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-3-746/1
వయససస:65
లస: ససస స

4899 NDX1967902
పపరర: వరలకడర బసడడ

4902 NDX2461556
పపరర: నవవదదత జకకక

4905 NDX2374700
పపరర: శకనవరసరరవప గరర

4908 NDX1122399
పపరర: ఉషర బసగరరర

94-224/489

4911 MLJ2232403
పపరర: శవననగలకడర నరరకలళరపరటట

94-224/472

4914 AP151000390293
పపరర: సరసబశవరరవప పపరకచరర
తసడడ:డ వనసకటరరవప పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-3-746/1
వయససస:46
లస: పప

4894 NDX0565457
పపరర: ఫరఠన షపక

94-224/469

4897 NDX3097805
పపరర: షపక ససవదసలల

94-224/1488

4900 NDX1472893
పపరర: ససవదనబ షపక

94-224/473

భరస : ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:86-3-739
వయససస:51
లస: ససస స
94-224/475

4903 MLJ2230274
పపరర: రరణణనరరలమదతవ చచరరకలరర

94-224/476

భరస : ననగకశశరరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-3-741
వయససస:60
లస: ససస స
94-224/478

4906 NDX0605535
పపరర: రవ కకరణ చచరరకలరర

94-224/479

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-3-741
వయససస:35
లస: పప
94-224/488

4909 NDX3177995
పపరర: చసకకమర మసడనల

94-225/1605

భరస : చనన మసడనల
ఇసటట ననస:86-3-746
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/490

భరస : సరసబశవరరవప నరరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:86-3-746/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/492

94-224/1487

తసడడ:డ షపక మరర
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమబ బసగరరర
ఇసటట ననస:86-3-745
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసరకచరర
ఇసటట ననస:86-3-746/1
వయససస:22
లస: ససస స
4913 AP151000390313
పపరర: ఈశశరమర పపరకచరర

94-224/471

తసడడ:డ గబరరవపలల గరర
ఇసటట ననస:86-3-741
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయయలల కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:86-3-744
వయససస:34
లస: ససస స
4910 NDX2374684
పపరర: లకడర పసడయమసక పసరకచరర

4896 MLJ3543576
పపరర: హహసపసన షపక

4891 NDX3161718
పపరర: లకడర పప టట
ర రర

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసటటన జకకక
ఇసటట ననస:86-3-741
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరణణ నరరల దతవ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-3-741
వయససస:26
లస: పప
4907 NDX0151001
పపరర: జజఖత దతవ కకకకకలగడడ

94-224/468

భరస : యయసస బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-739
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-739
వయససస:56
లస: పప
4904 NDX1821991
పపరర: సరసబశవ రరవప చచరరకలరర

4893 MLJ3543568
పపరర: చసదనబ షపక

94-224/448

భరస : లకరయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:86-3-735/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమధరశల షపక
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:60
లస: పప

భరస : షపక ససవదసలల
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:34
లస: ససస స
4901 NDX1472851
పపరర: ఖమససమ షపక

94-224/1486

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:31
లస: పప
4898 NDX3118932
పపరర: షపక మరరబ

4890 NDX3161213
పపరర: లకరయఖ పప టట
ర రర

4888 NDX0154203
పపరర: మమధవ మడతల

భరస : రవసదనడ రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:86-3-733
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:86-3-735/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడసరద గబసడనల
ఇసటట ననస:86-3-738
వయససస:48
లస: ససస స
4895 NDX0565416
పపరర: జజకకర షపక

94-225/1604

తసడడ:డ రమబలల ననననవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బడహరయఖ మడతల
ఇసటట ననస:86-3-733
వయససస:39
లస: పప
4892 NDX0566869
పపరర: ససశల గబసడనల

4887 NDX3154176
పపరర: సప మ ననయక ననననవత

4912 MLJ2231009
పపరర: ననగరరణణ పపరకచరర

94-224/491

భరస : సరసబశవరరవప పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-3-746/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/493

4915 NDX1485920
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/494

భరస : ననగబర మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:28
లస: ససస స
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94-224/495

భరస : వవలలషరర ససరకసదడ
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:34
లస: ససస స
4919 MLJ2235190
పపరర: ఝమనస ననరరససల

94-224/498

94-224/501

94-224/504

94-224/507

94-224/518

94-224/521

94-226/164

భరస : మలలర శశర రరవప కననవనబబ ఇణన
ఇసటట ననస:86-4-443
వయససస:55
లస: ససస స

4929 NDX3162328
పపరర: ఆగససట కలమమర పరరక

4932 NDX0151027
పపరర: కళయవత గరలలటట

4935 MLJ3548344
పపరర: కరఠమబన షపక�

4938 NDX1646167
పపరర: బబలమర రకవనలర

94-221/362

4941 AP151000375344
పపరర: రరమబ రకతష

94-225/1606

4944 MLJ2231801
పపరర: మలలర శశర రరవప కనవనబబ యన
తసడడ:డ చచసచయఖ కననవనబబ ఇణన
ఇసటట ననస:86-4-443
వయససస:65
లస: పప

4924 MLJ2230902
పపరర: యహహ షషవ ననరరససల

94-224/503

4927 NDX0605725
పపరర: మరరయమర ఎరరక

94-224/506

4930 NDX3187622
పపరర: వననద కలమమర పరరక

94-225/1607

తసడడ:డ పరపరరవప పరరక
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:29
లస: పప
94-224/519

4933 NDX1629734
పపరర: రరజశశఖర గరలలటట

94-224/520

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గరలలటట
ఇసటట ననస:86-3-751
వయససస:26
లస: పప
94-225/614

4936 MLJ3548302
పపరర: మసరసనబ షపక�

94-225/615

భరస : మమబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-3-981
వయససస:67
లస: ససస స
94-4/1207

4939 NDX1646142
పపరర: సరలయఖ రకవనలర

94-4/1208

తసడడ:డ కకసడయఖ రకవనలర
ఇసటట ననస:86-4
వయససస:46
లస: పప
94-208/970

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రకతష
ఇసటట ననస:86-4-10/403
వయససస:55
లస: పప
94-226/165

94-224/500

భరస : పరపరరరవప ఎరరక
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరలయఖ రకవనలర
ఇసటట ననస:86/4
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కసససబ షపక
ఇసటట ననస:86-4
వయససస:28
లస: పప
4943 NDX0272401
పపరర: మలలర శశరర కనవనబబ యన

94-224/505

భరస : అహమరద� షపక
ఇసటట ననస:86-3-981
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-3-7031
వయససస:37
లస: ససస స
4940 NDX2376242
పపరర: రఫస షపక

4926 NDX0605691
పపరర: ననగమణణ తషరక

4921 NDX2375269
పపరర: జయ ససరరఖ ననరకససల

తసడడ:డ జజన ననరరససల
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరలటట
ఇసటట ననస:86-3-751
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ గరలటట
ఇసటట ననస:86-3-751
వయససస:54
లస: పప
4937 NDX2177278
పపరర: బబ అసరర షపక

94-224/502

తసడడ:డ పరపరరవప
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-3-751
వయససస:21
లస: ససస స
4934 NDX0152900
పపరర: వనసకటటశశరరర గరలలటట

4923 MLJ3544657
పపరర: ససరకష పససటపరటట

94-224/497

తసడడ:డ యహహ హహవ ననరకససల
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప రరవప పరరక
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:30
లస: పప
4931 NDX2509784
పపరర: రరజవరనన షపక

94-224/499

తసడడ:డ వనసకటరమణ పససటపరటట
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప ఎరరక
ఇసటట ననస:86-3-748
వయససస:32
లస: ససస స
4928 NDX0605758
పపరర: వననద కలమమర పరరక

4920 MLJ2230894
పపరర: లలధదయమమర ననరరససల

4918 MLJ2231884
పపరర: జజఖత ననరరససల

తసడడ:డ యహహ షషవ ననరరససల
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యహహ షషవ ననరరససల
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వవలలషరర హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:38
లస: పప
4925 NDX0605246
పపరర: ఆగససటకలమమర ఎరరక

94-224/496

భరస : ససరకష పససటపరటట
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యహహ షషవ ననరరససల
ఇసటట ననస:86-3-747
వయససస:40
లస: ససస స
4922 NDX2470003
పపరర: వవలలషరర ససరకసదడ

4917 NDX0430280
పపరర: దతవ పససటపరటట

4942 NDX0334938
పపరర: శకదతవ రకతష

94-208/971

భరస : రరమబ రకతష
ఇసటట ననస:86-4-100/403
వయససస:47
లస: ససస స
94-226/166

4945 AP151000390204
పపరర: వరరరఘవమర బబ సత

94-225/617

భరస : కకశవ రరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:86-4-634
వయససస:61
లస: ససస స
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4946 AP151000390061
పపరర: కకశవ రరడడడ బబ సత

94-225/618

తసడడ:డ రసగ రరడడడ బబ సత
ఇసటట ననస:86-4-634
వయససస:66
లస: పప
4949 NDX2177138
పపరర: అనసరరధ కరకరన

94-226/168

94-226/171

94-225/621

94-224/539

94-204/769

94-224/544

94-224/547

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-757
వయససస:36
లస: పప

4959 MLJ2238707
పపరర: ససబడమణఖస గబరకస

4962 NDX0564294
పపరర: ననగకసదడస దడడగర

4965 NDX1485755
పపరర: లకరణరరవప దడడగర

4968 NDX1079219
పపరర: రరజకష చహదరర కసచరర

94-224/550

4971 NDX2409340
పపరర: సరయ ససకకశ కసచరర
తసడడ:డ రమమశ కరసచరర
ఇసటట ననస:86-4-757
వయససస:22
లస: పప

94-224/553

94-226/170

4954 NDX1751529
పపరర: కకషష వవణణ వర

94-225/620

4957 NDX2878239
పపరర: నససమ పఠరన

94-225/1628

భరస : ననగబల మరర పఠరన
ఇసటట ననస:86-4-741
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/540

4960 NDX2375061
పపరర: రరమచసదడ గగల

94-224/541

తసడడ:డ రరమబలల గగల
ఇసటట ననస:86-4-753
వయససస:68
లస: పప
94-224/542

4963 NDX0150300
పపరర: ఆదదలకడర చకక

94-224/543

భరస : ససబబబరరవప చకక
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:53
లస: ససస స
94-224/545

4966 NDX0151829
పపరర: ననగయఖ దడడగర

94-224/546

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడడగర
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:42
లస: పప
94-224/548

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-756
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-757
వయససస:33
లస: ససస స
4973 NDX1079268
పపరర: ససరకష చహదరర కసచరర

94-225/622

తలర : సరసబబడజఖస దదలగర
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజకష కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-756
వయససస:32
లస: ససస స
4970 NDX2375079
పపరర: రగషసణణ బబగబల

4956 AP151000390292
పపరర: హహసపసనబ షపక�

4951 NDX2177120
పపరర: భబగఖమర రరచపపడడ

భరస : వనసకట రమణ వర
ఇసటట ననస:86-4-722
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ దడడగర
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దడడగర
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:65
లస: ససస స
4967 NDX0152553
పపరర: శకదతవ కసచరర

94-226/172

తసడడ:డ దసరరరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-753
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ దనదదగర
ఇసటట ననస:86-4-755
వయససస:21
లస: ససస స
4964 NDX0564112
పపరర: సరమమమ జఖస దడడగర

4953 NDX2177112
పపరర: కకటటశశర రరవప కరకరన

94-226/167

భరస : ననపప లయన రరచపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఖమససస� షపక
ఇసటట ననస:86-4-724
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సరమమమ జఖస గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-753
వయససస:30
లస: ససస స
4961 NDX2333524
పపరర: శవపరరశత దనదదగర

94-226/169

తసడడ:డ రరమయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కనక రరజ వర
ఇసటట ననస:86-4-722
వయససస:67
లస: పప
4958 NDX0566893
పపరర: నరరద గబరకస

4950 NDX2177237
పపరర: కకటటశశరమర బసడడ

4948 NDX2177104
పపరర: పదనరవత రరచపపడడ

భరస : రరజకసదడ పడసరద రరచపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననపప లయన రరచపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:39
లస: పప
4955 NDX1751495
పపరర: వనసకట రమణ వర

94-225/619

భరస : వనసకటటశశరరర� దతవరబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-636/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:86-4-710
వయససస:41
లస: ససస స
4952 NDX2177096
పపరర: రరజకసదడ పడసరద రరచపపడడ

4947 NDX0155101
పపరర: పదర� దతవరబబ యన�

4969 NDX1078997
పపరర: పదరజ కసచరర

94-224/549

భరస : ససరకష చహదరర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-757
వయససస:28
లస: ససస స
94-224/551

4972 NDX2375038
పపరర: వనసకటటశశరరర నమరకరయల
తసడడ:డ శకనస నమరకరయల
ఇసటట ననస:86-4-757
వయససస:29
లస: పప

94-225/1629 4975 NDX2374114
4974 NDX2875193
పపరర: పపడమ కలమమర నరరకలలలపత
పపరర: హబమబననసర మలలర టట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:86-4-758
వయససస:19
లస: పప

94-224/552

94-224/554

భరస : ననగబల మరర మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:22
లస: ససస స
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4976 NDX2409357
పపరర: అబమబననసర మలలర టట
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94-224/555

భరస : అబబబ బబషర మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:22
లస: ససస స
4979 NDX2374098
పపరర: నగబల మరర మలలర టట

94-224/558

94-224/562

94-224/565

94-224/568

94-225/1631

94-224/1504

94-224/1585

4989 NDX3174224
పపరర: మణణమర దతవరపలర

4992 NDX3157690
పపరర: కకరణబబడక దతవరపలర

4995 NDX3115664
పపరర: శకనస రరగస

4998 NDX1388388
పపరర: పడవలర క పససపపలలటట

94-224/576

5001 NDX1834663
పపరర: తతజససశ రరమమవతష

94-222/790

5004 NDX1834671
పపరర: రరధనదతవ రరమమవతష
భరస : కకటటశశరరరవప రరమమవతష
ఇసటట ననస:86-4-789
వయససస:54
లస: ససస స

4984 NDX0154286
పపరర: తరరమల కలసభ

94-224/564

4987 NDX0145953
పపరర: ఏససబబబబ కలసభబ

94-224/567

4990 NDX3181609
పపరర: సరరబబడజజఖమ మమడడ

94-225/1630

తసడడ:డ లలరరద
ఇసటట ననస:86-4-771
వయససస:68
లస: ససస స
94-227/1433

4993 NDX3017951
పపరర: ససరకశ కడడయస

94-224/1503

తసడడ:డ యలర మసద కడడయస
ఇసటట ననస:86-4-772
వయససస:32
లస: పప
94-224/1506

4996 NDX3016235
పపరర: తరరపటమర రరగస

94-224/1507

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:86-4-781
వయససస:19
లస: ససస స
94-224/574

4999 NDX1485805
పపరర: లలరరబ మమరర కలరరక

94-224/575

భరస : బబల సప శఆరఠ కలరరక
ఇసటట ననస:86-4-788
వయససస:69
లస: ససస స
94-224/577

5002 NDX1734897
పపరర: ననగ తషలసస ససధఖ రరణణ
రరమమవతష
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరమమవతష
ఇసటట ననస:86-4-789
వయససస:29
లస: ససస స

94-224/578

94-224/580

5005 NDX1472927
పపరర: ససషర రరవనల

94-224/581

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరమమవతష
ఇసటట ననస:86-4-789
వయససస:24
లస: ససస స
94-224/579

94-224/560

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-788
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-788
వయససస:38
లస: పప
5003 NDX1908815
పపరర: ననగ తషలసస ససధఖ రరణణ
రరమమవతష
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరమమవతష
ఇసటట ననస:86-4-789
వయససస:29
లస: ససస స

94-224/566

తసడడ:డ కకటయఖ రరగస
ఇసటట ననస:86-4-781
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస రరగస
ఇసటట ననస:86-4-781
వయససస:42
లస: ససస స
5000 NDX1388370
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

4986 NDX2374973
పపరర: వజయ ఉయమఖల

4981 NDX2374999
పపరర: అబబ భబషర మలలర టట

భరస : ఏసస బబబబ కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనమ రబబబబ
ఇసటట ననస:86-4-771
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరకశ కడడయస
ఇసటట ననస:86-4-772
వయససస:30
లస: ససస స
4997 NDX3035755
పపరర: రమణ రరగస

94-224/563

భరస : బబనమ ర బబబబ
ఇసటట ననస:86-4-771
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:86-4-771
వయససస:41
లస: పప
4994 NDX3016177
పపరర: ససజజత కడడయస

4983 NDX2374965
పపరర: కవత ఉయమఖల

94-224/557

తసడడ:డ మబతస యఖ మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:35
లస: పప
4991 NDX3192606
పపరర: బబనమ రబబబబ దతవరపలర

94-224/559

భరస : వజయ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-768
వయససస:30
లస: ససస స
4988 NDX0150557
పపరర: నరసససహరరవప కలసభబ

4980 NDX2173235
పపరర: అబబ బబషర మలలర టట

4978 NDX2374072
పపరర: బబబ మలలర టట

తసడడ:డ మబతస యఖ మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మబతస యఖ మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కలసభస
ఇసటట ననస:86-4-765
వయససస:35
లస: ససస స
4985 NDX0154310
పపరర: దసరర కలసభ

94-224/556

భరస : మబతస యఖ మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ మలలర టట
ఇసటట ననస:86-4-762
వయససస:24
లస: పప
4982 NDX0566729
పపరర: దసరర కలసభస

4977 NDX0563858
పపరర: మరరబ మలలర టట

భరస : అవననష రరవనల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:26
లస: ససస స
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5006 NDX0153684
పపరర: వసససధర జడడ
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94-224/582

భరస : ఓబబలలసస జడక
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:37
లస: ససస స
5009 NDX0145490
పపరర: ఓబబలలసస జడడ

94-224/585

95-155/771

94-224/590

94-224/593

94-224/596

94-224/599

94-224/602

భరస : సరసబశవరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:34
లస: ససస స

5019 NDX2375087
పపరర: అదద లకడర కలసబ

5022 NDX2375111
పపరర: ససదమన గబడడరర

5025 NDX1604165
పపరర: భబనసమబరరస పససటపరటట

5028 NDX2375103
పపరర: రరజజరరవప గబడడరర

94-224/605

5031 NDX0154138
పపరర: శక లకడర గసదస

94-224/594

5034 NDX0154435
పపరర: సరసబబడజఖస కలమర
భరస : గరసధద కలమర
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:56
లస: ససస స

5014 MLJ2230084
పపరర: శరసతకలమమరర చతబబడ లల

94-224/589

5017 NDX2374049
పపరర: రరమ దతవ జటటరర

94-224/592

5020 NDX2052413
పపరర: వజయ లకడర మసగళగరరర

94-224/595

తసడడ:డ చసటట మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:31
లస: ససస స
94-224/597

5023 MLJ3543816
పపరర: శకదతవ శరసశశటట

94-224/598

భరస : ఈశశరరరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:53
లస: ససస స
94-224/600

5026 NDX2375020
పపరర: గణణశ నమరకరయల

94-224/601

తసడడ:డ శకనస నమరకరయల
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:26
లస: పప
94-224/603

5029 NDX0566844
పపరర: సరసబయఖ కలసభ

94-224/604

తసడడ:డ అచచయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:50
లస: పప
94-224/606

భరస : ససబబబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/608

94-224/587

భరస : తరరపరటయఖ జటటరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల గబడడరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:59
లస: పప
5033 NDX0153999
పపరర: బబజ పరలపరరస

94-224/591

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససటపరటట
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రతనరరవప గబడడరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:28
లస: పప
5030 MLJ3543808
పపరర: ఈశశరరరవప శరసశశటట

5016 NDX2373942
పపరర: శకనమర నమకరయల

5011 NDX1078914
పపరర: కకటటశశరరరవప మఖరరల

భరస : శకనవరసరరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:86-4-792/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప గబడడరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజరరర కకడసరర
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:75
లస: ససస స
5027 NDX2375251
పపరర: రరమబబబబ గబడడరర

94-224/588

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:48
లస: ససస స
5024 MLJ3544079
పపరర: యశశదమర కకడసరర

5013 NDX2409365
పపరర: ససబబబరరవప బసడర

94-224/584

తసడడ:డ రతనస మఖరరల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నమకరయల
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యమకకబబ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-793
వయససస:23
లస: ససస స
5021 NDX0566828
పపరర: మసరసనమర కలసభ

94-224/586

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బసడర
ఇసటట ననస:86-4-791
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పదనరరరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:86-4-792/1
వయససస:56
లస: పప
5018 NDX2375095
పపరర: రగజజ గబడడపపడడ

5010 NDX1078682
పపరర: బబరకయఖ రరవనల

5008 NDX1472752
పపరర: అవననష రరవనల

తసడడ:డ బబరకకఇల రరవనల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవనల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబరయఖ రఠవనల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:19
లస: ససస స
5015 MLJ2231272
పపరర: శకనవరసరరవప చతబబడ లల

94-224/583

భరస : బబరకయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబబలలసస జడక
ఇసటట ననస:86-4-790
వయససస:41
లస: పప
5012 SQX2049963
పపరర: మమనస రవనల

5007 NDX1078781
పపరర: ససశల రరవనల

5032 NDX0154559
పపరర: వనసకట రమణ వటటకరల

94-224/607

భరస : దనసస వటట కకల
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/609

5035 NDX2509834
పపరర: జయ రరజ రకగబలగడడ

94-224/610

తసడడ:డ సరమ బబబబ రకగబలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:20
లస: పప
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5036 NDX1217512
పపరర: మణణకసఠ బరరటస
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94-224/611

తసడడ:డ మహనరరవప బరరటస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:28
లస: పప
5039 NDX1604264
పపరర: సరసబశవ రరవప పరలపరరస

94-224/614

94-224/1508

94-224/617

94-224/620

94-224/623

94-224/626

94-224/628

తసడడ:డ ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:86
లస: పప

5047 AP151000390312
పపరర: రతనకలమమరర కటట

5052 MLJ2238608
పపరర: వజయకలమమరర కటబట

5055 NDX0564047
పపరర: రరజ జజఖతషల

5058 NDX0153619
పపరర: ససజజత తతటకలర

94-224/631

5061 NDX2375145
పపరర: ననరయఖ అమతన

94-224/621

5064 NDX2712149
పపరర: ఆధద లకడర అమత
భరస : మలలర శశరరవప అమత
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:53
లస: ససస స

5050 NDX0152959
పపరర: బబబబ దనసరర

94-224/622

తసడడ:డ కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:50
లస: పప
94-224/624

5053 NDX0564096
పపరర: మరరయమర జజఖతషల

94-224/625

భరస : రరజ జజఖతషల
ఇసటట ననస:86-4-797
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/627

5056 NDX2712073
పపరర: పపషరషవత అమత

94-204/834

భరస : ననరయఖ అమత
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/629

5059 NDX2375137
పపరర: అదద లకడర అమతన

94-224/630

భరస : మలలర సశర రరవప అమతన
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:53
లస: ససస స
94-224/632

తలర : అదద లకడర అమతన
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:37
లస: పప
94-224/634

94-224/619

భరస : కకటటశశరరరవప కటట
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నవన బబబబ తతటకలర
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస సప మపరలల
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:29
లస: పప
5063 AP151000390427
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకట

94-224/618

తసడడ:డ రరజజరరవప జజఖతషల
ఇసటట ననస:86-4-797
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననరఇ అమతన
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:34
లస: ససస స
5060 NDX2375129
పపరర: నరకశ సప మపరలల

5049 NDX0154039
పపరర: మహహష పససపపలలటట

94-224/616

95-224/1130
5044 SQX1684240
పపరర: ఝమనస లకడర బబయ
రకగబలగడనడ
భరస : ససవమ బబబబ REGULAGADDA
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కటబట
ఇసటట ననస:86-4-796
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ జజఖతషల
ఇసటట ననస:86-4-797
వయససస:29
లస: పప
5057 NDX2375152
పపరర: పపషరషవత అమతన

5046 NDX0145805
పపరర: ననగకశశరమర దనసరర

5041 NDX2509818
పపరర: సరమ బబబబ రకగబలగడడ

94-230/931

తసడడ:డ నరకసదడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ కటబట
ఇసటట ననస:86-4-796
వయససస:38
లస: ససస స
5054 NDX0564039
పపరర: రరకకష బబబబ జజఖతషల

5043 NDX2692523
పపరర: ఝనస రతన మణణ కసడడ

94-224/613

తసడడ:డ జయ రరవప రకగబలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లలరరద మమమడడ
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:90
లస: ససస స
5051 MLJ2237725
పపరర: ససషసరత కటబట

94-224/615

భరస : శరమ బబబబ కసడడ
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహహష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-795
వయససస:33
లస: ససస స
5048 AP151000390337
పపరర: సరసబబడజఖస మమమడడ

5040 MLJ1897958
పపరర: మహన రరవప బరరటస

5038 NDX0146613
పపరర: శక ససబబబరరవప గసధస

తసడడ:డ సతస యఖ గసధస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల బరరటస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:26
లస: పప

భరస : శరమ బబబబ రకగబలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:53
లస: ససస స
5045 NDX0146118
పపరర: మలర శశరర పససపపలలటట

94-224/612

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వటట కకల
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-794
వయససస:41
లస: పప
5042 NDX3145695
పపరర: ఝనస రతనమణణ కసడడ

5037 NDX0147470
పపరర: దనసస వటటకరల

5062 NDX0146068
పపరర: నవన బబబబ తతటకలర

94-224/633

తసడడ:డ ఆనసద రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:86-4-798
వయససస:39
లస: పప
94-230/932

5065 NDX2374759
పపరర: జజఖసరన జరరగబమళళ

94-224/635

భరస : జజషషవ జరరగబమళళ
ఇసటట ననస:86-4-799
వయససస:24
లస: ససస స
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5066 NDX2374924
పపరర: మమరర జజనస మబరరరర
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94-224/636

భరస : ఏలషర మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-799
వయససస:27
లస: ససస స
5069 MLJ3688546
పపరర: రరమమహన రరవప ఈలమర

94-210/1230

94-224/640

భరస : ఆనసదరరవప జరరగబమలమర
ఇసటట ననస:86-4-801
వయససస:45
లస: ససస స
94-224/643

భరస : చనన యయసస బబబబ పప టటపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-802
వయససస:25
లస: ససస స
94-224/646

తసడడ:డ జజరరరబబష కటట
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:63
లస: పప
95-224/1133

94-224/655

94-224/644

5079 NDX2373975
పపరర: మమరస మర జరరగబమళళ

5085 SQX1684265
పపరర: వనసకటటసశరరర కసచచరర

94-224/660

94-224/647

95-224/1131

95-224/1134

5091 MLJ2234755
పపరర: వజయదసరరరభవరన ఉపషలపప

తసడడ:డ పప తష రరజ ఉపషలపప
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:42
లస: పప

94-224/642

5077 NDX1485862
పపరర: ననగ మణణ భబగరడడ పపడడ

94-224/645

5080 NDX2373991
పపరర: మతస యఖ జరరగబమళళ

94-224/648

5083 SQX1684646
పపరర: బబబ ఫలరనస కసచచరర

95-224/1132

భరస : వనసకటటసశరరర కసచచరర
ఇసటట ననస:86-4-806
వయససస:43
లస: ససస స

5088 NDX0430249
పపరర: ననహహమమఖ కకకకకలగడడ

5094 NDX1473008
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపషలపప

5074 MLJ3543972
పపరర: ఆనసదరరవప జరరగబమళళ

తసడడ:డ దనవద జరరగబమళళ
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:62
లస: పప

5086 NDX0430223
పపరర: జజఖత మమరర కకకకకలగడడ

94-224/654

భరస : ఇశరకయయల కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-808
వయససస:34
లస: ససస స
94-224/656

5089 NDX2698256
పపరర: సరసబయఖ అలల
ర రర

94-224/1211

తసడడ:డ సతఖస అలల
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-808
వయససస:53
లస: పప
94-224/661

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉపషలపప
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/663

94-224/639

భరస : ససధనకర భబగరడడపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయల కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-808
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉపషలపప
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ ఉపషలపప
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:55
లస: ససస స

5076 NDX1486076
పపరర: రజయమ బబగమ షపక

5082 SQX1684273
పపరర: ససజనఖ కసచచరర

5071 NDX2374809
పపరర: శరకవణససధఖ జరరగబమళళ

తసడడ:డ తనమమసస జరరగబమలర
ఇసటట ననస:86-4-801
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:86-4-806
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననహహమమఖ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:86-4-808
వయససస:36
లస: పప

5093 MLJ2231835
పపరర: ననగమణణ ఉపషలపప

94-224/641

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసచచరర
ఇసటట ననస:86-4-806
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసచచరర
ఇసటట ననస:86-4-806
వయససస:25
లస: పప

5090 NDX1472992
పపరర: లతనశక ఉపషలపప

5073 NDX1936733
పపరర: మననజ కలమమర జరరగబమళళ

భరస : మతస యఖ జరరగబమళళ
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:57
లస: ససస స
94-224/649

94-224/638

తసడడ:డ ఆనసదరరవప జరరగబమళళ
ఇసటట ననస:86-4-801
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రకహమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-803
వయససస:42
లస: ససస స

5087 NDX0460691
పపరర: ఇశరకయయల కకకకకలగడడ

94-224/1643

తసడడ:డ ఆనసద రరవప జరరగబమళళ
ఇసటట ననస:86-4-801
వయససస:25
లస: పప

5075 NDX2053338
పపరర: కకపరరరణణ పప టటపప గబ

5084 SQX1684687
పపరర: ససదదర కసచచరర

5070 MLJ3697307
పపరర: ననగలకడర పడవణ ఇలమర

5068 NDX2374783
పపరర: మబరరరర యహహషవ

తసడడ:డ యకకబ మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-799
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమరహన రరవప
ఇసటట ననస:86-4-800
వయససస:36
లస: ససస స

5072 MLJ2230126
పపరర: కలమమరర జరరగబమళళ

5081 MLJ3544731
పపరర: జజసఫ కటబట

94-224/637

భరస : యహహన మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-799
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల ఇళర
ఇసటట ననస:86-04-800
వయససస:59
లస: పప

5078 NDX1485763
పపరర: అలసబ షపక

5067 NDX2375160
పపరర: రరతషమర మబరరరర

5092 NDX1782490
పపరర: మమవపలమర మమడడగబల

94-224/662

భరస : ఆమమమష మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/664

5095 MLJ2231827
పపరర: పప తషరరజ ఉపషలపప

94-224/665

తసడడ:డ జజగరరరజ ఉపషలపప
ఇసటట ననస:86-4-810
వయససస:64
లస: పప
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5096 NDX2105683
పపరర: అదద లకడర చలమలశశటట

94-224/666

భరస : శకనవరస చలమలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:31
లస: ససస స
5099 NDX2375053
పపరర: ససరకష మమదర

94-224/669

94-224/671

94-224/674

94-224/677

94-224/680

94-224/683

94-224/686

భరస : శవ పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:21
లస: ససస స

5109 NDX1472935
పపరర: ననగరరజ గమడడ

5112 NDX1782326
పపరర: ననగర రరడడడ పరలమ

5115 NDX2063857
పపరర: పపడమ కలమమర మబవశ

5118 MLJ2232064
పపరర: ససబబమర పప లలపలర

94-224/689

5121 MLJ2232080
పపరర: సరమమఖలల పప లలపలర

94-224/678

5124 NDX1783332
పపరర: దదవఖ సరయ వరడపలర
తలర : అమమరజ వరడపలర
ఇసటట ననస:86-4-820
వయససస:25
లస: ససస స

5104 NDX1781393
పపరర: దదపసక పపసరర

94-224/673

5107 NDX1472976
పపరర: లకడర గమడడ

94-224/676

5110 NDX0605089
పపరర: వనసకటటశశరమర పరశతస

94-224/679

భరస : మలర కరరరర న రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:86-4-815
వయససస:36
లస: ససస స
94-224/681

5113 NDX1783266
పపరర: రరతష మబవశ

94-224/682

భరస : పపడమ కలమమర మబవశ
ఇసటట ననస:86-4-818
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/684

94-224/685
5116 NDX1684464
పపరర: కక డక ననగ మలలర శశరర బసబతన

భరస : నరకశ బబబబ బసబతన
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/687

5119 NDX1734939
పపరర: సరగర పప లల పలర

94-224/688

తసడడ:డ సమమలల పప లల పలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:26
లస: పప
94-224/690

తసడడ:డ శవరరవ పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:48
లస: పప
94-224/1510

95-224/1135

భరస : సరసబశవ రరవప గమ డడ
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరమబఖల పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమలల పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:27
లస: పప
5123 NDX3018041
పపరర: ననగమలలర శశరర పప లలపలర

94-224/675

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:86-4-818
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరకష పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:26
లస: ససస స
5120 NDX1834721
పపరర: శవ పప లలపలర

5106 NDX0566224
పపరర: కలమమరర మదసగబల

5101 SQX1684190
పపరర: వనసకట రరవప అసగడక

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రవరశ
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రరడడడ పరలమ
ఇసటట ననస:86-4-816
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-818
వయససస:58
లస: ససస స
5117 NDX1306661
పపరర: దదవఖనధద పప లలపలర

94-224/672

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమ డడ
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఓబబలలసస పరశతస
ఇసటట ననస:86-4-815
వయససస:55
లస: ససస స
5114 NDX0566307
పపరర: చననమర ఉయమఖల

5103 MLJ2236131
పపరర: వనసకటససబబయఖ గబడడపపడడ

94-224/668

తసడడ:డ రవ అసగడక
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:22
లస: పప

భరస : సససహచలస మదసగబల
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమ డడ
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:27
లస: పప
5111 NDX0605105
పపరర: రరమలకడర పరశతస

94-224/670

తసడడ:డ వరయఖ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-812
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగరరజ గమడడ
ఇసటట ననస:86-4-814
వయససస:27
లస: ససస స
5108 NDX1472943
పపరర: నరకసదడ గమడడ

5100 NDX0605675
పపరర: రవకలమమర అసగడడ

5098 NDX2375046
పపరర: ససనత అసగడక

భరస : రవ కలమమర అసగడక
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరఘవపలల బ
ఇసటట ననస:86-4-812
వయససస:51
లస: ససస స
5105 NDX2052421
పపరర: మమనక గమడడ

94-224/667

భరస : రవ కలమమర అసగడక
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ మమదర
ఇసటట ననస:86-4-811
వయససస:38
లస: పప
5102 NDX0153197
పపరర: శరసత బ

5097 NDX2375186
పపరర: ససనత అసగడక

5122 NDX3018074
పపరర: ససరకశ పప లలపలర

94-224/1509

తసడడ:డ శరమబఖయయల పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-819
వయససస:26
లస: పప
94-224/691

5125 MLJ2234417
పపరర: చటటటమర పప లలపలర

94-224/692

భరస : లకరయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:86-4-820
వయససస:38
లస: ససస స
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94-224/693

భరస : జననరరన రరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:86-4-820
వయససస:41
లస: ససస స
5129 NDX1734962
పపరర: యయసస దయమమర దనసరర

94-224/696

94-224/698

94-224/701

94-224/704

94-224/706

94-224/709

94-224/710

భరస : రవకలమమర గకరర
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:35
లస: ససస స

5139 SQX1684737
పపరర: కలషన దనసరర

5142 NDX1078849
పపరర: మమరఠ మమరరగ

5145 NDX3282084
పపరర: పవన కలమమర దనసరర

5148 MLJ2231280
పపరర: మరరయ కలమమరర కసదసల

95-224/1138

5151 NDX0563908
పపరర: సలమర ఉయమఖల

95-224/1136

5154 AP151000390363
పపరర: రరతమర గకరర
భరస : వససతరరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:47
లస: ససస స

5134 NDX0504787
పపరర: లకడర జటటరర

94-224/700

5137 NDX0908707
పపరర: రవకలమమర మమరరగబ

94-224/703

5140 NDX2514339
పపరర: కలషన దనసరర

94-224/705

తసడడ:డ వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/707

5143 NDX1765017
పపరర: ఇననమర దనసరర

94-224/708

భరస : వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:45
లస: ససస స
94-224/1634

5146 SQX1684760
పపరర: మనషర దనసరర

95-224/1137

తసడడ:డ వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/711

5149 MLJ2231298
పపరర: ననగరరజ కసదసల

94-224/712

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కసదసల
ఇసటట ననస:86-4-827
వయససస:40
లస: పప
94-224/713

భరస : ఏడడకకసడలల ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-828
వయససస:35
లస: ససస స
94-224/715

94-224/1511

తసడడ:డ చననబబబయ మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరరజ కసదసల
ఇసటట ననస:86-4-827
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలసన
ఇసటట ననస:86-4-827
వయససస:37
లస: పప
5153 NDX0909259
పపరర: వజయశరసత గకరర

94-224/702

తసడడ:డ వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల కకలసన
ఇసటట ననస:86-4-827
వయససస:34
లస: ససస స
5150 SQX1853415
పపరర: ఏడడకకసడలల కకలసన

5136 NDX0944967
పపరర: రతనస మమరరగబ

5131 NDX3164258
పపరర: భబసకర మసచల

భరస : ఏడడకకసడలల జటటరర
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రతనస మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:48
లస: పప
5147 NDX2461275
పపరర: ననగ జజఖత కకలసన

94-224/699

తసడడ:డ వజయ కలమమర దరరర
ఇసటట ననస:86-4-825
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-826
వయససస:23
లస: ససస స
5144 NDX1765157
పపరర: వజయ కలమమర దనసరర

5133 NDX0908285
పపరర: ఏససమణణ మమరరగ

94-224/695

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:86-4-822
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చననబబబయ మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతననయయలల మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:40
లస: పప
5141 NDX2514347
పపరర: మనషర దనసరర

94-224/697

భరస : ననగరరజ మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జటటరర
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:27
లస: పప
5138 MLJ2230993
పపరర: ననగరరజ మమరరగబ

5130 NDX1734954
పపరర: ససబడహరణఖస దనసరర

5128 NDX1122340
పపరర: ననగకశశరరరవప మరరకపపడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-820
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనబబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-822
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమరరగ
ఇసటట ననస:86-4-824
వయససస:29
లస: ససస స
5135 NDX2091270
పపరర: తరరపతయఖ జటటరర

94-224/694

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-820
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబడహరణఖస దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-822
వయససస:40
లస: ససస స
5132 NDX1078872
పపరర: దదపసస మమరరగ

5127 NDX1764894
పపరర: సరసబయఖ ఉయమఖల

5152 NDX0564088
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉయమఖల

94-224/714

తసడడ:డ వరరసరశమ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-828
వయససస:38
లస: పప
94-224/716

5155 NDX0908046
పపరర: అననమర గకరర

94-224/717

భరస : వససతరరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:76
లస: ససస స
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5156 NDX1735044
పపరర: అనల కలమమర తలతతటట

94-224/718

తసడడ:డ బబపయఖ తలతతటట
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:27
లస: పప
5159 NDX2771350
పపరర: గరటటట మబకకల కకషషవనణణ

94-223/1228

94-224/723

94-224/725

94-224/728

94-224/731

తసడడ:డ కకటయఖ గగగబల
ఇసటట ననస:86-4-840
వయససస:65
లస: పప

5169 AP151000390236
పపరర: సతఖమణణ గకరర

5172 AP151000390629
పపరర: శరఖసపడసరద గకరర

94-224/734

5175 NDX2375210
పపరర: వసశకకషన తషమమల

94-224/729

94-224/732

94-224/735

తసడడ:డ శకనవరస తషమమల
ఇసటట ననస:86-4-838
వయససస:23
లస: పప
94-224/737

5178 NDX0430702
పపరర: యయససమమణణ కలలకలరర

5181 SQX1685007
పపరర: కశశమర గగగబల

94-224/739

5184 NDX1306679
పపరర: జయ అసతరరజ
భరస : ఈశశర రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-4-841
వయససస:36
లస: ససస స

95-224/1139

5167 NDX0430421
పపరర: ససనల కసచరర

94-224/727

5170 NDX0908749
పపరర: అసకమర కకన

94-224/730

భరస : అపరషరరవప కకన
ఇసటట ననస:86-4-835
వయససస:68
లస: ససస స
5173 NDX1684506
పపరర: అనల మహన కసచరర

94-224/733

తసడడ:డ భబసకర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-837
వయససస:33
లస: పప
5176 NDX1735028
పపరర: పడవణ కలమమర తషమమల

94-224/736

5179 NDX0430660
పపరర: యయససపరదస కలలకలరర

94-224/740

తసడడ:డ వనసకటటశ కలలకలరర
ఇసటట ననస:86-4-839
వయససస:61
లస: పప
95-224/1141

భరస : వనసకటటసశరరర గగగబల
ఇసటట ననస:86-4-840
వయససస:64
లస: ససస స
95-224/1143

5164 SQX1684935
పపరర: సరగర బబబబ పరలమ

తసడడ:డ శకనవరస తషమరల
ఇసటట ననస:86-4-838
వయససస:24
లస: పప

భరస : యయససపరదస కలలకలరర
ఇసటట ననస:86-4-839
వయససస:51
లస: ససస స
95-224/1140

94-224/722

తసడడ:డ భబసకరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-834
వయససస:37
లస: పప

Deleted

భరస : ననగ రరజ గగగబల
ఇసటట ననస:86-4-840
వయససస:30
లస: ససస స
5183 SQX1684968
పపరర: వనసకటటసశరరర గగగబల

94-224/726

తసడడ:డ జవరతనస గకరర
ఇసటట ననస:86-4-835
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తషమరల
ఇసటట ననస:86-4-838
వయససస:39
లస: పప
5180 SQX1685064
పపరర: మమధవ గగగబల

5166 AP151000390350
పపరర: భబసకరరరవప కసచరర

5161 NDX1967787
పపరర: పసచచమర కలపరషల

తసడడ:డ శకనస పరలమ
ఇసటట ననస:86-4-833
వయససస:21
లస: పప

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప తషమరల
ఇసటట ననస:86-4-838
వయససస:37
లస: ససస స
5177 NDX0565788
పపరర: శకనవరసరరవప తషమరల

94-224/724

భరస : శరఖసపడసరద గకరర
ఇసటట ననస:86-4-835
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖసపడసరద గకరర
ఇసటట ననస:86-4-835
వయససస:41
లస: పప
5174 NDX0565499
పపరర: కరరణనశక తషమరల

5163 NDX1486068
పపరర: చలమయఖ కలపరషల

94-224/720

భరస : చలమయఖ కలపరషల
ఇసటట ననస:86-4-831
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలవరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-834
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శరఖసపడసరద గకరర
ఇసటట ననస:86-4-835
వయససస:39
లస: ససస స
5171 MLJ2230258
పపరర: అజయ కలమమర గకరర

94-224/721

తసడడ:డ వరయఖ కలపరషల
ఇసటట ననస:86-4-831
వయససస:68
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-834
వయససస:53
లస: ససస స
5168 MLJ2230241
పపరర: జజజన పసడయ గకరర

5160 NDX1485672
పపరర: వనసకటలకడర కలపరషల

5158 AP151000390062
పపరర: వససతరరవప గకరర

తసడడ:డ శశషయఖ గకరర
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:70
లస: పప

భరస : లకకరననరరయణ కలపరషల
ఇసటట ననస:86-4-831
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ కలపరషల
ఇసటట ననస:86-4-831
వయససస:37
లస: పప
5165 NDX0430405
పపరర: మమరరస రరణణ కసచరర

94-224/719

తసడడ:డ వససథ రరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-829
వయససస:37
లస: పప

భరస : గరటటట మబకకల నరసససహ రరజ
ఇసటట ననస:86-4-830
వయససస:52
లస: ససస స
5162 NDX1967860
పపరర: లకడర ననరరయణ కలపరషల

5157 NDX0565713
పపరర: రవ కలమమర గకరర

5182 SQX1685031
పపరర: ననగ రరజ గగగబల

95-224/1142

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగగబల
ఇసటట ననస:86-4-840
వయససస:35
లస: పప
94-224/741

5185 NDX0651844
పపరర: పరఠశన షపక

94-224/742

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-842
వయససస:33
లస: ససస స
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94-224/743

తసడడ:డ ననరరయణ కకకకరకణణ
ఇసటట ననస:86-4-842
వయససస:88
లస: పప
5189 AP151000390367
పపరర: నరసససహరరవప మపసదతవ

94-224/746

94-224/747

94-224/750

94-224/753

94-224/757

94-224/760

94-224/763

తసడడ:డ రరజవరర ననగరరజ
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:22
లస: పప

5199 MLJ3543253
పపరర: లకడర రరగస

5202 NDX2148139
పపరర: లలత రరణణ అసబటట

5205 NDX1935834
పపరర: శవ కలమమరర అసబటట

5208 MLJ2236388
పపరర: శకనవరసరరవప అసబటట

94-224/766

5211 MLJ3544459
పపరర: లకడర తతట

94-224/755

5214 MLJ3543097
పపరర: శకనస తతట
తసడడ:డ హనసమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:43
లస: పప

5194 NDX1473123
పపరర: రరణణ మబటట
ర రర

94-224/749

5197 NDX1421536
పపరర: రమమశ బబబబ మబటట
ర రర

94-224/752

5200 MLJ3543683
పపరర: పపరష చసదడరరవప రరగస

94-224/756

తసడడ:డ అపరషరరవప రరగస
ఇసటట ననస:86-4-848
వయససస:38
లస: పప
94-224/758

5203 NDX1901231
పపరర: రతన కలమమరర మలర సపరటట

94-224/759

భరస : నళన కలమమర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:30
లస: ససస స
94-224/761

5206 NDX1078757
పపరర: కకషప ర మమడ

94-224/762

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:28
లస: పప
94-224/764

5209 MLJ3543220
పపరర: లకడర తతట

94-224/765

భరస : శకనస తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/767

భరస : హనసమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:60
లస: ససస స
94-224/769

95-224/1144

తసడడ:డ బకకలల మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-847
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజజ వరర ననగ రరజజ
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:46
లస: ససస స
5213 NDX2375228
పపరర: ససనల వరర ననగరరజ

94-224/751

భరస : శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:34
లస: పప
5210 NDX2374130
పపరర: కనక దసరర ననగరరజ

5196 NDX1473115
పపరర: రహహలమర మబటట
ర రర

5191 SQX1685072
పపరర: దసఖత శక మపసదతవ

భరస : రరసబబబబ మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-847
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహహష అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరకష తతట
ఇసటట ననస:86-4-849
వయససస:37
లస: ససస స
5207 NDX1078823
పపరర: మహహష మమడ

94-224/748

భరస : అపరషరరవప రరగస
ఇసటట ననస:86-4-848
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రరగస
ఇసటట ననస:86-4-848
వయససస:58
లస: పప
5204 NDX1935909
పపరర: అదద లకడర అసబటట

5193 MLJ3543675
పపరర: భబసకర తనళళ

94-224/745

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:86-4-843
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బకకలల మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-847
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-847
వయససస:68
లస: పప
5201 MLJ3543360
పపరర: అపరషరరవప రరగస

94-224/1512

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-4-846
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-847
వయససస:36
లస: ససస స
5198 NDX1421544
పపరర: బకకలల మబటట
ర రర

5190 MLJ2237329
పపరర: అబబదలడహహస షపక�

5188 AP151000390523
పపరర: అననపపరష మర మపసదతవ

భరస : ససబబబరరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:86-4-843
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద� షపక
ఇసటట ననస:86-4-843
వయససస:54
లస: పప

భరస : భబసకర తనళళ
ఇసటట ననస:86-4-846
వయససస:42
లస: ససస స
5195 NDX1473131
పపరర: మమనక మబటట
ర రర

94-224/744

భరస : నరసససహరరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:86-4-843
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మపసదతవ
ఇసటట ననస:86-4-843
వయససస:48
లస: పప
5192 MLJ3543667
పపరర: వజయ తనళళ

5187 AP151000390368
పపరర: శశషషకలమమరఠ మపసదతవ

5212 NDX2375194
పపరర: పడదదప తతట

94-224/768

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:21
లస: పప
94-224/770

5215 NDX2374155
పపరర: హనసమసత రరవప తతట

94-224/771

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:67
లస: పప
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5216 NDX2563740
పపరర: లకడర తతట
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94-224/1212

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:41
లస: ససస స
5219 NDX3098506
పపరర: శకనవరస రరవప అరరర

94-225/1633

94-224/774

94-224/777

5223 NDX1331529
పపరర: చటటట బబబబ గబజరరర పపడడ

5226 NDX1376953
పపరర: జలమరన షపక

94-224/780

5229 NDX2903896
పపరర: హహసపన బ షపక

94-224/775

5232 AP151000390327
పపరర: వజయలకడర పపజజరర

94-224/778

94-224/1514

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:86-4-865
వయససస:18
లస: పప
5237 NDX0907766
పపరర: కనకమహలకడర చతగబ

94-224/1513

94-224/790

94-224/783

94-224/793

తసడడ:డ సరసబశవరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:86-4-872
వయససస:39
లస: పప

5241 MLJ3544277
పపరర: గసగమర హజజరర

94-224/788

5244 MLJ3544269
పపరర: సరసబశవరరవప హజజరర
తసడడ:డ భభగకశశరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:86-4-872
వయససస:61
లస: పప

5227 NDX0564559
పపరర: నసరరల హహడన షపక

94-224/779

5230 NDX3245354
పపరర: రరఢ గబననదబబ ఈనన

94-223/1384

5233 NDX0146530
పపరర: భబలకడర దతవరకకసడ

94-224/784

5236 AP151000390197
పపరర: కకటటశశరరరవప పరరచసరర

94-224/789

తసడడ:డ ససరఖననరయణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:86-4-868
వయససస:63
లస: పప
94-224/791

5239 NDX0908798
పపరర: వనసకటటశశరరర చతగబ

94-224/792

తసడడ:డ పడభబకర చతగబ
ఇసటట ననస:86-4-871
వయససస:42
లస: పప
94-224/794

భరస : సరసబశవరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:86-4-872
వయససస:56
లస: ససస స
94-224/796

94-224/776

భరస : రమమష దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-865
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడభబకర చతగబ
ఇసటట ననస:86-4-871
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప హజజరర
ఇసటట ననస:86-4-872
వయససస:32
లస: ససస స
5243 MLJ3544228
పపరర: శసకరరరవప హజజరర

5238 NDX0908103
పపరర: సరసశత

5224 NDX1331511
పపరర: యమకకబబ వవపపరర

భరస : కకషష గబననదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:86-4-860
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:86-4-868
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చతగబ
ఇసటట ననస:86-4-871
వయససస:39
లస: ససస స
5240 NDX0145086
పపరర: ననగలకడర హజజరర

5235 AP151000390193
పపరర: ఫణణకలమమరర పరరచసరర

94-224/773

తసడడ:డ అమర ద షపక
ఇసటట ననస:86-4-854
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మబరళమహన బహదసర గబసడడబబ యన భరస : గబరరమబరరస పపజజరర
ఇసటట ననస:86-4-860
ఇసటట ననస:86-4-861
వయససస:36
లస: పప
వయససస:64
లస: ససస స
5234 NDX3167186
పపరర: రవ కలమమర దతవరకకసడ

5221 NDX1331545
పపరర: సశరష లత వవపపరర

తసడడ:డ యయషయఖ వవపపరఠ
ఇసటట ననస:86-4-853
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:86-4-858
వయససస:21
లస: ససస స
94-225/1688

94-225/1632

భరస : చటటట బబబబ వవపపరర
ఇసటట ననస:86-4-853
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజద షపక
ఇసటట ననస:86-4-854
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:86-4-854
వయససస:60
లస: పప
5231 NDX3219011
పపరర: కకషష గబసడడబబ యన

94-224/772

తసడడ:డ వససత రరవప గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:86-4-853
వయససస:39
లస: పప

భరస : అమర ద షపక
ఇసటట ననస:86-4-854
వయససస:51
లస: ససస స
5228 NDX1576588
పపరర: అమర ద షపక

5220 NDX1782896
పపరర: వజయ లకడర భబపత

5218 NDX3056090
పపరర: రమణ అరరర

భరస : పడసరద లలట అరరర
ఇసటట ననస:86-4-852
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మబరరస భబపత
ఇసటట ననస:86-4-853
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యమకకబబ వవపపరర
ఇసటట ననస:86-4-853
వయససస:63
లస: ససస స
5225 NDX1576596
పపరర: దదలల మద షపక

95-205/560

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-850
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అరరర
ఇసటట ననస:86-4-852
వయససస:31
లస: పప
5222 NDX1331537
పపరర: ససభబషసణణ వవపపరర

5217 SQX1732692
పపరర: మలర క తతట

5242 MLJ3544236
పపరర: శకనవరసరరవప హజజరర

94-224/795

తసడడ:డ సరసబశవరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:86-4-872
వయససస:37
లస: పప
94-224/797

5245 MLJ3543642
పపరర: మరరభ షపక

94-224/798

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-873
వయససస:40
లస: ససస స
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5246 SQX1685155
పపరర: జయమర పరర
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95-224/1145

భరస : కకటటశశర రరవప పరఠ
ఇసటట ననస:86-4-874
వయససస:57
లస: ససస స
5249 NDX2375244
పపరర: ననగమలసశరఠ లసకర

94-224/799

94-224/802

భరస : రరఘవరచనరర బబ లర వరపప
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:40
లస: ససస స
5258 NDX0909143
పపరర: ఏడడకకసడలల దతవరకకసడ

94-224/808

94-224/811

తసడడ:డ చసదడస దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-884
వయససస:27
లస: పప
5267 NDX1485722
పపరర: దసరర రమమవత

94-224/803

5256 AP151000390245
పపరర: శకరరమలకడర బబ లర వరపప

94-224/806

94-224/821

94-224/809

94-224/824

5273 NDX1531384
పపరర: జజఖత బసడడ

94-224/826

5254 NDX0908129
పపరర: రమమదతవ దతవరకకసడ

94-224/804

5257 NDX0908418
పపరర: బబజ షపక

94-224/807

5260 AP151000390244
పపరర: వనసకటబచనరర బబ లర వరపప

94-224/810

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బబ లర వరపప
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:67
లస: పప

5262 MLJ3544566
పపరర: సతఖస బబణనవత

94-224/812

5263 NDX3096278
పపరర: దసరర పడసరద తననరర

94-225/1634

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:49
లస: పప
94-224/1516

5268 AP151000390108
పపరర: అమబరలల దనరరవత

5271 NDX1485961
పపరర: లకరయఖ దనరరవత

94-224/822

భరస : మహన రరవప మగరలపపవపశల
ఇసటట ననస:86-4-890
వయససస:57
లస: ససస స

94-224/820

5269 NDX1122274
పపరర: గగపసననయక దనరరవత

94-224/823

తసడడ:డ లకరయఖ ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:27
లస: పప
94-224/825

తసడడ:డ పరచఖ ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:58
లస: పప
5274 NDX1079144
పపరర: సరసబబడజఖస మగరలపపవపశల

5266 NDX1765256
పపరర: వననననల ధనరవత
భరస : గగపస ననయక ధనరవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకరయఖ దనరరవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:60
లస: ససస స

5270 NDX1485995
పపరర: సరయ పడసరద ననయక
రమమవత
తసడడ:డ బదదశ ననయక దనరరవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:30
లస: పప

94-224/801

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:38
లస: పప

5259 AP151000390419
పపరర: రరఘవచనరర బబ లర వరపప

5265 NDX3130655
పపరర: పతస పరటట మహహశ బబబబ

5251 NDX2053346
పపరర: సతష లసక

భరస : ఏడడకకసడలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పతస పరటట మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:86-4-884
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరయ పడసరద రమమవత
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-888
వయససస:31
లస: ససస స

5253 MLJ2237667
పపరర: రరమయఖ లసక

తసడడ:డ చరకకర బబణనవత
ఇసటట ననస:86-4-881
వయససస:46
లస: పప
94-224/819

95-224/1147

తసడడ:డ రరమబ లసక
ఇసటట ననస:86-4-876
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచనరర బబ లర వరపప
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశరననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:86-4-881
వయససస:37
లస: పప
5264 NDX1306810
పపరర: చసదడమమళ దనసరర

94-224/800

భరస : వనసకటచనరర బబ లర వరపప
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-877
వయససస:40
లస: పప
5261 MLJ3543055
పపరర: ననరరయణ ననయక కకతనవత

5250 MLJ2237022
పపరర: శరరద లసక

తసడడ:డ వనసకటసరశమ లసక
ఇసటట ననస:86-4-876
వయససస:50
లస: పప
94-224/805

5248 SQX1685205
పపరర: మహహశ పరరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరర
ఇసటట ననస:86-4-874
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమబలల లసక
ఇసటట ననస:86-4-876
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ లసక
ఇసటట ననస:86-4-876
వయససస:27
లస: పప
5255 MLJ2237055
పపరర: ససధఖ బబ లర వరపప

95-224/1146

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరర
ఇసటట ననస:86-4-874
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప లసకర
ఇసటట ననస:86-4-876
వయససస:22
లస: ససస స
5252 NDX1122282
పపరర: వవసకటటశశరరరవప లసక

5247 SQX1685221
పపరర: షలలమబ పరరర

5272 NDX2919983
పపరర: తనడత మలలర శశరరరవప

94-224/1517

తసడడ:డ తనడత వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-4-887
వయససస:37
లస: పప
94-224/827

5275 NDX3159324
పపరర: పరశతమర యయనసగబల

94-223/1229

భరస : ససబబరరవప యయనసగబల
ఇసటట ననస:86-4-891
వయససస:72
లస: ససస స
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94-224/829
5276 NDX1856378
పపరర: ననగ లకడర తడపపర వరసవ
తరరవధసల
భరస : వనసకట సతఖ పడసరద తరరవధసల
ఇసటట ననస:86-4-893
వయససస:38
లస: ససస స

5277 NDX1856287
పపరర: వనసకట సతఖ పడసరద
తరరవధసల
తసడడ:డ భబసకర రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:86-4-893
వయససస:45
లస: పప

94-224/830

5279 NDX3167087
పపరర: వనసకటటశశరరర పసడల

5280 NDX2374171
పపరర: ఉమ మహహశశరర పరరచసరర

94-224/831

94-225/1635

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:86-4-895
వయససస:24
లస: పప
5282 NDX2773935
పపరర: పడడచసరర ధనలకడర
భరస : పడడచసరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:86-4-896
వయససస:31
లస: ససస స
5285 NDX1079128
పపరర: కకటటశశరమర పప లలబబ యన

94-224/835

94-224/838

94-225/625

94-225/628

94-225/631

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-903
వయససస:36
లస: పప

94-225/623

5295 AP151000390133
పపరర: దరరయమబ షపక

5298 MLJ3549185
పపరర: మహదనబషర బబబబ షపక

94-225/634

5301 AP151000390528
పపరర: వనసకయఖ వనలవల

94-225/626

5304 NDX0558858
పపరర: తననరర లకడరరతనకలమమరర
భరస : అసకమర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-904
వయససస:31
లస: ససస స

5287 NDX1376961
పపరర: గకరఠశసకర పప లలబబ యన

94-224/837

5290 NDX1342773
పపరర: రససల షపక

94-225/624

5293 MLJ3548989
పపరర: ఇసతయమజ షపక

94-225/627

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/629

5296 NDX0395723
పపరర: హసన బబబబ షపక

94-225/630

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:31
లస: పప
94-225/632

5299 AP151000390040
పపరర: ఖమదరరసరసన షపక

94-225/633

తసడడ:డ మమబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:65
లస: పప
94-225/635

తసడడ:డ ననగకసదడయఖ వనలవల
ఇసటట ననస:86-4-902
వయససస:63
లస: పప
94-225/637

94-224/834

తసడడ:డ ననగబర షపక
ఇసటట ననస:86-4-900
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరరసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకయఖ వనలవల
ఇసటట ననస:86-4-902
వయససస:57
లస: ససస స
5303 NDX0437814
పపరర: కరకసత కకరణ పససపపలలటట

5292 NDX1684092
పపరర: రకషర షపక

5284 NDX1376979
పపరర: రజన పప లలబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖమదరరసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరరసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:38
లస: పప
5300 AP151000390081
పపరర: సరమమమ జఖస వనలవల

94-224/836

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హసరరబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-901
వయససస:37
లస: ససస స
5297 MLJ3548625
పపరర: ససబబన షపక

5289 AP151000390306
పపరర: మహబబర న షపక

94-224/832

భరస : చసదడశశఖర పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగబరరరరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-900
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-900
వయససస:56
లస: పప
5294 MLJ3548971
పపరర: హహనసనరర సయఖద

94-224/833

తసడడ:డ నసరయఖ పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:70
లస: పప
5291 NDX1342765
పపరర: ననగబర మరర షపక

5286 NDX1376987
పపరర: చసదడశశఖర పప లలబబ యన

5281 NDX2374189
పపరర: నరకశ పరరచసరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:86-4-896
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననసరయఖ పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-897
వయససస:62
లస: ససస స
5288 NDX1078690
పపరర: ననసరయఖ పప లలబబ యన

5283 NDX1078765
పపరర: ససజజత పప లలబబ యన

94-224/1518

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-4-895
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరకశ పరరచసరర
ఇసటట ననస:86-4-896
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/1519

5278 NDX3164068
పపరర: బబలలర మర పసడల

5302 AP151000390386
పపరర: వససతకలమమరర పససపపలలటట

94-225/636

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-903
వయససస:60
లస: ససస స
94-225/638

5305 NDX0559872
పపరర: భబరత తననరర

94-225/639

భరస : తరరమలలశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-904
వయససస:48
లస: ససస స
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94-225/640

5307 NDX0558924
పపరర: తననరర అసకమరరరవప�

94-225/641

94-225/1636
5308 NDX2773125
పపరర: కసభసపరటట శవ నగకశశరరరవప

భరస : శవ ననగకశశర రరవప� కసభసపరటట
ఇసటట ననస:86-4-904
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలలశశర రరవప� తననరర
ఇసటట ననస:86-4-904
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కసభసపరటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-4-904
వయససస:38
లస: పప

5309 NDX0907964
పపరర: ససతరరవమర వ వననగళళ

5310 NDX1629668
పపరర: గగపస ననథ వననగళ

94-225/644
5311 NDX0912642
పపరర: ఉదయ భబసకర రరవప వననగళళ

94-225/642

భరస : భబసకర రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:86-4-907
వయససస:52
లస: ససస స
5312 NDX1846700
పపరర: వజయ లకడర పప నస
ర రర

తసడడ:డ భబసకర రరవప వననగళ
ఇసటట ననస:86-4-907
వయససస:25
లస: పప
94-225/645

తసడడ:డ వజయ లకడర పప నస
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-909
వయససస:33
లస: ససస స
5315 NDX2441947
పపరర: ససవర కకషష మమచరర తనబబలల

5313 AP151000390346
పపరర: వనసకటరమణ తబబలల

94-225/648

5316 NDX0396408
పపరర: ననగరరజ తబబలల�

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషష శకకరకలళస
ఇసటట ననస:86-4-910
వయససస:28
లస: పప
94-225/653

94-225/655

94-225/658

94-225/652

5328 MLJ2238202
పపరర: ఖతజజబ మహమరద

94-225/661

5331 MLJ2235877
పపరర: అకస ర� మహమరద�

94-225/654

5334 NDX0396606
పపరర: అగససటనమర గబమరడడ
భరస : రతనబబబబ గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:41
లస: ససస స

94-225/650

5320 NDX3118197
పపరర: ఉమరడడ ననగమణణ

94-223/1230

5323 NDX3126273
పపరర: ఉమరడడ వనసకటరరవప

94-225/1637

తసడడ:డ ఉమరడడ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:86-4-911
వయససస:43
లస: పప
94-225/656

5326 NDX1574889
పపరర: ఖమససస షపక

94-225/657

తసడడ:డ ననగబర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-913
వయససస:51
లస: పప
94-225/659

5329 NDX0648345
పపరర: పపనననరరవప పడతవరడ�

94-225/660

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ� పడతవరడ
ఇసటట ననస:86-4-914
వయససస:63
లస: పప
94-225/662

తలర : మమజబన బబ� మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-916
వయససస:49
లస: పప
94-225/664

5317 NDX1578972
పపరర: అసజల శకకరకలళస

భరస : ఉమరడడ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:86-4-911
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యమకరబల మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-914
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-916
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససరకషరబబబ గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:38
లస: ససస స

5325 NDX1574897
పపరర: షహ రరఖ షపక

94-225/647

భరస : ససవర రరమ కకషష శకకరకలళస
ఇసటట ననస:86-4-910
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-913
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప పతవరడ
ఇసటట ననస:86-4-914
వయససస:35
లస: ససస స

5333 NDX0438408
పపరర: సరరత గబమరడడ

94-225/649

తసడడ:డ యయసస తనళళళరర
ఇసటట ననస:86-4-911
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-912
వయససస:44
లస: ససస స

5330 MLJ2234250
పపరర: రరవపలమర గబమరడడ

5322 NDX2173375
పపరర: రవ తనళళళరర

5314 NDX1307156
పపరర: తబబల జయ కకశశర
తసడడ:డ ననగరరజ తబబలల
ఇసటట ననస:86-4-909
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర శకకరకలళస
ఇసటట ననస:86-4-910
వయససస:56
లస: పప

భరస : యయసస తనళళళరర
ఇసటట ననస:86-4-911
వయససస:56
లస: ససస స

5327 NDX2091130
పపరర: జజఖత పతవరడ

94-225/646

తసడడ:డ కకషషమమచనరర� తబబలల
ఇసటట ననస:86-4-909
వయససస:65
లస: పప

94-225/651 5319 NDX1578956
5318 NDX1578931
పపరర: వనసకట గగపస పడసరద శకకరకలళస
పపరర: ససవర రరమ కకషష శకకరకలళస

5324 NDX1574905
పపరర: ననగబర బ నసర భబషర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:86-4-907
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ తబబలల
ఇసటట ననస:86-4-909
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : రమణ తనబబలల
ఇసటట ననస:86-4-909
వయససస:30
లస: పప

5321 NDX2173367
పపరర: దననమర తనళళళరర

94-225/643

5332 NDX0388033
పపరర: ఆశరరశదస గబమరడడ

94-225/663

తసడడ:డ రరవపలమర గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-916
వయససస:78
లస: పప
94-225/665

5335 NDX0396531
పపరర: రరణణ గబమరడడ

94-225/666

భరస : దయమకర గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:46
లస: ససస స
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5336 NDX1822924
పపరర: వజయ కలమమర గబమరడడ

94-225/668

తసడడ:డ దయమకర గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:27
లస: పప
5339 NDX0396481
పపరర: దయమకర గబమరడడ

94-225/671

94-225/674

94-225/677

94-225/680

94-225/683

94-225/686

94-225/689

తసడడ:డ శకనస తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:24
లస: పప

5349 MLJ2236420
పపరర: ససధకకరస ర నలక�

5352 AP151000390602
పపరర: రమణమర కకసడనరరడడ

5355 NDX1342500
పపరర: అనత గరరరకమబచసచ

5358 NDX2373306
పపరర: ననగ బడహరస పప దదల

94-225/692

5361 MLJ2235455
పపరర: మసరసననడవప అడపర

94-225/681

5364 NDX1823781
పపరర: వనసకటటశశరర చలమర
భరస : వరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:26
లస: ససస స

5344 MLJ3548575
పపరర: మలకసరహహబ షపక

94-225/676

5347 MLJ3548443
పపరర: ససరకశ బబబబ కనన

94-225/679

5350 MLJ2236115
పపరర: ననగకశశరరరవప� నలక�

94-225/682

తసడడ:డ మబరర హరర రరవప� నలక
ఇసటట ననస:86-4-920
వయససస:38
లస: పప
94-225/684

5353 NDX0801704
పపరర: ననగకశశర రరవప కకసడనరరడడ

94-225/685

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడనరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-921
వయససస:35
లస: పప
94-225/687

5356 NDX2373280
పపరర: ధన లకడర పప దదల

94-225/688

భరస : కకషష పప దదల
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:40
లస: ససస స
94-225/690

5359 NDX1342492
పపరర: మననహర గరరరకమబచసచ

94-225/691

తసడడ:డ ససకలమమర గరరరకమబచసచ
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:36
లస: పప
94-225/693

తసడడ:డ ససభబషసన అడపర
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:60
లస: పప
94-30/1058

94-225/673

తసడడ:డ అసకమర రరవప కనన
ఇసటట ననస:86-4-919
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పప దదల
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:41
లస: పప
5363 NDX2691418
పపరర: ననగకసధడ బబబబ తమరశశటట

94-225/678

భరస : మననహర గరరరకమబచసచ
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప అడపర
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:56
లస: ససస స
5360 NDX2373298
పపరర: కకషష పప దదల

5346 NDX1967365
పపరర: వర రరఘవమర కననన

5341 NDX0802942
పపరర: రజయమబ షపక�

తసడడ:డ రహమమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-918
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:86-4-921
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప అడప
ఇసటట ననస:86-4-922
వయససస:22
లస: ససస స
5357 MLJ2235463
పపరర: ససభబషసన అడపర

94-225/675

భరస : మబరహరరరరవప� నలక
ఇసటట ననస:86-4-920
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప కకసడనరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-921
వయససస:30
లస: ససస స
5354 NDX2373272
పపరర: తతజ సరయ శరరశణణ అడప

5343 NDX2373249
పపరర: ససభబన షపక

94-225/670

భరస : మకకబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-918
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసకమర రరవప కననన
ఇసటట ననస:86-4-919
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప� నలర క
ఇసటట ననస:86-4-920
వయససస:34
లస: ససస స
5351 NDX0802983
పపరర: ననగలకడర కకసడనరరడడ

94-225/672

తసడడ:డ మమలక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-918
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరకశ బబబబ కనన
ఇసటట ననస:86-4-919
వయససస:37
లస: ససస స
5348 NDX0802991
పపరర: ఉషరదతవ నలర క�

5340 MLJ3549201
పపరర: పరఖరర� షపక�

5338 NDX0935239
పపరర: రతనబబబబ గబమరడడ

తసడడ:డ ఆశరరశదస గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలకసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-918
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-918
వయససస:21
లస: పప
5345 MLJ3548252
పపరర: ననగమలలర శశరర� కనన�

94-225/669

తసడడ:డ ఆశరరశదస గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస గబమరడడ
ఇసటట ననస:86-4-917
వయససస:50
లస: పప
5342 NDX2373256
పపరర: బబజ షపక

5337 NDX0396671
పపరర: ససరకషరబబబ గబమరడడ

5362 NDX3162682
పపరర: సరమమజఖస వదదతత

94-225/1638

తసడడ:డ అబబ ననయక
ఇసటట ననస:86-4-924
వయససస:23
లస: పప
94-225/694

5365 NDX1823732
పపరర: కలమమరర కకమర

94-225/695

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమర
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:27
లస: ససస స
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94-225/696

భరస : శకనవరస రరవప తమరరరమలల
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:26
లస: ససస స
5369 NDX1822973
పపరర: మణణకసఠ తషమరరమబల

94-225/699

94-225/702

94-225/705

94-225/708

94-225/711

94-225/714

94-225/717

భరస : రరమమరరవప� బళళ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:68
లస: ససస స

5379 NDX1122571
పపరర: గకసఖ షపక

5382 NDX0935247
పపరర: అరరణ కలమమరర బదచదపపడడ

5385 MLJ2236966
పపరర: దతవ� బదదదపపడడ�

5388 MLJ2235273
పపరర: సరసబశవరరవప� బదదదపపడడ�

94-225/720

5391 NDX2366524
పపరర: ననగ లకడర వడనడణస

94-225/709

5394 MLJ2235885
పపరర: రరమమరరవప� బళయళ�
తసడడ:డ ననగకసదడస� �
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:80
లస: పప

5374 NDX0502369
పపరర: తమరశశటట అసకమర�

94-225/704

5377 NDX1478339
పపరర: వనసకట రరడడడ మమడడకకసడ

94-225/707

5380 NDX1751040
పపరర: రరమబలమర అసగరడడ

94-225/710

భరస : వనసకటబడవప అసగరడడ
ఇసటట ననస:86-4-928
వయససస:57
లస: ససస స
94-225/712

5383 NDX0559047
పపరర: షపక ఆషర�

94-225/713

భరస : బషసర అహమరద� షపక
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:34
లస: ససస స
94-225/715

5386 NDX0387985
పపరర: హహసపసనబ� షపక�

94-225/716

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప� షపక
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:54
లస: ససస స
94-225/718

5389 NDX0801993
పపరర: కరసతమర బకకరరకలల�

94-225/719

భరస : లకరయఖ� బకకరరకలల
ఇసటట ననస:86-4-930
వయససస:58
లస: ససస స
94-225/721

భరస : శవననరరయమణ వడనడణస
ఇసటట ననస:86-4-931
వయససస:34
లస: ససస స
94-225/723

94-225/701

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-927
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� బకకరరకలల
ఇసటట ననస:86-4-930
వయససస:61
లస: పప
5393 MLJ2236065
పపరర: ననగకసదడస� బళయళ�

94-225/706

భరస : ననగకశశరరరవప� బదదదపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బదదదపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:42
లస: పప
5390 NDX0801779
పపరర: లకరయఖ బకకరరకలల�

5376 NDX1905837
పపరర: అశశక రరడడడ మమడడకకసడ

5371 NDX1823815
పపరర: వరరసరశమ చలమర

తసడడ:డ కనకయఖ� తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బదదదపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఒదదదపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-929
వయససస:36
లస: ససస స
5387 NDX0867275
పపరర: శకనవరసరరవప� బదదదపపడడ�

94-225/703

భరస : ఖమదర భబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-928
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద అసగరడడ
ఇసటట ననస:86-4-928
వయససస:62
లస: పప
5384 NDX1967613
పపరర: ససవరష జజఖత ఒదదదపపడడ

5373 NDX1478172
పపరర: తషమరరమబల శకనవరస

94-225/698

తసడడ:డ మలర యఖ చలమర
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-927
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గరలరరడడడ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:86-4-927
వయససస:51
లస: పప
5381 NDX1751016
పపరర: వనసకటబడవప అసగరడడ

94-225/700

తసడడ:డ రరమబలల తషమరరమబల
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-927
వయససస:42
లస: ససస స
5378 NDX0556290
పపరర: మమడడకకసడ కకటటరరడడడ

5370 NDX1823757
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమర

5368 NDX0502328
పపరర: తమరశశటట వనసకరయమర�

భరస : అసకమర� తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమర
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనస తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:29
లస: పప
5375 NDX0556365
పపరర: మమడకకసడన అరరణన

94-225/697

భరస : శకనస తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస తషమరరమబల
ఇసటట ననస:86-4-926
వయససస:25
లస: పప
5372 NDX1823849
పపరర: ననగరరజ తమరశశటట

5367 NDX1823823
పపరర: సతఖవత తమరశశటట

5392 NDX2366532
పపరర: శవననరరయమణ వడనడణస

94-225/722

తసడడ:డ రరమమరరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:86-4-931
వయససస:36
లస: పప
94-225/724

5395 NDX0493411
పపరర: మణణ బళళ

94-226/173

తసడడ:డ సరసబయఖ బళళ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:32
లస: ససస స
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5396 NDX0519512
పపరర: ఈశశరమర ఢకకకసఢ
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94-226/174

భరస : శకనవరసరచనరర ఢకకకసఢ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:40
లస: ససస స
5399 NDX0519553
పపరర: శకనవరసరచనరర ఢకకకసఢ

94-226/177

94-225/725

94-225/728

94-225/731

94-225/734

94-225/737

94-225/1641

భరస : లకడర ననరరయణ నసనన
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:31
లస: ససస స

5409 NDX0438432
పపరర: ననగమర చననపప తషల

5412 NDX0556027
పపరర: భవనస అసజరరడడడ

5415 NDX2968394
పపరర: లకడర భవనస

5418 NDX1823476
పపరర: ననహరరన బ షపక

94-225/740

5421 NDX1823427
పపరర: మమలక సరహహబ షపక

94-225/732

5424 NDX2475481
పపరర: లకడర ననరరయణ నసనన
తసడడ:డ రరమయఖ నసనన
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:49
లస: పప

5404 AP151000390104
పపరర: లకడర కసపర

94-225/727

5407 AP151000390126
పపరర: శకనవరసరరవప కసపర

94-225/730

5410 NDX0396994
పపరర: రరమయఖ చననపప తషల

94-225/733

తసడడ:డ పరపయఖ చననపప తషల
ఇసటట ననస:86-4-937
వయససస:47
లస: పప
94-225/735

5413 NDX0556829
పపరర: భవనస తషలశమర

94-225/736

భరస : రరమకకటటరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:60
లస: ససస స
94-225/1639

5416 NDX2968402
పపరర: సరసబ రరడడడ భవనస

94-225/1640

తసడడ:డ అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:23
లస: పప
94-225/738

5419 NDX1823393
పపరర: లమల బ షపక

94-225/739

భరస : రసతషమయమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-941
వయససస:51
లస: ససస స
94-225/741

తసడడ:డ రసతషమయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-941
వయససస:37
లస: పప
94-194/26

94-224/1521

తసడడ:డ బబలకకటయఖ కసపర
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమలక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-941
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలకసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-941
వయససస:25
లస: పప
5423 NDX2475473
పపరర: రరధన నసనన

94-225/729

భరస : అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:18
లస: ససస స
5420 NDX1846726
పపరర: రహసతషలమర షపక

5406 NDX1307206
పపరర: కరసడడగబసట శకనవరస రరవప

5401 NDX2759181
పపరర: ననగ లకడర కనద క
న లసతన

భరస : శకనవరసరరవప కసపర
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:86-4-939
వయససస:70
లస: పప
5417 NDX2968410
పపరర: గరయతడ భవనస

94-225/726

భరస : పరపయఖ చననపప తషల
ఇసటట ననస:86-4-937
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ చననపప తషల
ఇసటట ననస:86-4-937
వయససస:50
లస: పప
5414 NDX0556670
పపరర: భవనస రరమకకటటరరడడడ

5403 NDX1307198
పపరర: కసదడగబసట రగజజ

94-226/176

భరస : గబరవయఖ కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమబ� చననపప తషల
ఇసటట ననస:86-4-937
వయససస:44
లస: ససస స
5411 MLJ3548724
పపరర: ఏడడకకసడలల చననపప తషల

94-224/1520

భరస : శకనవరస రరవప కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసపర
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:24
లస: పప
5408 NDX0397034
పపరర: మలలర శశరర చననపప తషల�

5400 NDX2759124
పపరర: గబరవయఖ కనద క
న లసతన

5398 NDX0493452
పపరర: రరమబ బళళ

తసడడ:డ సరసబయఖ బళళ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసప
ఇసటట ననస:86-4-936
వయససస:21
లస: ససస స
5405 NDX1967191
పపరర: బబలల కసపర

94-226/175

తసడడ:డ సరసబయఖ బళళ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరభదనడచనరర ఢకకకసఢ
ఇసటట ననస:86-4-933
వయససస:41
లస: పప
5402 NDX2352730
పపరర: ఆషర కసప

5397 NDX0493478
పపరర: జకఖయఖ బళళ

5422 NDX1823344
పపరర: రసతషమయమ సరహహబ షపక

94-225/742

తసడడ:డ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:86-4-941
వయససస:59
లస: పప
94-194/27

5425 NDX0150664
పపరర: లకడర కకతనస

94-225/743

భరస : వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:34
లస: ససస స
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5426 NDX0150995
పపరర: కలమమరర బతష
స ల
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94-225/744

భరస : మసరసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:39
లస: ససస స
5429 NDX0151613
పపరర: మసరసన బతష
స ల

94-225/747

94-225/749

94-225/752

94-225/755

94-225/758

94-225/760

94-225/763

భరస : పసదద అచనచయ తరరమలశటట
ఇసటట ననస:86-4-950
వయససస:60
లస: ససస స

5439 NDX1567082
పపరర: జలమన షపక

5442 NDX3211935
పపరర: మసరసన బ షపక

5445 NDX1751347
పపరర: ఖమదర వరల షపక

5448 NDX2353407
పపరర: ఏసరడయలమర దసపరటట

94-225/1642

5451 NDX2823474
పపరర: షపక సలమరన

94-225/756

5434 NDX2281467
పపరర: జమలమ షపక

94-225/751

5437 NDX1751321
పపరర: సరరదర షపక

94-225/754

5440 NDX2373314
పపరర: సలస షపక

94-225/757

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:40
లస: పప
94-224/1522

5443 NDX1751339
పపరర: లమల బ షపక

94-225/759

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-944
వయససస:30
లస: ససస స
94-225/761

5446 NDX2352888
పపరర: పదర నసదవరపప

94-225/762

భరస : సతఖననరరయణ నసదవరపప
ఇసటట ననస:86-4-945
వయససస:28
లస: ససస స
94-225/764

5449 NDX2373348
పపరర: ససభబన షపక

94-225/765

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-945
వయససస:37
లస: పప
94-225/1643

తసడడ:డ షపక సలస
ఇసటట ననస:86-4-949
వయససస:21
లస: పప
94-225/767

94-99/635

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:86-4-945
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక సలలహ
ఇసటట ననస:86-4-949
వయససస:38
లస: పప
5453 NDX2353613
పపరర: దసరర మర తరరమలశశటట

94-225/753

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-4-944
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-945
వయససస:23
లస: ససస స
5450 NDX2980258
పపరర: షపక బషసర హమమరద

5436 MLJ3548922
పపరర: కరఠమబన షపక

5431 NDX2272474
పపరర: సలమరన షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-944
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-944
వయససస:49
లస: ససస స
5447 NDX1567348
పపరర: హససన షపక

94-225/750

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:53
లస: పప
5444 NDX2352821
పపరర: మసరసన బ షపక

5433 NDX2173391
పపరర: కరరషరర షపక

94-225/746

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:29
లస: పప
5441 NDX2373322
పపరర: జజన షపక

94-225/748

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:38
లస: ససస స
5438 NDX1751073
పపరర: రబబబన షపక

5430 NDX1574939
పపరర: రమణయఖ కకతస

5428 NDX0151142
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతనస

తసడడ:డ రమణయఖ కకతస
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కకతస
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:68
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-943
వయససస:21
లస: ససస స
5435 NDX2091197
పపరర: నసరర హన షపక

94-225/745

భరస : రమణయఖ కకతస
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-942
వయససస:43
లస: పప
5432 NDX2373330
పపరర: హహసపసన బ షపక

5427 AP151000390179
పపరర: లకడరకరసతమర కకతస

5452 NDX2353415
పపరర: ససత మహ లకడర పప పపరర
భరస : రమణ పప పపరర
ఇసటట ననస:86-4-950
వయససస:29
లస: ససస స

94-225/768 5455 NDX1823310
5454 NDX2353605
పపరర: శవనననరరయణ తరరమల శశటట
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ పసదద అచచయఖ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:86-4-950
వయససస:30
లస: పప

94-225/766

94-225/769

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:32
లస: ససస స
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5456 NDX2353621
పపరర: బబజర షపక
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94-225/770

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:42
లస: ససస స
5459 NDX1823245
పపరర: మమలమల షపక

94-225/773

94-225/776

94-225/779

94-225/782

94-225/785

94-225/1645

94-225/788

తసడడ:డ సతఖనవన� సతనఖనవన
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:41
లస: పప

5469 NDX2063808
పపరర: ఉషర కకరణ మలశశటట

5472 NDX2828770
పపరర: MAHAMMAD JILANI షపక

5475 NDX0802926
పపరర: జజగరననథ గరడడతతరర

5478 NDX1751180
పపరర: నసరర హన షపక

94-225/791

5481 NDX1751123
పపరర: కరరమబ షపక

94-225/783

5484 NDX0882076
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:43
లస: పప

5464 MLJ3549177
పపరర: కరశమర ఉయమఖల�

94-225/778

5467 NDX2091072
పపరర: హరల వలర మలశశటట

94-225/781

5470 NDX1953570
పపరర: అలమర బక షపక

94-225/784

తసడడ:డ బర ఇమమస షపక
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:29
లస: పప
94-225/1485

5473 NDX2772762
పపరర: మసరసన బ షపక

94-225/1644

భరస : బర ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:45
లస: ససస స
94-225/786

5476 NDX1751107
పపరర: జమలమ షపక

94-225/787

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:30
లస: ససస స
94-225/789

5479 NDX1478180
పపరర: సరమమబన షపక

94-225/790

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:54
లస: ససస స
94-225/792

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:36
లస: పప
94-225/794

94-225/775

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బబబబ బబరపప
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:27
లస: పప
5483 NDX0398032
పపరర: రరజ� సతఖనవన�

94-225/780

భరస : కకసడలరరవప గరడడతతరర
ఇసటట ననస:86-4-956
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస� షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:37
లస: ససస స
5480 NDX1307180
పపరర: బబరపప రరజ

5466 MLJ3548633
పపరర: జగనననధస ఉయమఖల

5461 NDX2353795
పపరర: చనసదదన సయఖద

భరస : జగనననధస� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-954
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బరరయమమమ షపక
ఇసటట ననస:86-04-955
వయససస:24
లస: పప

భరస : అలర భబశ షపక
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:29
లస: ససస స
5477 NDX0397133
పపరర: నసరర హన� షపక�

94-225/777

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:51
లస: పప
5474 NDX2829257
పపరర: ససలమసనబ షపక

5463 NDX1478487
పపరర: నజమబన షపక

94-225/772

భరస : మసరసన వలర సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-953
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-954
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-955
వయససస:45
లస: ససస స
5471 NDX2063790
పపరర: శకనవరసరరవప మలశశటట

94-225/774

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-954
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధస� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-4-954
వయససస:36
లస: పప
5468 NDX2023828
పపరర: ననగ ససశల మలశశటట

5460 NDX2353670
పపరర: మమలమల షపక

5458 NDX2353704
పపరర: మహబబబ షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద స మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:69
లస: పప

భరస : మసరసన వలర సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-953
వయససస:63
లస: ససస స
5465 MLJ3549169
పపరర: వనసకటరమణ� ఉయమఖల�

94-225/771

భరస : మసరసన రరవప షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-951
వయససస:36
లస: పప
5462 NDX2353746
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

5457 NDX2353647
పపరర: బబజర షపక

5482 NDX1478198
పపరర: సలమ షపక

94-225/793

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:42
లస: పప
94-225/795

5485 NDX1478479
పపరర: షపక ససవదన

94-225/796

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-957
వయససస:65
లస: పప
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5486 MLJ2238210
పపరర: మసరసనమర� షపక�
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94-225/797

భరస : అబబదలమర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-958
వయససస:25
లస: ససస స
5489 NDX1478495
పపరర: మసరసన జజన షపక

94-225/800

94-223/1357

94-225/804

94-225/1647

94-225/809

94-225/812

94-99/689

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:26
లస: పప

5499 MLJ2237170
పపరర: దసరర మర దనసరర

5502 NDX2507622
పపరర: శరకవణణ జపలర

5505 NDX1645177
పపరర: శశఖర బబబబ మబరరగబల

5508 NDX2586543
పపరర: శకనవరసరరవప గసధస

94-219/753

5511 NDX2958627
పపరర: శకనవరస రరవప గరబధనమ

94-225/807

5514 NDX2712560
పపరర: భబగఖ లకడర గసధస
భరస : గగపస గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:25
లస: ససస స

5494 NDX2023869
పపరర: అపసరరననసర షపక

94-225/803

5497 NDX2023927
పపరర: మబజర బబవగ అబబదల

94-225/806

5500 NDX0907980
పపరర: శవకలమమర దనసరర

94-225/808

తసడడ:డ సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-962
వయససస:28
లస: పప
94-225/810

5503 NDX2352755
పపరర: తతజశశన మబరరగబల

94-225/811

భరస : శశఖర బబబబ మబరరగబల
ఇసటట ననస:86-4-967
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/813

5506 NDX0154161
పపరర: ననగకశశర రరవప� మబరరగబల�

94-225/814

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మబరరగబల
ఇసటట ననస:86-4-967
వయససస:63
లస: పప
94-124/808

5509 NDX2651826
పపరర: గగపస గసధస

94-219/752

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:26
లస: పప
94-224/1523

తసడడ:డ ససభబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:52
లస: పప
94-225/1649

94-225/802

తసడడ:డ ఖలల బబవగ అబబదల
ఇసటట ననస:86-4-961
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగపస గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:25
లస: ససస స
5513 NDX2968212
పపరర: గగపస గసధస

94-225/805

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మబరరగబల
ఇసటట ననస:86-4-967
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:26
లస: పప
5510 NDX2651438
పపరర: భబగఖ లకడర గసధస

5496 NDX2023877
పపరర: సలమవపదదదన షపక

5491 NDX1751172
పపరర: యమససన షపక

భరస : సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-961
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వవమయఖ జపలర
ఇసటట ననస:86-4-963
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప� మబరరగబల
ఇసటట ననస:86-4-967
వయససస:50
లస: ససస స
5507 NDX2712610
పపరర: గగపస గసధస

94-225/1646

భరస : సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-962
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-962
వయససస:48
లస: పప
5504 NDX0661546
పపరర: రమణ� మబరరగబల�

5493 NDX3124633
పపరర: సలర షపక

94-225/799

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-959
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బదతసర షపక
ఇసటట ననస:86-4-961
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సలమవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-961
వయససస:19
లస: ససస స
5501 MLJ2237162
పపరర: సరసబయఖ దనసరర

94-225/801

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:86-4-960
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మబజర బబవగ అబబదల
ఇసటట ననస:86-4-961
వయససస:40
లస: ససస స
5498 NDX2927531
పపరర: ఫరరమ నన పరవన షపక

5490 NDX1478529
పపరర: మహబబబ జజన షపక

5488 NDX1617341
పపరర: మమలమనన షపక

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-958
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల నబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-958
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కరలషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-960
వయససస:24
లస: పప
5495 NDX2023901
పపరర: మబతనహ ర బబగమ అబబదల

94-225/798

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-958
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-958
వయససస:27
లస: పప
5492 NDX3112000
పపరర: బబబబవల షపక

5487 NDX2353902
పపరర: రహమమతషలర షపక

5512 NDX2968170
పపరర: జయ లకడర గసధస

94-225/1648

భరస : శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:86-4-968
వయససస:48
లస: ససస స
94-225/1701

5515 NDX2702512
పపరర: హససన సయద

94-90/999

భరస : మజజవఅల సయద
ఇసటట ననస:86-4-969
వయససస:42
లస: ససస స
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5516 NDX2874949
పపరర: మరరర వల సయఖద
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94-225/1650

భసధసవప: హసససన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-969
వయససస:48
లస: పప
5519 MLJ3549144
పపరర: ససదదమర షపక

94-225/816

94-223/40

తసడడ:డ మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-971
వయససస:29
లస: పప
94-225/821

94-225/1652

94-225/825

94-225/828

94-225/822

5529 NDX2374981
పపరర: ఆదదలకడర కలసబ

5532 NDX1842575
పపరర: వనసకటటశశరరర బడత

5535 AP151000390341
పపరర: మమమమబననసర షపక�

94-225/831

5538 NDX0397265
పపరర: అబబద లమర షపక�

94-224/839

తసడడ:డ దనదన వల సయద
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:25
లస: పప

5541 NDX2968303
పపరర: అయయషర సయద

94-225/826

భరస : మహహయబదదదన గకస సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-977
వయససస:31
లస: ససస స

5544 MLJ2239184
పపరర: ననగబలరరరవల షపక
తసడడ:డ బసదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-977
వయససస:37
లస: పప

94-225/820

5527 NDX2372571
పపరర: ససధనకర జమబరల

94-225/823

5530 NDX0155168
పపరర: రరమ తషలశమర బడ

94-225/824

5533 NDX1967670
పపరర: కకరసన కకట

94-225/827

భరస : ఆదనమబ కకట
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/829

5536 NDX0876680
పపరర: రహమతషలమర� షపక�

94-225/830

తసడడ:డ అబబదలమర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:37
లస: పప
94-225/832

5539 NDX2968311
పపరర: సలర షపక

94-225/1653

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:30
లస: ససస స
94-225/1655

తసడడ:డ దనదన వల సయద
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:20
లస: ససస స
94-225/833

5524 NDX2352904
పపరర: మసరసన షపక

భరస : వనసకటటశశరరర బడ
ఇసటట ననస:86-4-973
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలమర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:65
లస: పప
94-225/1654

94-225/818

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జమబరల
ఇసటట ననస:86-4-972
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబబద లమర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:39
లస: పప

5543 NDX1759481
పపరర: మరర బ సయఖద

5526 AP151000390442
పపరర: మలలర శశరర జమబరల�

5521 NDX2352805
పపరర: అబబదల యమససన షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-971
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బడత
ఇసటట ననస:86-4-973
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:39
లస: ససస స

5540 NDX2968337
పపరర: అజజ బబష సయద

94-225/819

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:86-4-973
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బడ
ఇసటట ననస:86-4-973
వయససస:33
లస: పప

5537 NDX0871665
పపరర: ననగబరరల � షపక�

5523 NDX2352391
పపరర: హసన బ షపక

94-225/815

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-970
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల� జమబరల
ఇసటట ననస:86-4-972
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పయరరధదఇషరరమమల
ఇసటట ననస:86-4-972
వయససస:21
లస: పప

5534 NDX1967431
పపరర: బబజ షపక

94-225/817

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-971
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ససధనకర జమబరల
ఇసటట ననస:86-4-972
వయససస:29
లస: ససస స

5531 NDX2473270
పపరర: మబన కలమమర బడ

5520 MLJ3549110
పపరర: మసరసన షపక

5518 NDX2352771
పపరర: రజయమ బ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-970
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-970
వయససస:58
లస: ససస స

5522 NDX2453298
పపరర: మహమరద జజకకర షపక

5528 NDX2929552
పపరర: పయరరధదబబలల

94-225/1651

తలర : సయఖద హససనన షపక
ఇసటట ననస:86-4-969
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-970
వయససస:58
లస: ససస స

5525 NDX2354959
పపరర: రమమదతవ జమబరల

5517 NDX2876712
పపరర: రససల షపక

5542 NDX2968329
పపరర: హససన షపక

94-225/1656

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-976
వయససస:19
లస: ససస స
94-225/834

5545 NDX2968519
పపరర: జజన బ షపక

94-225/1657

భరస : ననగబల మర వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-977
వయససస:27
లస: ససస స
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94-225/835

తసడడ:డ ననగరరజ పరరర
ఇసటట ననస:86-4-978
వయససస:24
లస: ససస స
5549 NDX1198415
పపరర: ఖరఠమబలమర షపక

94-225/838

5550 AP151000390720
పపరర: లకడర దసగరరన�

94-225/841

5553 NDX2759082
పపరర: హహమసత కకరణ పటట
ర రర
తసడడ:డ కకశవరరవప పటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:19
లస: పప

5555 AP151000390600
పపరర: పడమల కకడచ�

5556 NDX2373397
పపరర: ససమసత పటట
ర రర

94-225/843

భరస : రరసబబబబ� కకడచ
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకడచ
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:64
లస: పప

5559 NDX2759819
పపరర: ఆదదలకడర వదనల పరరపప

భరస : ససరఖ భబసకర రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:86-4-983
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరయణ� గరరర పరటట
ఇసటట ననస:86-4-1000
వయససస:52
లస: ససస స

5564 NDX3168390
పపరర: ననగరరజ బటటట ల

5565 NDX3160751
పపరర: ఠమఠర భతషలమ

94-223/1184

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప బతషల
ఇసటట ననస:86-4-1003
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1003
వయససస:26
లస: ససస స
5570 MLJ2237766
పపరర: చనన� షపక�

భరస : ఫకరరదదదన సయద
ఇసటట ననస:86-4-1004
వయససస:22
లస: ససస స

5568 NDX2281442
పపరర: వవణబగగపరల బతష
స ల

94-225/853

5571 NDX2352938
పపరర: ననగబర షపక

94-225/844

5574 NDX2127570
పపరర: ససబబబలల పసడతల
భరస : బబ సటయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:86-4-1005
వయససస:61
లస: ససస స

94-225/840

5554 NDX1567413
పపరర: ననగరరణణ పటట
ర రర

94-225/842

5557 NDX1567199
పపరర: కకశవ రరవప పటట
ర రర

94-225/845

తసడడ:డ రరమమరరవప పటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:44
లస: పప
94-223/1358

5560 NDX2422194
పపరర: దదవరకర గబపరస కరరరమబరర

94-195/21

తసడడ:డ ససరఖ భబసకర రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:86-4-983
వయససస:26
లస: పప
94-225/847

5563 AP151000390718
పపరర: సతఖననరయణ గరరర పరటట�

94-225/848

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� గరరర పరటట
ఇసటట ననస:86-4-1000
వయససస:56
లస: పప
94-224/1490

5566 NDX0867317
పపరర: పరరశత బతష
స ల

94-225/849

భరస : హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1003
వయససస:43
లస: ససస స
94-225/851

5569 NDX0155804
పపరర: రసజన షపక

94-225/852

భరస : ననగబల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1004
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/854

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1004
వయససస:32
లస: పప
94-225/1328

5551 NDX2373363
పపరర: పరరశత అననపపరరడడ

భరస : కకశవ రరవప పటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1003
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1004
వయససస:46
లస: ససస స
5573 NDX2665149
పపరర: రరషర సయద

94-224/1524

భరస : నగరజ భతషలమ
ఇసటట ననస:86-4-1003
వయససస:20
లస: ససస స
94-225/850

94-225/837

భరస : వనసకటబడవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-979/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వదనల పరరపప
ఇసటట ననస:86-4-981
వయససస:28
లస: ససస స

94-195/103 5562 AP151000390621
5561 NDX2422210
పపరర: వనసకట మలర కర దతవ కరరరమబరర
పపరర: కకషషకలమమరర గరరర పరటట�

5567 AP151000390072
పపరర: అసజమర బతష
స ల

94-225/839

తసడడ:డ కకశవ రరవప పటట
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-980
వయససస:22
లస: పప
94-225/846

5548 AP151000390721
పపరర: ఖమతతన బ షపక

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-978
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ� దసగరరన
ఇసటట ననస:86-4-979
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-979/1
వయససస:48
లస: పప

5558 NDX1567181
పపరర: రరసబబబబ కకడచ

94-225/836

భరస : ఖరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-978
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-978
వయససస:45
లస: పప
5552 NDX2373389
పపరర: వనసకటబడవప అననపపరరడడడ

5547 NDX1198423
పపరర: ఖయరరననసర షపక

5572 MLJ2237212
పపరర: ససభబన� షపక�

94-225/855

తసడడ:డ చనన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1004
వయససస:50
లస: పప
94-225/856

5575 NDX1967696
పపరర: భవరన మమరరలర

94-225/857

భరస : రరమమరరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: పపషష లత వవమబల
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94-225/858

భరస : మలర కరరరర న రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:31
లస: ససస స
5579 NDX1967373
పపరర: మలర కరరరర న రరవప వవమబల

94-225/861

94-225/864

94-225/867

94-225/870

94-225/873

94-225/875

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆవల
ఇసటట ననస:86-4-1013
వయససస:49
లస: పప
5597 MLJ3549094
పపరర: ససతమర మబరరరర

94-225/877

భరస : రవ� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:30
లస: ససస స

94-225/868

5589 NDX1326735
పపరర: నవన కలమమర సప డడశశటట

94-225/880

94-225/871

5584 NDX2373090
పపరర: బబజ షపక

94-225/866

5587 NDX0398123
పపరర: ననగలకడర� అడడససమలర �

5590 NDX1326578
పపరర: రరజకష కలమమర సప డడశశటట

5592 NDX3041092
పపరర: తరరమల పవన కలమమర
అడడససమలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:18
లస: పప

94-237/984

5595 NDX2115518
పపరర: ననగ మలలర శశరర చసతన

94-225/876

5596 NDX2761716
పపరర: వనసకట హహమసత కలమమర
మబరరరర
తసడడ:డ ననగకశశరరరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:18
లస: పప

94-225/878

5599 MLJ3549102
పపరర: ననగమర మబరరరర

5598 AP151000390574
పపరర: కకటటశశరమర మబరరరర

5601 AP151000390145
పపరర: పపరషచసదడరరవప మబరరరర

5604 NDX0912261
పపరర: రతనకలమమరర మసడడడ�
భరస : లలథర� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:31
లస: ససస స

94-225/869

94-225/872

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:29
లస: పప
5593 MLJ2236198
పపరర: బబలననగబలల మమమలలగరన

94-225/874

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1013
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/1583

94-225/879

భరస : పసచచయఖ మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:85
లస: ససస స
94-225/881

తసడడ:డ పసచచయఖ మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:48
లస: పప
94-225/883

94-225/863

భరస : శకనవరసరరవప� అడడససమలర
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:24
లస: పప
5603 NDX0912790
పపరర: లకడర మసడడడ�

5586 NDX0154740
పపరర: రరభయమ బషసర షపక

5581 NDX1967357
పపరర: శవయఖ మమరరళళ

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1007
వయససస:45
లస: పప

భరస : అయఖపష చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1014
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:44
లస: ససస స
5600 NDX1821918
పపరర: వనసకట ననగరరరర న మబరరరర

94-225/865

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప� అడడససమలర
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:43
లస: పప
5594 MLJ2237469
పపరర: వనసకటససబబయఖ ఆవల

5583 NDX2372589
పపరర: ననగబర వల షపక

94-225/860

తసడడ:డ ససబబయఖ మమరరళళ
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1008
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ� అడడససమలర
ఇసటట ననస:86-4-1009
వయససస:65
లస: ససస స
5591 MLJ2237774
పపరర: శకనవరసరరవప అడడససమలర �

94-225/862

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1007
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1008
వయససస:35
లస: ససస స
5588 MLJ2237592
పపరర: సరమమమ జఖస అడడససమలర �

5580 NDX1967415
పపరర: శవ శసకర వవమబల

5578 AP151000390438
పపరర: మరరబ షపక�

భరస : బసదనసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1007
వయససస:22
లస: పప
5585 NDX0154716
పపరర: మసరసన బ షపక

94-225/859

భరస : శవ శసకర వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1006
వయససస:31
లస: పప
5582 NDX2373074
పపరర: హనఫ షపక

5577 NDX1967522
పపరర: అనసష వవమబల

5602 MLJ2237584
పపరర: ననగకశశరరరవప మబరరరర

94-225/882

తసడడ:డ పసచచయఖ మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1015
వయససస:55
లస: పప
94-225/884

5605 AP151000390573
పపరర: పరరశత మసడడడ�

94-225/885

భరస : ఏససపరదస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:55
లస: ససస స
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94-225/886

భరస : లలతర � మసడడడ�
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:78
లస: ససస స
5609 MLJ2236016
పపరర: లలధరరషల� మసడడడ�

94-225/889

94-225/892

94-225/895

94-225/898

94-99/636

94-225/902

94-225/905

తసడడ:డ వనసకటటష దతరసగబల
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:40
లస: ససస స

5619 MLJ3548435
పపరర: పరరశత� తరసకకసడ�

5622 NDX3039773
పపరర: పప తస పరతఆదమ

5625 NDX1617416
పపరర: వరలకడర అయయససటట

5628 NDX2063782
పపరర: పపడమ కలమమర అయశశటట

94-225/908

5631 NDX2105659
పపరర: సరరత దతరసగబల

94-225/899

5634 MLJ3548047
పపరర: వజరవలకడర దనరసగరల
భరస : ననగరరజ దనరసగరలమ
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:44
లస: ససస స

5614 NDX1342484
పపరర: యయసస దనసస పరరన

94-225/894

5617 NDX0557389
పపరర: వడగరటటట మణణ

94-225/897

5620 MLJ3548088
పపరర: రగశమర� బబ తపరటట�

94-225/900

భరస : దతవయఖ� �
ఇసటట ననస:86-4-1023
వయససస:48
లస: ససస స
94-223/1185

5623 MLJ3548096
పపరర: బబల� రకకరరకల�

94-225/901

తసడడ:డ దతవయఖ� రకక రకకల
ఇసటట ననస:86-4-1025
వయససస:36
లస: పప
94-225/903

5626 MLJ3548278
పపరర: చనవలమర చనవల�

94-225/904

భరస : పసరరమమళ� చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/906

5629 NDX2198118
పపరర: శకనవరస చనవల

94-225/907

తసడడ:డ పసరరమమళళర చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:42
లస: పప
94-225/909

తసడడ:డ ననగరరజ దతరసగబల
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-225/911

94-225/891

భరస : అసకమర రరవప వడగరటటట
ఇసటట ననస:86-4-1023
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల అయశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప� పప పపరర
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:43
లస: పప
5633 NDX1823047
పపరర: అసకమర దతరసగబల

94-225/896

భరస : పపడమ కలమమర అయయససటట
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబదత షపక
ఇసటట ననస:86-4-1026
వయససస:31
లస: పప
5630 MLJ3548260
పపరర: శకనవరసరరవప పప పపరర�

5616 NDX1478008
పపరర: కనక మహలకడర వడగగటటట

5611 MLJ2236008
పపరర: ఏససపరదస మసడడడ

తసడడ:డ రరమయఖ పరరన
ఇసటట ననస:86-4-1017
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పప తస పరత దతవయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1025
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరభయఖ� బబ తనపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1025
వయససస:58
లస: పప
5627 NDX1531095
పపరర: మమదదన బబష షపక

94-225/893

భరస : పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:86-4-1023
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవయ పప తపత
ఇసటట ననస:86-4-1025
వయససస:38
లస: పప
5624 MLJ3549151
పపరర: దతవయఖ� బబ తపరటట�

5613 NDX1821926
పపరర: వనసకటటష మబరరరర

94-225/888

తసడడ:డ లలథర� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ వడగగటటట
ఇసటట ననస:86-4-1023
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప� అలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-1023
వయససస:34
లస: ససస స
5621 NDX2272466
పపరర: ఆదస పప తపత

94-225/890

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1017
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఎసకలలల� తరసకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1022
వయససస:100 లస: ససస స
5618 NDX0513135
పపరర: అలపరరస వనసకట భబగఖలకడర�

5610 NDX1478230
పపరర: కకటయఖ వడగగటటట

5608 MLJ2236438
పపరర: కనకరరరవప� వడగరటటట�

తసడడ:డ బబలయఖ� �
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వడగగటటట
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:41
లస: పప

భరస : యయసస దనసస పరరన
ఇసటట ననస:86-4-1017
వయససస:50
లస: ససస స
5615 AP151000390152
పపరర: వనసకటమర తరసకకసడ�

94-225/887

తసడడ:డ ఏససపరదస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1016
వయససస:38
లస: పప
5612 NDX1342476
పపరర: శరరమర పరరన

5607 NDX0912139
పపరర: రవ మసడడడ�

5632 NDX1823070
పపరర: రరవపలమర దతరసగబల

94-225/910

తసడడ:డ వనసకటటష దతరసగబల
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/912

5635 AP151000390022
పపరర: వరమర దనరసగరల�

94-225/913

భరస : వనసకటటశశరరర� దనరసగరలమ
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:90
లస: ససస స
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5636 MLJ3548039
పపరర: ననగరరజ దనరసగరల�
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94-225/914

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� దనరసగరలమ
ఇసటట ననస:86-4-1026/1
వయససస:45
లస: పప
5639 NDX2843993
పపరర: తషలశ తరరమలకకసడ

94-225/1608

94-225/916

94-223/1349

94-226/180

94-225/921

94-225/923

భరస : శవ ననగకశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1035
వయససస:39
లస: ససస స
5657 NDX2353837
పపరర: బబ షపక

94-225/925

తసడడ:డ బబలమజ హజరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:21
లస: ససస స

94-226/178

5649 NDX0802520
పపరర: అచసఖతనసబ చనవల

5652 NDX2281491
పపరర: సరగజన చనవల

94-225/927

94-225/919

5647 NDX1421122
పపరర: గగపస వడడడ బబ యన

5650 NDX0802611
పపరర: గగవసదసరశమ చనవల

94-225/1143

5653 MLJ3548286
పపరర: అలవవలల చనవల
భరస : శకనవరస చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1035
వయససస:36
లస: ససస స

5655 NDX2821916
పపరర: చనవరల ససబడహరణఖస

5656 NDX2353779
పపరర: షకకల షపక

5661 NDX0398388
పపరర: బబగస� షపక�

5664 NDX1122456
పపరర: ససనత అజరర
తసడడ:డ బబలమజ అజరరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:28
లస: ససస స

94-225/918

94-226/179

94-225/920

తసడడ:డ పసరరమమళళర చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1034
వయససస:35
లస: పప

94-225/1609

94-225/922

94-225/924

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1036
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/926

5659 NDX2272508
పపరర: రరబన షపక

94-99/637

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1037
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/928

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1037
వయససస:65
లస: ససస స
94-225/930

5644 NDX0154104
పపరర: వనసకట పడసరద� ఆరర�

భరస : ససవర ననగ మలలర శశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1034,2/10 LINE,
వయససస:34
లస: ససస స

5658 NDX2353936
పపరర: మబఖసబల బబషర షపక

94-226/1583

తసడడ:డ హరర బబబబ వడడడ బబ యన
ఇసటట ననస:86-4-1033
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1036
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1037
వయససస:41
లస: ససస స
5663 NDX2352961
పపరర: ఉష హజరర

5646 NDX1498089
పపరర: గగపస వదదదబబ యయన

5641 NDX2929610
పపరర: తషలశ తరరమలకకసడ

తసడడ:డ లకరయఖ� ఆరర
ఇసటట ననస:86-4-1031
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనవరల పసరరమలలర
ఇసటట ననస:86-4-1035
వయససస:52
లస: పప

భరస : మబకలబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1036
వయససస:47
లస: ససస స
5660 NDX0398420
పపరర: అమనన� షపక�

94-225/917

భరస : గగవసద సరశమ చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1034
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమమళ చనవల
ఇసటట ననస:86-4-1034
వయససస:36
లస: పప
5654 NDX0460675
పపరర: సరగజ చనవలమ

5643 NDX1342518
పపరర: చననమరయ పప పపరర

94-225/915

భరస : రమణయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1027
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ వదదదబబ యయన
ఇసటట ననస:86-4-1033
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దరరయఖ వడ ఢకబబ ఇణన
ఇసటట ననస:86-4-1033
వయససస:52
లస: పప
5651 NDX0398347
పపరర: శవననగమలలర శశరరరవప చనవల

94-225/1702

భరస : ననగకశశర రరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:86-4-1031
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరజరతనస
ఇసటట ననస:86-4-1033
వయససస:22
లస: ససస స
5648 NDX1210848
పపరర: హరర బబబబ వడడడ బబ యన

5640 NDX2576478
పపరర: నరకసినద

5638 AP151000390266
పపరర: ఏడడకకసడలల దనరసగరల

భరస : ఎసకలలల దనరసగరలమ
ఇసటట ననస:86-4-1027
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:86-4-1027
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట పడసరద� ఆరర
ఇసటట ననస:86-4-1031
వయససస:35
లస: ససస స
5645 NDX2930360
పపరర: దనసరర ససదఖరరణణ

94-223/1186

భరస : వనసకలలల
ఇసటట ననస:86-4-1027
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1027
వయససస:33
లస: ససస స
5642 NDX0152116
పపరర: ననగమణణ� ఆరర�

5637 NDX3163433
పపరర: వనసకటమర తరరమల

5662 NDX0879304
పపరర: ససభబన� షపక�

94-225/929

తసడడ:డ బబగస� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1037
వయససస:48
లస: పప
94-225/931

5665 NDX1122613
పపరర: ససమత అజరర

94-225/932

తసడడ:డ రరసజ అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:28
లస: ససస స
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5666 NDX2373421
పపరర: మలర క రరజజల
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94-225/933

భరస : కరష రరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:30
లస: ససస స
5669 NDX0557272
పపరర: రరమజ అజరర�

94-225/936

94-225/939

94-221/1008

94-225/944

94-225/940

5676 NDX1683433
పపరర: కరసచన దనసరర

5679 NDX1645201
పపరర: దనసరర రమమదతవ దనసరర

94-225/947

5682 NDX1683516
పపరర: తనసబ దనసరర

94-225/942

తసడడ:డ వరఖ అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:53
లస: పప

5685 NDX0155200
పపరర: కకటటశశర రరవప� పలలర పప�

94-225/945

5674 NDX1122530
పపరర: బబలమజ అజరర

94-225/941

5677 NDX0398537
పపరర: పదర� పససపపలలటట�

94-225/943

5680 NDX1122506
పపరర: చననమబరలల పససపపలలటట

94-225/948

5683 NDX0698142
పపరర: రరజ� పససపపలలటట�

94-225/949

తసడడ:డ పదర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:48
లస: పప
94-225/951

5686 AP151000390034
పపరర: పసతషలల లమవపడడయ�

94-225/953

5689 AP151000390303
పపరర: కకషషవవణణ వరడపలర

భరస : గగపరల ఈశశర రరవప పసదదరరపసలర
ఇసటట ననస:86-4-1041
వయససస:32
లస: ససస స

5690 NDX1683953
పపరర: శకనస వరడపఅల

94-225/956 5692 AP151000390333
5691 NDX1574970
పపరర: గగపరల ఈశశర రరవప పసదదరర పసలర
పపరర: అపరషరరవప వరడపలర

తసడడ:డ అపరషరరవప వరడపఅల
ఇసటట ననస:86-4-1041
వయససస:35
లస: పప
5693 NDX0660977
పపరర: నజరర షపక
భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపషల కకసడ పసదదరర పసలర
ఇసటట ననస:86-4-1041
వయససస:39
లస: పప
94-225/958

5694 NDX0397802
పపరర: రరహనన షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:44
లస: ససస స

94-225/952

తసడడ:డ భకకలల� లవడడయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అపషల రరజ పససపపలలటట అపషల రరజ
ఇసటట ననస:86-4-1040
వయససస:19
లస: ససస స
94-225/955

94-225/946

భరస : సననఖసస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� పళళళపప
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:55
లస: పప

94-224/1491 5688 NDX1478404
5687 NDX2874428
పపరర: ననగమణణ పససపపలలటట ననగమణణ
పపరర: శవపరరశత పసదదరరపసలర

94-225/938

భరస : రరజ� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:33
లస: పప
94-225/950

5671 NDX2353571
పపరర: హరర కకషష అజరర

తసడడ:డ ఇరరశ అజరరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ హజరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:21
లస: పప
5684 NDX1122548
పపరర: రరజజ అజరర

5673 NDX2373405
పపరర: కరష రరజజల

94-225/935

తసడడ:డ రరమజ అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:21
లస: పప

భరస : తనసబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజజ అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:43
లస: ససస స
5681 NDX2353001
పపరర: దసరర పడసరద హజరర

94-225/937

తసడడ:డ దతవవసదనర రరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరజ హజమమరర
ఇసటట ననస:86-4-1039
వయససస:19
లస: ససస స
5678 NDX1122605
పపరర: కరకసత అజరర

5670 NDX2373454
పపరర: మలలర సవరఠ రరజజల

5668 NDX1122472
పపరర: లకడర అజరర

భరస : బబలమజ అజరరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దతవవసదనర రరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవవసదనర రరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:23
లస: పప
5675 NDX2865418
పపరర: భవరన హజమమరర

94-225/934

భరస : అజరరర రరసజ� అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఈరయఖ� అజరర
ఇసటట ననస:86-4-1038
వయససస:45
లస: ససస స
5672 NDX2373439
పపరర: గగపస రరజజల

5667 NDX0560060
పపరర: వజర అజరరర�

94-225/954

భరస : అపరషరరవప వరడపలర
ఇసటట ననస:86-4-1041
వయససస:55
లస: ససస స
94-225/957

తసడడ:డ పదరననభసరశమ వరడపలర
ఇసటట ననస:86-4-1041
వయససస:60
లస: పప
94-225/959

5695 NDX0513101
పపరర: బబరపప రరమమర

94-225/960

భరస : యయససబబబబ బబరపప
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:45
లస: ససస స
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94-225/961

భరస : ననగకశశర రరవప వరజరగరరర
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:73
లస: ససస స
94-225/964

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:45
లస: పప

5700 NDX1967399
పపరర: సలస షపక

Deleted

తసడడ:డ వనసకయఖ వజరగరరర
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:79
లస: పప

94-225/970

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:86-4-1043
వయససస:31
లస: పప
5708 NDX2091098
పపరర: మసగమర మగరల

94-225/973

94-225/976

94-225/979

94-225/982

భరస : శకనవరస ననయక పరతర వత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:37
లస: ససస స

94-225/974

5715 NDX1821876
పపరర: బబ జజన షపక

5718 NDX0715995
పపరర: అయఖపష చసతన

94-225/985

5721 NDX2373165
పపరర: మమలబ షపక

94-225/977

5724 NDX0152298
పపరర: కనక బబయ పరతనరవత
భరస : బకకలల ననయక పరతర వత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:53
లస: ససస స

94-225/966

5704 NDX0154336
పపరర: పపననమర వలలర పప

94-225/969

5707 MLJ2236057
పపరర: హససననబబగస� షపక�

94-225/972

5710 NDX1702605
పపరర: వజయ కలమమరర ససరస

94-225/975

5713 NDX1702613
పపరర: పపలమరరరవప ససరస

94-225/978

తసడడ:డ నరసయఖ ససరస
ఇసటట ననస:86-4-1046
వయససస:61
లస: పప
94-225/980

5716 NDX1821843
పపరర: ఫజల షపక

94-225/981

తసడడ:డ లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1047
వయససస:26
లస: పప
94-225/983

5719 NDX0802405
పపరర: ససబడహరణఖస చసతన

94-225/984

తసడడ:డ రరజ చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1051
వయససస:48
లస: పప
94-225/986

భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1053
వయససస:52
లస: ససస స
94-225/988

5701 NDX0661660
పపరర: అలమరబక� షపక�

భరస : పపలమరరరవప ససరస
ఇసటట ననస:86-4-1046
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1051
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ షసలమర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1052
వయససస:39
లస: పప
5723 MLJ3549268
పపరర: వజయ రరణణ బబయ పరతనరవత

5712 NDX1642132
పపరర: నరసససహరరవప ససరస

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగబరశల� �
ఇసటట ననస:86-4-1044
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1047
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన బబజర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1050
వయససస:38
లస: ససస స
5720 NDX0397695
పపరర: జజనబబషర సయఖద

94-225/971

తసడడ:డ పపలమరరరవప ససరస
ఇసటట ననస:86-4-1046
వయససస:32
లస: పప

భరస : హరర ననయక గరననవత
ఇసటట ననస:86-4-1047
వయససస:25
లస: ససస స
5717 NDX2373132
పపరర: షకకర షపక

5709 NDX1702597
పపరర: వజయ లకడర ససరస

94-225/963

భరస : కకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:86-4-1043
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ససరస
ఇసటట ననస:86-4-1046
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1046
వయససస:61
లస: ససస స
5714 NDX1821892
పపరర: అజజర గరననవత

94-225/968

భరస : తరరపత రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:86-4-1043
వయససస:25
లస: ససస స
5706 AP151000390289
పపరర: రరమకకషష తతళళ�

5698 NDX2353035
పపరర: నససరరదదదన షపక

తలర : షఫసయమబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ జసగయఖ� తషళళ
ఇసటట ననస:86-4-1043
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల మగరల
ఇసటట ననస:86-4-1044
వయససస:72
లస: ససస స
5711 AP151000390648
పపరర: వజయ దనసరర�

94-225/965

తసడడ:డ అలమర బబక షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:47
లస: పప

94-225/967 5703 NDX2063816
5702 NDX1645193
పపరర: ననగకశశర రరవప వజరగరరర వరజరగరరర
పపరర: అనతన వలలర పప

5705 NDX0155580
పపరర: తరరపత రరవప వలలర పప

94-225/962

Deleted

భరస : అలమరభక� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1042
వయససస:67
లస: ససస స
5699 NDX0661587
పపరర: అనశర షపక

5697 NDX1645185
పపరర: ససబబబలల వజరగరరర

5722 NDX2354736
పపరర: జజన సరహహబ షపక

94-225/987

తసడడ:డ shaik షపక
ఇసటట ననస:86-4-1053
వయససస:55
లస: పప
94-225/989

5725 NDX0154898
పపరర: రవ ననయక పరతనరవత

94-225/990

తసడడ:డ భకకలల ననయక పరతనరవత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:33
లస: పప
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5726 MLJ2234896
పపరర: బబబబ లమల పరదలమవత

94-225/991

తసడడ:డ బకకలల పరదలమవత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:36
లస: పప
5729 NDX2063741
పపరర: రరయమజ షపక

94-225/994

94-225/996

94-225/997

94-225/1000

94-225/1613

94-225/1004

94-223/1187

భరస : పలర పప తష జజజన శశఖర
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:29
లస: ససస స

5739 NDX0398974
పపరర: చననఆసజనవయబలల� చలమర�

5742 NDX2968121
పపరర: మరర బ షపక

5745 NDX2441699
పపరర: రరజకష పలర పరటట

5748 NDX0558189
పపరర: చలమర దసరర ససజనఖ�

94-225/1009

5751 NDX0399055
పపరర: రవసదడ రరజ చలమర

94-225/1001

5754 NDX3081858
పపరర: పరఠశన షపక
భరస : ఎసడడ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1068
వయససస:30
లస: ససస స

5734 NDX2857563
పపరర: పవన గబసడనల

94-225/1612

5737 NDX0398917
పపరర: శవపరరశత కలసచనల�

94-225/999

5740 AP151000390451
పపరర: సరసబశవరరవప కలసచనల�

94-225/1002

తసడడ:డ బబలకకటయఖ� కలసచనల
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:69
లస: పప
94-225/1614

5743 NDX1683755
పపరర: ససబబలకడర పళపరటట

94-225/1003

భరస : భబసకర రరవప పళపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1064
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/1005

5746 NDX1683805
పపరర: భబసకర రరవప పళపరటట

94-225/1006

తసడడ:డ అరర యఖ పళళపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1064
వయససస:37
లస: పప
94-225/1007

5749 NDX0399105
పపరర: రకవత� చలమర�

94-225/1008

భరస : రవసదడబబబబ� చలర
ఇసటట ననస:86--4-1065
వయససస:39
లస: ససస స
94-225/1010

తసడడ:డ చన ఆసజనవయబలల చలమర
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:40
లస: పప
94-225/1616

94-225/995

భరస : సరసబశవరరవప� కలసచనల
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమరరజ� చలమర
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల� చలర
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:39
లస: పప
5753 NDX2768323
పపరర: పలర పప తష లకడర కలమమరర

94-225/998

తసడడ:డ దనవదస పలర పరటట
ఇసటట ననస:86-4-1064
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస దదవనశల
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:38
లస: ససస స
5750 NDX0399154
పపరర: ససతనరరమరరజ� చలమర�

5736 AP151000390011
పపరర: పసచచమర జనమమల�

5731 NDX0556761
పపరర: తషలర అనత�

తసడడ:డ తరపతయఖ గబసడనల
ఇసటట ననస:86-4-1061
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1063
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమరరయమ దనసస పళపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1064
వయససస:27
లస: ససస స
5747 NDX2883569
పపరర: వనసకట శకలకడర దదవనశల

94-225/1611

తసడడ:డ వనసకటయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఖదదస హహసపన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1063
వయససస:51
లస: ససస స
5744 NDX2353589
పపరర: కవత పళపరటట

5733 NDX2960789
పపరర: లలమవత గబసడనల

94-225/993

భరస : బబలకకషష� తషళళ
ఇసటట ననస:86-4-1061
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� జనమల
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:25
లస: పప
5741 NDX2968139
పపరర: మసరసన వల షపక

94-225/1610

భరస : తరపతయఖ గబసడనల
ఇసటట ననస:86-4-1061
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-4-1062
వయససస:28
లస: ససస స
5738 NDX1574814
పపరర: రరమకకషష కలసచనల

5730 NDX2924181
పపరర: మహసకరళ పపరరషమ

5728 NDX1383447
పపరర: బకలల ననయక పతనరవత

తసడడ:డ పరరప ననయక పరతర వత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహసకరళ వవణబ
ఇసటట ననస:86-4-1060
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జసగయఖ తషలర
ఇసటట ననస:86-4-1061
వయససస:76
లస: ససస స
5735 NDX1574822
పపరర: శశభబరరణణ కలసచనల

94-225/992

తసడడ:డ బకకలల ననయక పరతనరవత
ఇసటట ననస:86-4-1054
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1056
వయససస:26
లస: పప
5732 NDX1478313
పపరర: మబతనఖలమర తషలర

5727 NDX0155481
పపరర: శకనవరస ననయక పరతనరవత

5752 NDX2768299
పపరర: పలర పప తషఙఙజన శశఖర

94-225/1615

తసడడ:డ పలర పప తష ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1065
వయససస:37
లస: పప
94-223/1350

5755 NDX3169539
పపరర: మసరసన షరఠఫ రరససమదవ

94-224/1492

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:86-4-1068
వయససస:34
లస: పప
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5756 NDX1683847
పపరర: వననననల సరమసతపపడడ

94-225/1011

తసడడ:డ వరర సరమసతపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:25
లస: ససస స
5759 NDX1683789
పపరర: హహమబసదస మబదసనసరర

94-225/1014

5760 NDX0151746
పపరర: నజరరన� షపక�

94-225/1017

5763 NDX1683581
పపరర: వరర రరజ కలలర పలర

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:69
లస: పప

5766 MLJ3549078
పపరర: పరరశత� తయఖగబర�

భరస : వరరరరడ�డడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:86-4-1071
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప� పసలమ
ఇసటట ననస:86-4-1072
వయససస:55
లస: ససస స
5774 AP151000390601
పపరర: అపరషరరవప పసలమ�

94-225/1029

94-225/1032

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప గసట
ఇసటట ననస:86-4-1080
వయససస:23
లస: ససస స

5775 NDX1967688
పపరర: వజయ భవరన చసతన

5778 NDX1607615
పపరర: చసతన రరజ

94-225/1035

5781 NDX2763365
పపరర: మబతషచ శరకవణణ

94-225/1024

5784 AP151000390158
పపరర: కకషషవవణణ గసటబ�
భరస : పపరష చసదడరరవప� గసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1080
వయససస:44
లస: ససస స

5764 MLJ2237147
పపరర: రకషర� షపక�

94-225/1019

5767 AP151000390160
పపరర: మమరరఝమనస బసడడ�

94-225/1022

5770 AP151000390231
పపరర: బబలకలమమర బసడడ�

94-225/1025

తసడడ:డ వనసకయఖ� బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-1071
వయససస:60
లస: పప
94-225/1027

5773 NDX2193563
పపరర: అకబర సరహహబ షపక

94-225/1028

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1072
వయససస:39
లస: పప
94-225/1030

5776 NDX1610618
పపరర: గబడడకసదసల రరజకశశరర

94-225/1031

భరస : యమకకబబ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:86-4-1075
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/1033

5779 NDX0648212
పపరర: మబనన షపక

94-225/1034

భరస : బబజ శహహద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1076/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-225/1617

భరస : మబతషచ వనసకటటష
ఇసటట ననస:86-4-1079
వయససస:21
లస: ససస స
94-225/1036

94-225/1016

భరస : బబలకలమమర� బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-1071
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1075
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1076/1
వయససస:48
లస: పప
5783 NDX2373900
పపరర: శరకవఖ గసట

94-225/1021

భరస : ససబడహరణఖస చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1075
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ గబడడకసదసల
ఇసటట ననస:86-4-1075
వయససస:35
లస: పప
5780 NDX0560029
పపరర: బబజ శహహద షపక

5772 NDX1307297
పపరర: పసలమ శకనవరస రరవప

5761 MLJ2235372
పపరర: హజజరరభ� షపక�

తసడడ:డ హజజరరభ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససరఠ అపరష రరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:86-4-1072
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అపరషలననయబడడ� పసలమ
ఇసటట ననస:86-4-1072
వయససస:60
లస: పప
5777 NDX2373462
పపరర: యమకకబబ గబడడకసదసల

94-225/1018

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:86-4-1071
వయససస:43
లస: పప
94-225/1026

94-225/1013

భరస : రకషర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ� తయఖగబర
ఇసటట ననస:86-4-1071
వయససస:37
లస: ససస స

94-225/1023 5769 MLJ3549045
5768 MLJ3549052
పపరర: హనసమమయమర� తయఖగబర�
పపరర: శవరరరడడడ� తయఖగబర�

5771 AP151000390636
పపరర: లకడర పసలమ�

94-225/1015

తసడడ:డ గగపరలరరజ కలలర పలర
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:57
లస: పప
94-225/1020

5758 NDX0617985
పపరర: వనసకటరమణ� పరలకకటట�

భరస : ససబబబరరవప� పరలకకటట
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన� చసతన
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:25
లస: పప
5765 NDX2353068
పపరర: మసరసన షపక

94-225/1012

తసడడ:డ అబబదల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమరరజ మబదసనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1069
వయససస:43
లస: ససస స
5762 NDX1821967
పపరర: కబర షపక

5757 NDX1967712
పపరర: మసస
డ న షపక

5782 NDX3102357
పపరర: ససమఖ గసటబ

94-224/1493

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1080
వయససస:20
లస: ససస స
94-225/1037

5785 NDX0438465
పపరర: పపరష చసదడరరవప గసటబ�

94-225/1038

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� గసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1080
వయససస:48
లస: పప
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94-225/1039

భరస : శవ ననయక జరరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:26
లస: ససస స

5787 NDX1056712
పపరర: జయశక జరపల

భరస : సరసబశవరరవప ననయక జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:31
లస: ససస స

94-225/1042 5790 NDX1056753
5789 NDX1629627
పపరర: రవ శసకర ననయక జరరపరలమ
పపరర: హనసమసతరరవప ననయక
జరపల
తసడడ:డ దససర ననయక జరరపరలమ
తలర : లకడర జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:29
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

5792 MLJ2234573
పపరర: శవ� జరపల�

94-225/1045

తసడడ:డ దనససరర� జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:27
లస: పప
5795 NDX2373488
పపరర: శరకవరణణ సమరగత

94-225/1047

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలప
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:29
లస: ససస స
5801 NDX1967621
పపరర: పడమల వలప

94-225/1053

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలప
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:25
లస: పప
5807 NDX0399212
పపరర: సరసబశవరరవప కకట�
తసడడ:డ కకషషమబరరస� కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:47
లస: పప
5810 NDX2272516
పపరర: రసజజనబ షపక

భరస : కరశ మలమర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:26
లస: ససస స

5799 NDX1478321
పపరర: అరరణన కకట

5802 NDX2132959
పపరర: అసజమర వపలర గడడ ల

5805 NDX2373520
పపరర: రవ బబబబ సమరగత

5808 NDX0558221
పపరర: రరశసశశటట కలమమర సరశమ�

94-99/638

5811 NDX2272524
పపరర: వనయ చలక

94-225/1051

5814 NDX2353597
పపరర: అననమర ననరనపరటట
భరస : ననగరరజ ననరనపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:31
లస: ససస స

5797 NDX1967605
పపరర: అనసష వలప

94-225/1049

5800 NDX0399279
పపరర: రమమదతవ� కకట�

94-225/1052

భరస : వవణబగగపరలరరవప� కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/1054

5803 AP151000390659
పపరర: వనసకరయమర కకట�

94-225/1055

భరస : కకషషమబరరస� కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:65
లస: ససస స
94-225/1057

5806 NDX0399311
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� కకట�

94-225/1058

తసడడ:డ కకషషమబరరస� కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:37
లస: పప
94-225/1060

5809 NDX2756849
పపరర: కకట దదవఖ

94-221/1009

తసడడ:డ కకట వవణబ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1086
వయససస:19
లస: ససస స
94-99/639

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలక
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:22
లస: పప
94-225/1062

94-224/840

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలప
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ� రరశస శశటట
ఇసటట ననస:86-4-1085
వయససస:69
లస: పప

భరస : మమబబవరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:47
లస: ససస స
5813 NDX2063758
పపరర: మరరయమర మలమర

94-225/1048

తసడడ:డ రరజకశశర రరవప సమరగత
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:32
లస: పప
94-225/1059

94-225/1044

తసడడ:డ శవకకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:86-4-1083
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప వపలర గడడ ల
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:59
లస: ససస స
94-225/1056

5791 NDX1056761
పపరర: శవ ననయక జరపల

94-225/1046 5794 NDX0907998
5793 NDX1056746
పపరర: సరసబశవరరవప ననయక జరపల
పపరర: సరశత కకల

5796 NDX2373504
పపరర: అననపపరష కకట

94-225/1041

తలర : లకడర జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వలప
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:48
లస: ససస స
5804 NDX1967571
పపరర: శకకరసత వలప

94-225/1043

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/1050

5788 AP151000390184
పపరర: లకడర జరపల�

భరస : దససరగరరమబ� జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడర జరపల
ఇసటట ననస:86-4-1081
వయససస:39
లస: పప

భరస : రవబబబబ సమరగత
ఇసటట ననస:86-4-1084
వయససస:24
లస: ససస స
5798 NDX1967563
పపరర: దదపసస వలప

94-225/1040

5812 NDX1846809
పపరర: మమరఠ గకకస మమచరర

94-225/1061

భరస : లమజర మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:26
లస: ససస స
94-225/1063

5815 NDX2353951
పపరర: మమరస మర మమచరర

94-225/1064

తసడడ:డ పడభబదనస మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:33
లస: ససస స
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5816 AP151000390008
పపరర: మరరయమర మమచరర �

94-225/1065

భరస : పడభబదనసస� మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:63
లస: ససస స
5819 NDX1684159
పపరర: హససన షపక

94-225/1068

94-225/1618

94-225/1072

94-225/1075

94-225/1078

94-225/1081

భరస : శకరరమననయక� కకతనవత
ఇసటట ననస:86-4-1094
వయససస:70
లస: ససస స
5840 MLJ3549227
పపరర: వనసకటయఖ� తతళళ�
తసడడ:డ జసగయఖ� తషళళ
ఇసటట ననస:86-4-1094
వయససస:53
లస: పప
5843 NDX1645227
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ బబ గబ
తసడడ:డ అసజయఖ బబ గబ
ఇసటట ననస:86-4-1096
వయససస:32
లస: పప

5829 NDX0876698
పపరర: యయసప బబ� అమరనబబడ లల�

94-225/1076

94-225/1071

5832 NDX0399360
పపరర: దదనమర� ఇసడర �

5835 NDX0948810
పపరర: ఏలయమ ఇసడర

5838 NDX1967530
పపరర: శకనవరస తరరద

5841 MLJ3549003
పపరర: చననఅసకమర� చలల
ర రర�

5844 MLJ3548856
పపరర: గరరఠషషకమమర� బబ గబ�
తసడడ:డ అసజయఖ� బబ గబ
ఇసటట ననస:86-4-1096
వయససస:36
లస: పప

5830 MLJ3548153
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జనమమల�

94-225/1077

తసడడ:డ కకటయఖ� జనమమల
ఇసటట ననస:86-4-1091
వయససస:60
లస: పప
94-225/1079

5833 NDX0661694
పపరర: ససతమర� గకరరశశటట �

94-225/1080

భరస : ధరరరరరవప� గకరరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1093
వయససస:73
లస: ససస స
94-225/1082

5836 MLJ3549243
పపరర: భబగఖమర� తతళళ�

94-225/1083

భరస : వనసకటయఖ� తషళళ
ఇసటట ననస:86-4-1094
వయససస:43
లస: ససస స
94-225/1085

5839 NDX1967381
పపరర: శశఖర తరద

94-225/1086

తసడడ:డ వనసకటయఖ తరద
ఇసటట ననస:86-4-1094
వయససస:33
లస: పప
94-225/1088

భరస : యయసప బబ� �
ఇసటట ననస:86-4-1096
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/1090

5824 NDX2159334
పపరర: మమరస మర మమచచరర

భరస : లకకరననరరయణ� జనమమల
ఇసటట ననస:86-4-1091
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ తరరద
ఇసటట ననస:86-4-1094
వయససస:24
లస: పప
94-225/1087

94-225/1070

94-225/1073 5827 MLJ3548070
94-225/1074
5826 NDX0399469
పపరర: తరరపతమర� అమరనబబడ లల�
పపరర: ఆదదననరరయణమర� జనమమల�

తసడడ:డ చసదడయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:86-4-1093
వయససస:53
లస: పప
94-225/1084

5821 NDX1846825
పపరర: పడభబ దనసస మమచరర

భరస : కకరణ కలమమర మమచచరర
ఇసటట ననస:86-4-1090
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏలయమ� ఇసడర
ఇసటట ననస:86-4-1093
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమయఖ� బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:86-4-1093
వయససస:44
లస: పప
5837 MLJ3549250
పపరర: మబనమమభబయ కకతనవత�

94-225/1619

తసడడ:డ గబరవయఖ� అమరనబబడ లల
ఇసటట ననస:86-4-1091
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజ� బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:86-4-1093
వయససస:43
లస: ససస స
5834 NDX0661439
పపరర: రరజ� బబ లలర దసద�

5823 NDX2959450
పపరర: సమమదననస కరకలమమనస

94-225/1067

తసడడ:డ లమజర మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:26
లస: పప

భరస : యయసప బబ� అమరనబబడ లల
ఇసటట ననస:86-4-1091
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:86-4-1091
వయససస:39
లస: పప
5831 NDX0661561
పపరర: మలలర శశరర� బబ లలర దసద�

94-225/1069

భరస : ఆదనమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1090
వయససస:30
లస: పప
5828 MLJ3549029
పపరర: లకకరననరరయణ� జనమమల�

5820 MLJ3548898
పపరర: శకనస� చలక�

5818 NDX1478297
పపరర: ఆదమ కరకలమమనస

తసడడ:డ యయసప బబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ� మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదనస మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:31
లస: పప
5825 NDX0557488
పపరర: మమచచరర కకరణ కలమమర�

94-225/1066

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలక
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ అల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1089
వయససస:26
లస: పప
5822 NDX2903193
పపరర: లమజర మమచరర

5817 NDX2442051
పపరర: వనయ చలక

5842 AP151000390212
పపరర: కకటమర కకలమ�

94-225/1089

భరస : వనసకయఖ� కకలమ
ఇసటట ననస:86-4-1096
వయససస:70
లస: ససస స
94-225/1091

5845 MLJ3548682
పపరర: కకషషకలమమరర బబ గబ

94-225/1092

భరస : అసజయఖ బబ గబ
ఇసటట ననస:86-4-1097
వయససస:61
లస: ససస స
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94-225/1093

తసడడ:డ అసజయఖ� బబ గబ
ఇసటట ననస:86-4-1097
వయససస:37
లస: పప
5849 NDX0155382
పపరర: కలషన� శశఖరతస ల�

94-225/1096

5850 NDX0151175
పపరర: లకడర శశఖరతస ల�

94-225/1099

5853 NDX2353126
పపరర: భబరత తననరర

తసడడ:డ శవ సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-4-1102
వయససస:68
లస: పప
94-225/1105

94-225/1108

94-225/1111

తసడడ:డ ఖమససస వల� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:36
లస: పప
5870 MLJ3548229
పపరర: ననగబరశల షపక�

తసడడ:డ మర వల
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:19
లస: పప

5857 NDX0661538
పపరర: మరరయదనసస� మసడడడ�

94-225/1106

94-225/1117

5871 NDX0657981
పపరర: ఖమసససవల షపక�

5874 NDX1408260
పపరర: శక దదవఖ బబదదగర
తసడడ:డ వనసకట రరజ బబదదగర
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:29
లస: ససస స

94-225/1107

భరస : బబడతసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:37
లస: ససస స
94-225/1109

5863 MLJ3548195
పపరర: మహబబబ� షపక�

94-225/1110

భరస : హహసపసననహషర� �
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:43
లస: ససస స
94-225/1113

భరస : దనవదస� కటటట
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:70
లస: ససస స
94-225/1115

5869 MLJ3548237
పపరర: బబడతసరహహబ� షపక�

94-225/1116

తసడడ:డ హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:39
లస: పప
94-225/1118

తసడడ:డ బడతసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:26
లస: పప
94-225/1620

5860 MLJ3548187
పపరర: సలమరబబగస� షపక�

94-225/1112 5866 NDX0559377
5865 NDX2063774
పపరర: ససవర నసజఅల దతవ కసబబల
పపరర: కటటట కకటటశశరర�

5868 NDX0657775
పపరర: జలమన భబషర� షపక�

94-225/1104

తసడడ:డ వసదనస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1103
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస వల� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:43
లస: పప
5873 NDX2828424
పపరర: షపక మబనఫ

94-225/1103

భరస : వర శసకర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:57
లస: ససస స
94-225/1114

94-225/1098

94-225/1101
5854 NDX2353159
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
తననరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-1102
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగబరశల� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:45
లస: ససస స
5867 NDX0658005
పపరర: ససలమసన భబషర� షపక�

5862 MLJ3548203
పపరర: జరఠనన� షపక�

5851 NDX0151159
పపరర: శవ మహన శశఖరతస ల

94-225/1100

తసడడ:డ డతవడ కటటట
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససలమసననహషర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:38
లస: ససస స
5864 NDX0559336
పపరర: మమకల యయసమర�

5859 NDX1846866
పపరర: మమరస మర కటటట

94-225/1095

తసడడ:డ రరస కలమమర శశఖరతస ల
ఇసటట ననస:86-4-1099
వయససస:56
లస: పప

భరస : వసదనస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1103
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస� మసడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1103
వయససస:38
లస: పప
5861 MLJ3548211
పపరర: రహహమబన� షపక�

94-225/1097

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-1102
వయససస:61
లస: ససస స

94-225/1102 5856 NDX0399634
5855 NDX2353092
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప తననరర
పపరర: పడమల� మసడడడ�

5848 NDX0154294
పపరర: ననగమలలర శశరర� శశఖరతస ల�

తసడడ:డ శవ మహన� శశఖరతస ల
ఇసటట ననస:86-4-1099
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ మహన� శశఖరతస ల
ఇసటట ననస:86-4-1099
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� గకరరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1101
వయససస:78
లస: పప

5858 NDX0661785
పపరర: చసదడ బబబబ� మసడడడ�

94-225/1094

తసడడ:డ మమససయఖ� బబ గబ
ఇసటట ననస:86-4-1097
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శవ మహన� శశఖరతస ల
ఇసటట ననస:86-4-1099
వయససస:34
లస: ససస స
5852 NDX0661033
పపరర: ధరరరరరవప� గకరరశశటట �

5847 MLJ3548815
పపరర: అసజయఖ� బబ గబ�

5872 NDX2659753
పపరర: హనఫ షపక

94-225/1329

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1104
వయససస:18
లస: పప
94-223/43

5875 NDX1114719
పపరర: మరరబ షపక

94-223/44

తసడడ:డ ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:28
లస: ససస స
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5876 NDX1114685
పపరర: సరబర షపక
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94-223/45

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:41
లస: ససస స
5879 NDX0547430
పపరర: ఫరడనసస పరసర

94-223/48

5880 NDX1968710
పపరర: ససబబబలల మలర

94-223/51

5883 MLJ3539277
పపరర: శకనవరస రరవప� గసధస�

5886 NDX1969189
పపరర: బబజ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రకహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:25
లస: పప

94-223/57
5888 NDX1359074
పపరర: పలమనటట షపక మహమరద అజజ
షపక
తసడడ:డ జజన అహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:28
లస: పప

5889 NDX1135656
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:58
లస: పప

5891 MLJ3556073
పపరర: మమరర పపపరషల

5892 MLJ3556057
పపరర: బబబబరరవప పపపరషల

94-226/181

భరస : బబబబరరవప పపపరషల
ఇసటట ననస:86-4-1114
వయససస:51
లస: ససస స
5894 MLJ3555539
పపరర: బబజరభబభబ పపపరషల

94-226/184

94-223/64

భరస : గరలయఖ కసపర
ఇసటట ననస:86-4-1118
వయససస:52
లస: ససస స

5898 NDX1968504
పపరర: ససబబబరరవప తరరమల

94-223/67

5901 MLJ3539384
పపరర: మధసససదన రరవప తరరమల

94-223/55

5904 NDX2063899
పపరర: రమమశ పరస
తసడడ:డ ఫరడనసస పరస
ఇసటట ననస:86-4-1118
వయససస:24
లస: పప

94-223/50

5884 NDX1135771
పపరర: ఫసవరగజ సయఖద షపక

94-223/53

5887 NDX1135672
పపరర: మసరసన వల షపక

94-223/56

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:27
లస: పప
94-223/58

5890 NDX0460428
పపరర: గసరర షపక

94-223/59

తసడడ:డ బషసరరలర � షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:60
లస: పప
94-226/182

5893 MLJ2235588
పపరర: ధనమర ఉపషల

94-226/183

భరస : యమకకబబ ఉపషల
ఇసటట ననస:86-4-1114
వయససస:63
లస: ససస స
94-223/62

5896 MLJ2230175
పపరర: పపషరషవత తరరమల

94-223/63

భరస : ససబబబరరవప తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1116
వయససస:55
లస: ససస స
94-223/65

5899 MLJ3539061
పపరర: ససధనరరణణ తరరమల

94-223/66

భరస : మధసససధసన రరవప తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1117
వయససస:36
లస: ససస స
94-223/68

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1117
వయససస:44
లస: పప
94-223/70

5881 MLJ3539285
పపరర: రమణ కలమమరర� గసధస�

తసడడ:డ ఘన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1113
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1116
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ కసపర
ఇసటట ననస:86-4-1117
వయససస:43
లస: పప
5903 NDX1265412
పపరర: అననమర కసపర

94-223/52

భరస : ససతనరరమయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1116
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమల
ఇసటట ననస:86-4-1116
వయససస:39
లస: పప
5900 MLJ3539863
పపరర: మరరయ కసపర

5895 NDX0177667
పపరర: ననగదసరర మలలర శశరర తరరమల

94-223/47

భరస : శకనవరస రరవప� గసధస
ఇసటట ననస:86-4-1112
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : యమకకబబ పపపరషల
ఇసటట ననస:86-4-1114
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబబ పపపరషల
ఇసటట ననస:86-4-1114
వయససస:47
లస: పప
5897 MLJ2230019
పపరర: ససత రరమయఖ తరరమల

94-223/49

తసడడ:డ భబసకర రరవప� గసధస
ఇసటట ననస:86-4-1112
వయససస:53
లస: పప
94-223/54

5878 NDX1968736
పపరర: ఈససబ షపక

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలర
ఇసటట ననస:86-4-1111
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� గసధస
ఇసటట ననస:86-4-1112
వయససస:31
లస: పప
5885 NDX1135664
పపరర: రషసద షపక

94-223/46

తసడడ:డ వనసకటరరజ బబడడగర
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసధడన పరసర
ఇసటట ననస:86-4-1108
వయససస:48
లస: పప
5882 NDX0177410
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ కలమమర గసదస

5877 NDX1073626
పపరర: బబలమజ బబడడగర

5902 NDX0547489
పపరర: రమణ పరసర

94-223/69

భరస : ఫరడనసస పరసర
ఇసటట ననస:86-4-1118
వయససస:42
లస: ససస స
94-223/71

5905 NDX1073725
పపరర: ననగరరజ పరసర

94-223/72

తసడడ:డ ఫరడసససస పరసర
ఇసటట ననస:86-4-1118
వయససస:28
లస: పప

Page 202 of 323

5906 NDX1265404
పపరర: గరలయఖ కసపర
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94-223/73

తసడడ:డ రరయపష కరబబ తష
ఇసటట ననస:86-4-1118
వయససస:62
లస: పప
5909 NDX0548586
పపరర: జరవననబ షపక

94-223/76

94-223/79

94-223/82

94-223/85

94-223/88

94-223/91

94-223/94

తసడడ:డ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1128
వయససస:32
లస: పప

5919 MLJ3539301
పపరర: వజయలకకర పసటబ

5922 NDX2375590
పపరర: తడవవణణ అరర

5925 AP151000387300
పపరర: రహహమబన షపక

5928 AP151000387303
పపరర: మబయమన షపక

94-223/97

94-223/100

5931 NDX1699646
పపరర: ననగకశశర రరవప రరదడవరపప

94-223/78

5914 NDX1265503
పపరర: జహహద సయఖద

94-223/81

5917 NDX1265495
పపరర: ససభబన షపక

94-223/84

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1120
వయససస:31
లస: పప
94-223/86

5920 NDX1875261
పపరర: నరరసస రరడడడ పసట

94-223/87

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ పసట
ఇసటట ననస:86-4-1121
వయససస:26
లస: పప
94-223/89

5923 NDX2375608
పపరర: బచచమర బరరలర

94-223/90

భరస : రరమబలల బరరలర
ఇసటట ననస:86-4-1122
వయససస:41
లస: ససస స
94-223/92

5926 NDX0829564
పపరర: షపక మసరసన బబబబ షపక

94-223/93

తసడడ:డ హలమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1123
వయససస:29
లస: పప
94-223/95

భరస : హలమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1125
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1126
వయససస:72
లస: ససస స
5933 NDX1114503
పపరర: మసరసన వల షపక

94-223/83

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1123
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల హలమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1125
వయససస:24
లస: ససస స
5930 NDX0829457
పపరర: షపక మసరసన బ షపక

5916 NDX1265479
పపరర: షపక ఆశరబ షపక

5911 NDX1968884
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1120
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:86-4-1122
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1123
వయససస:33
లస: ససస స
5927 NDX1968777
పపరర: సరజదన షపక

94-223/80

భరస : చసదడ రరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1121
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1121
వయససస:53
లస: పప
5924 NDX1968454
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

5913 AP151000387470
పపరర: గకస బబబబ షపక

94-223/75

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక8
ఇసటట ననస:86-4-1120
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� కటబరర
ఇసటట ననస:86-4-1120
వయససస:43
లస: పప
5921 MLJ3539293
పపరర: చసదడ రరడడడ పసటబ

94-223/77

తసడడ:డ మబబసరబ మబదదమమలమ
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:60
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1120
వయససస:32
లస: ససస స
5918 MLJ3539210
పపరర: గరకమబగరరవప కటబరర

5910 AP151000387307
పపరర: ఖమశసబ షపక

5908 NDX0548636
పపరర: ఆయయశర షపక

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గకస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గకససయమ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:37
లస: పప
5915 NDX1265487
పపరర: వహహదన షపక

94-223/74

తసడడ:డ గకస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1119
వయససస:34
లస: ససస స
5912 NDX0548552
పపరర: ససభబన షపక

5907 NDX1135755
పపరర: అపసరర షపక

5929 NDX0177451
పపరర: శవ లకకరకలమమరర ననలరశశటట
భరస : ససబబబరరవప ననలరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1126
వయససస:46
లస: ససస స

94-223/98

5932 NDX0177212
పపరర: శకకరసత ననలరశశటట

94-223/99

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరదడవరపప రరదడవరపప
ఇసటట ననస:86-4-1126
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ననలరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1126
వయససస:29
లస: పప

5934 NDX1180736
పపరర: ఖమససస పసరర షపక

5935 NDX1473347
పపరర: జజన బ షపక

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1128
వయససస:52
లస: పప

94-223/96

94-223/101

94-226/185

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1128
వయససస:36
లస: ససస స
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5936 NDX1105980
పపరర: మసరసన వల షపక
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94-226/186

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1128
వయససస:48
లస: పప
94-226/187

భరస : శకనవరససలలరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:86-4-1130
వయససస:45
లస: ససస స
94-223/106

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1131
వయససస:24
లస: పప
94-226/191

భరస : జమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1132
వయససస:78
లస: ససస స

5943 NDX0882431
పపరర: ఖమదర భ షపక

5946 NDX0715862
పపరర: షరవల షపక

94-223/108

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1134
వయససస:42
లస: ససస స

5949 NDX2193282
పపరర: బబబబ షపక

94-223/104

5941 NDX1969056
పపరర: జకకయమ షపక

94-223/105

భరస : అబబదల హమద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1131
వయససస:24
లస: ససస స
94-226/189

5944 NDX1676503
పపరర: లకడర మరరయమల

94-226/190

భరస : వనసకటటసశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-4-1132
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/192

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1132
వయససస:61
లస: పప

5948 NDX2193332
పపరర: బబజ షపక

5947 NDX2193290
పపరర: గకససయమ షపక

94-223/107

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1134
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/109

తసడడ:డ మభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1134
వయససస:47
లస: పప
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94-223/1189

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ కకల
ఇసటట ననస:86-4-1135
వయససస:19
లస: పప
5953 AP151000393764
పపరర: అనమరరడడడ పసట

5956 NDX3002714
పపరర: సరయ మహహశ రరడడ పసట

5951 AP151000393751
పపరర: బసవమర పసట

94-226/193

భరస : హనమరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:86-4-1136
వయససస:55
లస: ససస స
94-226/195

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:86-4-1136
వయససస:59
లస: పప

5954 NDX1784678
పపరర: జజఖత పసటబ

94-223/1190

5957 NDX1968645
పపరర: తరరపతయఖ దదర

94-223/110

భరస : ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:27
లస: ససస స

5960 NDX2375970
పపరర: అరరణన బబ యనపలర

94-223/112

5963 NDX2375988
పపరర: ససతనరరమయఖ బబ యనపలర
తసడడ:డ సపలమనరరజ బబ యనపలర
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:30
లస: పప

5955 NDX1783530
పపరర: కకటటరరడడడ పసటబ

94-223/111

5958 NDX1907957
పపరర: మసగ అదదఆమలర

94-226/196

భరస : శశఖర ఆదదమఅలమర
ఇసటట ననస:86-4-1138
వయససస:28
లస: ససస స
94-223/114

భరస : ససతనరరమయఖ బబ యనపలర
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:27
లస: ససస స
94-223/116

94-226/194

తసడడ:డ గగపసరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1137
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ దదర
ఇసటట ననస:86-4-1138
వయససస:53
లస: పప
94-223/113

5952 NDX0716027
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ పసటబ

తసడడ:డ ససరరరరడడడ పరటబన
ఇసటట ననస:86-4-1136
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1137
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:86-4-1137
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:29
లస: పప

94-226/188

భరస : షరవల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1132
వయససస:45
లస: ససస స

5945 NDX0715870
పపరర: మమలమ భ షపక

5962 NDX1135649
పపరర: అససఫ షపక

5940 NDX0005405
పపరర: అననపపరష ఆరర

5938 NDX1658444
పపరర: కకటటరరడడడ ఆరర

తసడడ:డ ససవరరరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:86-4-1130
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:86-4-1130
వయససస:73
లస: ససస స

5942 NDX1784249
పపరర: అబబదల హమద షపక

5959 NDX1135706
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-223/103

భరస : కకటటరరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:86-4-1130
వయససస:46
లస: ససస స

5939 NDX1121607
పపరర: రరజఖలకడర అరర

5950 NDX2895605
పపరర: వనసకటటష కకల

5937 NDX1658493
పపరర: అదద లకడర ఆరర

5961 NDX1135615
పపరర: బషసరరననసర షపక

94-223/115

భరస : మహమరద గరలబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:53
లస: ససస స
94-223/117

5964 NDX1135680
పపరర: మహమరద గరలబ షపక

94-223/118

తసడడ:డ అదససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:58
లస: పప
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5965 NDX1499715
పపరర: షపకమర నసదసల
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94-226/197

భరస : శరఖమ పడసరద నసదదళ
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:32
లస: ససస స
5968 MLJ3556107
పపరర: శవమర మమచరర

94-226/201

94-226/204

భరస : ననసర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:37
లస: ససస స
5977 NDX1105659
పపరర: నసరర హ షపక

94-226/209

94-226/212

తసడడ:డ మమబబసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:59
లస: పప
5986 NDX2453330
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

94-223/128

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:24
లస: పప

5975 NDX2049972
పపరర: శకలత గసగవరపప

94-226/207

94-223/131

94-226/210

95-223/833

5984 NDX1785478
పపరర: నరరల తషమబరరరగగటట

5993 NDX0005389
పపరర: కలమమరర బసడర
భరస : మబరళ బసడర
ఇసటట ననస:86-4-1145
వయససస:43
లస: ససస స

94-226/206

5976 NDX0692780
పపరర: శకదతవ కకతస

94-226/208

5979 NDX1908302
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-226/211

5982 SQX1658483
పపరర: రషసద సయఖద

95-223/834

తసడడ:డ నసర అహరద సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:27
లస: పప
94-223/126

5985 NDX0177261
పపరర: మహబబబ� షపక�

94-223/127

భరస : అలమరబకలర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:49
లస: ససస స
94-223/129

5988 NDX0949719
పపరర: మసరసనశల షపక

94-223/130

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:40
లస: పప
94-223/1191

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:24
లస: పప
95-223/836

5973 MLJ3556115
పపరర: సరసబయఖ మమచరర

తసడడ:డ ననసర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:25
లస: పప

5981 SQX1658525
పపరర: జలలర ఖబ సయఖద

5990 NDX2772465
పపరర: అబబదల గఫర షపక

94-226/203

భరస : ఆసజనవయబలల కకతస
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:45
లస: ససస స

5978 NDX1890640
పపరర: మబరళ కకషష కగరర

5987 NDX1114396
పపరర: అబబదల సతనసర షపక

5970 NDX2090991
పపరర: శశఖర ఆదదమఅలమర

తసడడ:డ వనసకయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:86 -4-1139
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:58
లస: పప
5992 SQX1658475
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

94-226/205

భరస : రతన కలమమర తషమబరరరగగటట
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భకలర
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:24
లస: పప
5989 NDX1324425
పపరర: అలర బక షపక

5972 NDX1498113
పపరర: రరమరరడడడ అననపపరరడడడ

భరస : నసర అహరద సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/835

94-226/199

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ఆదదమఅలమర
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కగరర
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నసరరహ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:48
లస: పప
5983 SQX1658509
పపరర: నసర అహమరద సయఖద

94-226/202

భరస : వనసకటటసశరరర గసగవరపప
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననసర అల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1140
వయససస:53
లస: ససస స
5980 NDX1645268
పపరర: ననసర వల షపక

5969 NDX2173441
పపరర: జయమర ననలటటరర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:48
లస: పప
94-223/119

5967 NDX1211077
పపరర: ఆదద లకకర గబడడవరనన

భరస : హరర బబబబ ఘఢడవరణన
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లమజర ననలటటరర
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధ రరమబడడ శవవరమన
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:36
లస: పప
5974 NDX1868316
పపరర: జజనబ షపక

94-226/198

భరస : ననగ రమమష సవరస
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:86-4-1139
వయససస:51
లస: ససస స
5971 NDX1497784
పపరర: ననగర రమమశ సవరస

5966 NDX0520064
పపరర: ననగలకడర సవరస

5991 NDX2340339
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

94-226/213

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1144
వయససస:23
లస: పప
94-226/214

5994 NDX0924837
పపరర: మబరళ బసడర

94-226/215

తసడడ:డ చసదడశశఖర బసడర
ఇసటట ననస:86-4-1145
వయససస:46
లస: పప
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5995 NDX1497461
పపరర: ఫరతమమ షపక
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94-226/216

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1173
వయససస:27
లస: ససస స
5998 NDX3248564
పపరర: నజమ మబజజఫర

5996 NDX1211200
పపరర: మసరసన భ షపక

94-226/217

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1173
వయససస:55
లస: ససస స
94-223/1386

Deleted

5999 NDX3248598
పపరర: నజమ మబజజఫర

5997 NDX1497677
పపరర: కరదరరబ షపక

94-226/218

భరస : జజన
ఇసటట ననస:86-4-1173
వయససస:61
లస: ససస స
94-223/1387

6000 NDX3148228
పపరర: అసర ర అల మబజఫర

94-224/1494

భరస : మహమరద మబసస ఫర మబజజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1174
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమరద మబసస ఫర మబజజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1174
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రరహమన మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1174
వయససస:55
లస: పప

6001 NDX3192747
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

6002 NDX3193182
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

6003 NDX3193349
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

94-223/1192

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1174/1
వయససస:24
లస: పప
6004 NDX3196151
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1174/1
వయససస:24
లస: పప
94-223/1351

Deleted

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1174/1
వయససస:24
లస: పప
6007 NDX1105923
పపరర: వహహద సయఖద

94-226/220

భరస : షరజహన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:32
లస: ససస స
6010 MLJ3556446
పపరర: అలమరభక సయఖద

94-226/223

94-226/226

94-226/229

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:86-4-1186
వయససస:32
లస: పప

6008 MLJ3556438
పపరర: షకకలమ సయఖద

6011 MLJ3556370
పపరర: షరజహన సయఖద

6014 NDX1711598
పపరర: పరవన వనసకకసడ

6017 NDX0494575
పపరర: ససవదవరల షపక

94-226/232

6020 NDX1889999
పపరర: అహరద షపక

94-226/221

6023 NDX3055837
పపరర: సపఖదసననసర షపక
భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1187
వయససస:32
లస: ససస స

94-226/219

6009 NDX1499897
పపరర: హబ బబలర సయఖద

94-226/222

తసడడ:డ గసససవద సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:25
లస: పప
94-226/224

6012 MLJ3556362
పపరర: ఘన షపదన సయఖద

94-226/225

తసడడ:డ సరబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:63
లస: పప
94-226/227

6015 NDX1875162
పపరర: శవ ససబడహరణఖస గబరరకల

94-226/228

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:86-4-1182
వయససస:35
లస: పప
94-226/230

6018 NDX1500413
పపరర: జజన బ షపక

94-226/231

తసడడ:డ మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1185
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/233

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1185
వయససస:32
లస: పప
94-225/1622

6006 NDX1105626
పపరర: జరవననబ సయఖద
భరస : అలమరభక సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1184
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1185
వయససస:56
లస: ససస స
6022 NDX2877389
పపరర: అహరద షపక

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1174/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర నలర మదదద
ఇసటట ననస:86-4-1182
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ నలర మదదద
ఇసటట ననస:86-4-1182
వయససస:42
లస: పప
6019 JBV3722980
పపరర: బషసరరదదదన షపక

94-225/1621

తసడడ:డ గన ససవదన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ ససబడహరణఖస గబరరకల
ఇసటట ననస:86-4-1182
వయససస:28
లస: ససస స
6016 NDX1711580
పపరర: వజయ కలమమర నలర మదదద

6005 NDX3172681
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

94-223/1194

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1174/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఘన ససవదన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గన ససవదన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1176
వయససస:39
లస: పప
6013 NDX1875154
పపరర: శరఠష గబరరకల

94-223/1193

6021 NDX2829059
పపరర: మబనరర షపక

94-223/1195

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1186
వయససస:30
లస: పప
94-208/1531

6024 NDX3143567
పపరర: రహమన షపక

94-223/1196

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1187
వయససస:39
లస: పప

Page 206 of 323

6025 NDX1855339
పపరర: అపరష మసరల
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94-224/841

భరస : దదలప వసగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1188
వయససస:37
లస: ససస స
6028 NDX3164795
పపరర: మహబబబ బఇవనవ మబజఫర

94-223/1352

94-223/1198

6029 NDX3204518
పపరర: మహబబబ బఇవనవ మబజఫర

6032 NDX1105634
పపరర: షహహన ససలమసనన మహమరద

94-223/1199

6030 NDX3172715
పపరర: మహబబబ బఇవనవ మబజఫర

94-226/235

6033 AP151000393158
పపరర: మబజఫర మహబబబ బ

తసడడ:డ అజర ర అల మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:27
లస: ససస స

6034 NDX1500124
పపరర: అబబదల ఘన మబజఫర

94-226/238 6036 AP151000393248
6035 NDX1210863
పపరర: మహమరద మబసస ఫర మబజఫర
పపరర: అజర ర అల మబజఫర

తసడడ:డ అజర ర అల మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:25
లస: పప
6037 NDX3281995
పపరర: ఖగకసదడ గగన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:21
లస: పప
6040 NDX2454445
పపరర: షనసరఖ గగనన

94-226/242

95-110/598

94-223/135

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:86-4-1220/1
వయససస:36
లస: పప

94-226/243

6047 SQX1706878
పపరర: భవరన నమరకఅలమ

94-223/137

6050 NDX1735341
పపరర: శకనస వలలర పప

94-223/133

6053 NDX2906758
పపరర: పలమనటట అలయమ బబగస షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1222
వయససస:21
లస: ససస స

6042 NDX0983569
పపరర: ఇసరరయల షపక

94-226/244

6045 NDX0177543
పపరర: హహసససన బ సయఖద

94-223/134

భరస : మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1218
వయససస:58
లస: ససస స
95-110/599

6048 NDX2375798
పపరర: పరఠశన షపక

94-223/136

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1220
వయససస:34
లస: ససస స
94-226/245

తసడడ:డ యలమసద వలలర పప
ఇసటట ననస:86-4-1220/1
వయససస:40
లస: పప
95-110/601

94-226/241

తసడడ:డ పకకర అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరర రరవప నమరకఅలమ
ఇసటట ననస:86-4-1219
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1220
వయససస:39
లస: పప
6052 SQX1707066
పపరర: శసకర గసడడ

6044 NDX0177766
పపరర: ససలమర బ షపక

6039 NDX1105642
పపరర: జమలమ షపక
భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహబబబ సరహహబ సరహహబ
ఇసటట ననస:86-4-1218
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1218
వయససస:68
లస: పప
6049 NDX2375780
పపరర: ఇసరరయల షపక

94-226/240

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగనన
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:21
లస: పప
6046 NDX0177139
పపరర: మహబబబ సరహహబ సయఖద

6041 NDX1890558
పపరర: మహమరద హనఫ షపక

94-226/239

తసడడ:డ అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గగనన
ఇసటట ననస:86-4-1217
వయససస:21
లస: పప
6043 SQX1706928
పపరర: షణబరఖ గగనన

6038 NDX1105691
పపరర: ఆషర షపక

94-226/236

భరస : అజర ర అల
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అజర ర అల మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4 -1216
వయససస:30
లస: పప
94-223/1399

94-225/1623

భరస : అసర రర మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మహమరద మబసస ఫర మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/237

94-223/1197

భరస : అసర రర మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసర రర మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:52
లస: ససస స
94-226/234

6027 NDX3178530
పపరర: మహబబబ బఇవనవ మబజఫర

Deleted

భరస : అబబదల రహమమన మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1215
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : అసర రర మబజఫర
ఇసటట ననస:86-4-1216
వయససస:52
లస: ససస స
6031 NDX2173466
పపరర: నజమ మబజఫర

6026 NDX3158946
పపరర: అమననబ మబజఫర

6051 SQX1707009
పపరర: నరరల గగనన

95-110/600

భరస : మలర యఖ గగనన
ఇసటట ననస:86-4-1220/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-223/1201

6054 NDX1889965
పపరర: ఇలయమస సయఖద

94-226/246

తసడడ:డ ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1222
వయససస:29
లస: పప
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6055 NDX1808403
పపరర: అహరద షపక
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94-226/247

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1222
వయససస:46
లస: పప
6058 SQX1706944
పపరర: అబబదల హర షసవక

95-110/603

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1222
వయససస:21
లస: పప
6061 MLJ3556420
పపరర: బబగస జజన

94-226/249

భరస : మరసర
ఇసటట ననస:86-4-1224
వయససస:46
లస: ససస స
6064 NDX0176990
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-223/138

94-223/141

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:47
లస: పప
6073 AP151000393401
పపరర: వనసకటశవపదనరవత గరరకర

94-226/253

94-223/142

తసడడ:డ మబజబబర రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1235
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఆజరజ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1223
వయససస:22
లస: ససస స

6062 MLJ3556388
పపరర: చనన మరసర షసక

6063 SQX1706910
పపరర: ఆయయశర బబగమ షపక

94-226/250

6065 NDX2375806
పపరర: ఝమనస బతష
స ల

6068 NDX3213022
పపరర: ననసచనరయఖ బటటట ల

6071 NDX0520635
పపరర: జజనబ షపక

6074 NDX1211101
పపరర: లకకర నరసమర ఆశ

6077 NDX0430959
పపరర: సలమబన షపక

94-223/145

6080 NDX1265537
పపరర: హఫసజననసర షపక

94-223/139

6083 NDX2784213
పపరర: కరఠస బబష షపక
తసడడ:డ మబజబబ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:86-04-1235
వయససస:18
లస: పప

95-110/604

95-110/605

6066 NDX2375814
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల

94-223/140

భరస : ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/1202

6069 NDX3188844
పపరర: ననసచనరయఖ బటటట ల

94-223/1203

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:47
లస: పప
94-226/251

6072 NDX0520940
పపరర: లకడర దతవ పపలల

94-226/252

భరస : అనసతయఖ పపలల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/254

6075 MLJ3556263
పపరర: శవబబ లమరరరడడడ గరరకర

94-226/255

తసడడ:డ జసగసరరడడడ గరరకర
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:55
లస: పప
94-223/143

6078 NDX0464479
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

94-223/144

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1234
వయససస:37
లస: పప
94-223/146

తసడడ:డ మబజబబల రహహమబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1235
వయససస:43
లస: ససస స
94-223/1204

95-110/602

తసడడ:డ మమర వలర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1224
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1234
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1234
వయససస:64
లస: పప
6082 NDX2738938
పపరర: మబబన బబగస షపక

6060 SQX1706985
పపరర: అలయమ బబగమ షపక

తసడడ:డ కకటయఖ ఆసస
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-4-1234
వయససస:31
లస: ససస స
6079 NDX0430918
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

94-226/248
6059 NDX1677105
పపరర: మహమరద ఏససబ పలమనటట
షపక
తసడడ:డ జజన అహమద పలమనటట షపక
ఇసటట ననస:86-4-1223
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవబబ లమరరరడడడ గరరకర
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:50
లస: ససస స
6076 NDX1265552
పపరర: ఫజలలన షపక

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1222
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:47
లస: పప
94-225/1624

6057 SQX1707082
పపరర: మలన షపక

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-04-1222
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1231
వయససస:48
లస: పప
6070 NDX3214111
పపరర: ననసచనరయఖ బటటట ల

94-226/1385

తసడడ:డ దససర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1224
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1229
వయససస:43
లస: పప
6067 NDX2375822
పపరర: ననసచనరయఖ బతష
స ల

6056 NDX2784270
పపరర: అబబదలహక షపక

6081 NDX1265545
పపరర: మబజబబల రహహమబన షపక

94-223/147

తసడడ:డ బకరరఠ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1235
వయససస:45
లస: పప
94-226/1386

6084 MLJ3555943
పపరర: వనసకటరమణ ధసళళటట

94-226/256

భరస : గగపసరరడడడ ధసళళటట
ఇసటట ననస:86-4-1237
వయససస:52
లస: ససస స
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6085 NDX0692855
పపరర: గగపసరరడడడ ధసళళటట
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94-226/257

తసడడ:డ మబనసరశమరరడడ ధసళళటట
ఇసటట ననస:86-4-1237
వయససస:54
లస: పప
6088 AP151000393380
పపరర: పదరజ బనననరరవపరర

6086 NDX2340248
పపరర: ఏసమర వవమబల

తసడడ:డ కకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/260

భరస : వనసకటటశశర రరవప బనననరరవపరర
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:46
లస: ససస స

6089 NDX2340362
పపరర: బబలమర చలమర

తసడడ:డ లకరయఖ భసణనరవపఱఱ
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసదపలర
ఇసటట ననస:86-4-1243
వయససస:55
లస: పప
6097 NDX2375640
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

94-223/150

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:51
లస: పప
6103 SQX1707108
పపరర: ససభబన షపక

95-110/606

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:27
లస: ససస స
6109 NDX0716084
పపరర: రరధనకలమమరర పప లసకక
భరస : శకనవరసరరవప పప ళసఖ
ఇసటట ననస:86 -4-1248
వయససస:43
లస: ససస స
6112 NDX2132892
పపరర: వజయలకడర ఏలలరర
భరస : దసరర పడసరద ఏలలరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:52
లస: ససస స

6098 MLJ3555059
పపరర: అకస రరననసర షపక

6101 NDX0692830
పపరర: జజన షపక

6104 SQX1707124
పపరర: ననగబర వలర షపక

6107 NDX1939802
పపరర: పడకరశ కలమమరర కసచరర

6110 MLJ3555547
పపరర: రరణణ పపపషళ

94-226/264

6113 AP151000393068
పపరర: మలర శశరర పప లసకక
భరస : వనసకటటశశరరర పప లసకక
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:62
లస: ససస స

94-214/903

94-223/149

6099 NDX0496745
పపరర: రరహనన షపక

94-226/265

తసడడ:డ షరరఫ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:34
లస: పప
94-226/267

6102 SQX1677459
పపరర: అససరన షపక

95-10/558

తసడడ:డ ఫజల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:21
లస: ససస స
95-110/607

6105 NDX2375848
పపరర: మరరవల షపక

94-223/151

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:49
లస: పప
94-226/269

6108 NDX1211143
పపరర: చనసద బ షపక

94-226/270

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:38
లస: ససస స
94-226/272

భరస : బబజరభబభబ పపపషళ
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:44
లస: ససస స
94-226/274

94-226/262

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/271

6093 NDX1784777
పపరర: సరయ కకషష తతజ యసడపలర

94-224/1496 6096 NDX2375830
6095 NDX3015880
పపరర: వఎలయబ కరమమశశరర యసదపలర
పపరర: మబనన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:25
లస: పప
94-226/268

6090 NDX1908120
పపరర: లలఠఖ తతజ బననరరవపరర

తసడడ:డ వ గగపరల రరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:86-4-1243
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:22
లస: ససస స
6106 NDX1890566
పపరర: మణణ శక కసచరర

94-223/148

భరస : జజకకరరహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:46
లస: ససస స
94-226/266

94-226/259

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ బననరరవపరర
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:24
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప యసదపలర
ఇసటట ననస:86-4-1243
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1247
వయససస:22
లస: పప
6100 MLJ3555042
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-226/261

తసడడ:డ దసరరరపడసరద ఏలలరఠ
ఇసటట ననస:86-4-1239
వయససస:37
లస: పప
94-224/1495

6087 NDX1332758
పపరర: సశపన మసచనల

భరస : నరకష మసచనల
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల చలమర
ఇసటట ననస:86-4-1238
వయససస:65
లస: ససస స

94-226/263 6092 NDX0731752
6091 AP151000393381
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బనననరరవపరర
పపరర: రవకలమమర ఏలలరఠ

6094 NDX3015856
పపరర: గగపరల రరవప యసదపలర

94-226/258

6111 NDX0983403
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కసచరర

94-226/273

భరస : రరజకసదడ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:49
లస: ససస స
94-226/275

6114 MLJ3556123
పపరర: సరగజనన వససత

94-226/276

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:68
లస: ససస స
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6115 NDX0983163
పపరర: చటటటబబబబ కసచరర
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94-226/277

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:30
లస: పప
6118 NDX1499954
పపరర: రరజకసదడ కలమమర కసచరర

94-226/280

94-223/153

94-223/156

94-226/283

94-226/286

94-226/289

94-226/292

భరస : పపనననరరవప కర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:50
లస: ససస స

6128 AP151000393071
పపరర: సబబనస దనసరర

6131 AP151000393035
పపరర: యయససబబబబ దనసరర

6134 NDX1967027
పపరర: పడసరద పపననపప

6137 NDX0492496
పపరర: బడతమయమ షపక

94-223/159

6140 NDX0492892
పపరర: పపషష కకలలకలలపలర

94-226/284

6143 NDX0492876
పపరర: నరసససహరరవప కక
తసడడ:డ పపనననరరవప కర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:52
లస: పప

6123 NDX1751685
పపరర: మరర బ షపక

94-223/155

6126 NDX1385202
పపరర: రరణణ పపరకచరర

94-226/282

6129 AP151000393069
పపరర: ఈశశరమర పపరకచరర

94-226/285

భరస : బసవయఖ పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/287

6132 NDX0719609
పపరర: బసవయఖ పపరకచరర

94-226/288

తసడడ:డ కకటయఖ పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:68
లస: పప
94-226/290

6135 NDX0492587
పపరర: మసరసన బ షపక

94-226/291

భరస : బడతమయమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1256
వయససస:40
లస: ససస స
94-226/293

6138 NDX2375665
పపరర: లకడర తరరపతమర కళళళ

94-223/158

భరస : నరసససహ రరవప కళళళ
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/294

తసడడ:డ పపనననరరవప కకలలకలలపలర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/296

94-223/152

భరస : ఫణణధర పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1256
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అమరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:34
లస: పప
6142 NDX0492843
పపరర: ఆదదమర కర

94-223/157

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపననపప
ఇసటట ననస:86-4-1253
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవబబ లమరరరడడడ గబరరక
ఇసటట ననస:86-4-1256
వయససస:43
లస: పప
6139 NDX2375657
పపరర: రరసబబబబ దనసరర

6125 NDX1868001
పపరర: ననసర మసరసన షపక

6120 NDX1868142
పపరర: శకనవరస కసకణనల

భరస : బబజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1251
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవపలల దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:61
లస: పప

భరస : పడసరద పపననపప
ఇసటట ననస:86-4-1253
వయససస:30
లస: ససస స
6136 MLJ3556180
పపరర: పప లరరడడడ గగరకర

94-223/154

భరస : యయససబబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ పసప చళ
డ
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:43
లస: పప
6133 NDX1966987
పపరర: జయ లకడర పపననపప

6122 NDX1180850
పపరర: అరరణ కలమమర దసలలటట

94-226/279

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసకణనల
ఇసటట ననస:86-4-1249
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ పపరకచరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:41
లస: ససస స
6130 NDX0719419
పపరర: సతష కలమమర పపరకచరర

94-226/281

తసడడ:డ గగపస రరడకడ దసలలటట
ఇసటట ననస:86-4-1249
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఫణణధర పసరకచరర
ఇసటట ననస:86-4-1252
వయససస:34
లస: ససస స
6127 NDX0719674
పపరర: ఫణణధర పపరకచరర

6119 NDX1939893
పపరర: రరజకసదడ కలమమర కసచరర

6117 NDX2132884
పపరర: రవ కలమమర ఏలలరర

తసడడ:డ పడసరద ఏలలరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కసకణనల
ఇసటట ననస:86-4-1249
వయససస:26
లస: పప
6124 NDX1073675
పపరర: రరణణ పసరకచరర

94-226/278

తసడడ:డ రరజకసదడ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:86-4-1248
వయససస:51
లస: పప
6121 NDX1265693
పపరర: రవశసకర రకడకడ కసకణనల

6116 NDX1940387
పపరర: చటటట బబబబ కసచరర

6141 NDX1499665
పపరర: శవపరరశత దనసరర

94-226/295

భరస : రరసబబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:34
లస: ససస స
94-226/297

6144 NDX0492868
పపరర: పపనననరరవప కర

94-226/298

తసడడ:డ పసచచయఖ కర
ఇసటట ననస:86-4-1257
వయససస:59
లస: పప
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6145 NDX2375624
పపరర: షబబనన అజర షపక
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94-223/160

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:22
లస: ససస స
6148 AP151000393291
పపరర: రససల బ సయఖద

94-226/301

94-223/161

94-223/164

94-223/166

94-223/1010

94-223/1207

94-223/170

తసడడ:డ బబననయ గబరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1265
వయససస:37
లస: పప

6158 NDX2409274
పపరర: రరమరరడడడ కకతస పలర

6161 NDX3162468
పపరర: శకకల షపక

6164 NDX1402403
పపరర: బబ షపక

6167 NDX1073535
పపరర: మబనశర బబషర షపక

94-223/173

6170 NDX1402478
పపరర: ఆసఫ పరషర మహమరద

94-223/167

6173 NDX0005363
పపరర: వనసకరయమమర చనవరబతష
స న
భరస : శకనస సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1265
వయససస:38
లస: ససస స

6153 NDX1868084
పపరర: ససరజ బబషర షపక

94-223/163

6156 NDX1199181
పపరర: మబసతనజ షసక

94-226/304

6159 NDX2678498
పపరర: రమ రరడడడ కకతస పలర

94-223/1009

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:47
లస: పప
94-223/1205

6162 NDX3154390
పపరర: రససల షపక

94-223/1206

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:31
లస: పప
94-223/168

6165 NDX0934034
పపరర: మమహరరననసర� షపక

94-223/169

భరస : మబనశర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1263
వయససస:43
లస: ససస స
94-223/171

6168 NDX0723577
పపరర: మహబబబ షపక

94-223/172

తసడడ:డ బబరరన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1263
వయససస:70
లస: పప
94-223/174

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1264
వయససస:40
లస: పప
94-224/1603

94-226/303

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1263
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� కకణణదల
ఇసటట ననస:86-4-1264
వయససస:75
లస: ససస స
6172 NDX3247772
పపరర: ఏలయ గబరజజల

94-223/165

భరస : ఆసఫ పరషర మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-1263
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబబబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1263
వయససస:61
లస: ససస స
6169 MLJ3539566
పపరర: లకరమర �కకణణదల

6155 NDX1188127
పపరర: చనన మమహబబబ షపక

6150 AP151000393472
పపరర: అబబదలమర సయఖద

తలర : అకస రరనసరస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:24
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:30
లస: ససస స
6166 NDX0660951
పపరర: సస�ిసయమ బబగస� షపక

94-223/162

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:40
లస: ససస స
6163 NDX3156684
పపరర: కససస మబనన షపక

6152 NDX0462549
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

94-226/300

తసడడ:డ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ కకటట పల
ఇసటట ననస:86-4-1261
వయససస:40
లస: ససస స
6160 NDX2678530
పపరర: పదర కకతస పలర

94-226/302

భరస : చనన మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:36
లస: పప
6157 NDX2409282
పపరర: పదర కకటట పల

6149 AP151000393477
పపరర: మసరసన వల సయఖద

6147 NDX0704213
పపరర: జజనబ సయఖద

భరస : అబబదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:49
లస: పప

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1259
వయససస:30
లస: ససస స
6154 NDX1784421
పపరర: చనసద బబష షపక

94-226/299

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1258
వయససస:50
లస: ససస స
6151 NDX2375632
పపరర: హససనన బబగస షపక

6146 NDX0708008
పపరర: జయవననస సయఖద

6171 NDX3247749
పపరర: ససనత గబరజజల

94-224/1602

భరస : ఏలయ గబరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1265
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/305

6174 NDX0430561
పపరర: రరజకశశరర జజననకలటట

94-223/175

భరస : అవననష జజననకలటట
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:39
లస: ససస స
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6175 NDX0413237
పపరర: మమరర ససరకఖ బబ రరగడడ
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94-223/176

భరస : వకటర బబబబ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:66
లస: ససస స
6178 NDX0430546
పపరర: అవననష గకరర

94-223/179

94-226/307

94-223/183

94-223/186

94-223/189

94-226/309

94-223/191

భరస : జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1278
వయససస:47
లస: ససస స

6188 NDX2281426
పపరర: శరసత గబరజజల

6191 NDX0548024
పపరర: గకకస బతష
స ల బతష
స ల

6194 AP151000393369
పపరర: సరమమమ జఖస కలవకకలలర

6197 NDX2173516
పపరర: మబనర షపక

94-223/192

94-223/187

6183 NDX2468841
పపరర: కకటయఖ చవరబతస న

94-223/182

6186 NDX1868217
పపరర: పడసనన కలమమరర తయఖగబర

6189 NDX2091379
పపరర: మరరయమదనస గబరజ

94-223/188

94-223/190

6192 NDX0148171
పపరర: ససధదషష బసడనరర

94-226/308

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:86-4-1274
వయససస:36
లస: ససస స
94-226/310

6195 NDX1967043
పపరర: డచసరసడ బతష
స ల

94-226/311

తసడడ:డ రవ కకశశర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1274
వయససస:26
లస: పప
94-226/312

6198 NDX2091023
పపరర: వనసకటటశశరమర కకలసరన

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1278
వయససస:34
లస: పప

94-226/313

భరస : సరసబశవ రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:86-4-1275
వయససస:57
లస: ససస స

94-223/193 6201 NDX0177345
6200 NDX1359116
పపరర: శక లకడర తరరమలలశశరర కకసడతపలర
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడచపలర

6203 NDX2773133
పపరర: బబజ వల షపక

94-223/185

తసడడ:డ గరరర గబరజ
ఇసటట ననస:86-4-1273
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకసడచపలర
ఇసటట ననస:86-4-1276
వయససస:27
లస: ససస స
94-223/1209

94-226/306

భరస : శవ కకటట రరడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:86-4-1271
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1275
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కకసడతపలర
ఇసటట ననస:86-4-1276
వయససస:23
లస: ససస స
6202 NDX3064854
పపరర: నసరజహన షపక

94-223/184

భరస : పప తషరరజ కలవకకలలర
ఇసటట ననస:86-4-1274
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : అసజనవయబలల కకతకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1275
వయససస:38
లస: ససస స
6199 NDX2375566
పపరర: శవ పరరశత కకసడతపలర

6185 NDX1868191
పపరర: పడసనన బరరలర

6180 NDX0005397
పపరర: ధనలకడర దసరరర

తసడడ:డ వనసకటమర చవరబతస న
ఇసటట ననస:86-4-1269
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1274
వయససస:76
లస: పప

భరస : ననగమలలర శశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:86-4-1274
వయససస:60
లస: ససస స
6196 NDX1135631
పపరర: శకదతవ కకతస కకసడ కకతకకసడ

94-223/181

భరస : డతవడ రరజ గబరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1273
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరఠ గబరజజల
ఇసటట ననస:86-4-1273
వయససస:28
లస: పప
6193 NDX0148304
పపరర: జగదదశశరర బసడనరర

6182 MLJ2232163
పపరర: కకటమర కకల� కకల

94-223/178

భరస : బడహరయఖ ఢడరరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల బరరలర
ఇసటట ననస:86-4-1271
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:86-4-1271
వయససస:36
లస: పప
6190 NDX1180827
పపరర: డతవడ రరజ గబరజజల

94-223/180

భరస : ససగయఖ� కకల
ఇసటట ననస:86-4-1269
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ� కకల
ఇసటట ననస:86-4-1269
వయససస:64
లస: పప
6187 NDX1867961
పపరర: శవ కకటట రరడడ తయఖగబర

6179 NDX0413286
పపరర: వకటర బబబబ గకరర

6177 NDX0413351
పపరర: జక సస ఫసడడడక హహయయర గకరర

తసడడ:డ వకటర బబబబ గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వకటర బబబబ గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:35
లస: పప
6184 MLJ2232171
పపరర: ససగయఖ కకల� కకల

94-223/177

తసడడ:డ వకటర బబబబ గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వకటర బబబబ గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1267
వయససస:38
లస: పప
6181 NDX1677030
పపరర: జర సస ఫసడడడక హయఖర గకరర

6176 NDX0430603
పపరర: దతవ మననరసజన గకరర

94-223/194

తసడడ:డ రరమబలల కకసడచపలర
ఇసటట ననస:86-4-1276
వయససస:35
లస: పప
94-223/1210

6204 NDX2772903
పపరర: జరఠన వహబ షపక

94-223/1211

భరస : బబజ వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1278
వయససస:30
లస: ససస స
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6205 MLJ2230563
పపరర: ఫరతమమ� షపక�
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94-223/195

భరస : ఖమధర వల� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1280
వయససస:60
లస: ససస స
6208 NDX1968926
పపరర: బబజ బ షపక

94-223/198

6209 AP151000387308
పపరర: జహహరర షపక

94-223/201

6212 MLJ2230316
పపరర: గకరర కనకవలర గకరర
భరస : పడభబకర రరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:53
లస: ససస స

6214 NDX1265560
పపరర: అమన దదప గకరర

6215 MLJ2230324
పపరర: పడభబకర రరవప గకరర

94-223/204

తసడడ:డ పడభబకరరరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససవమన జజన తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:39
లస: ససస స
6220 NDX0413336
పపరర: శశశలలసదడ కలమమర తనడడమళర

94-223/210

94-223/213

94-223/216

భరస : ఆసజనవయబలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:30
లస: ససస స

94-223/205

6224 NDX1265461
పపరర: షపక షరరరలమ షపక

6227 NDX1265446
పపరర: మరరబ షపక

94-223/219

6230 NDX0949701
పపరర: బడహరయఖ షపక

94-223/208

6233 MLJ2231595
పపరర: లకడర మమలశశటట � మలశశటట
భరస : శవయఖ� మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:51
లస: ససస స

6213 NDX1073592
పపరర: ఆమన దదప గకరర

94-223/203

6216 NDX1359058
పపరర: దదపసస తనడడమళర

94-223/206

6219 AP151000387310
పపరర: సరగజనదతవ తనడడమళర

94-223/209

భరస : ససవమన జజన తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:67
లస: ససస స
94-223/211

6222 NDX1073642
పపరర: శకనవరసరరవప బబ చసచ

94-223/212

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప బబ చసచ
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:57
లస: పప
94-223/214

6225 NDX1969296
పపరర: మరరబ షపక

94-223/215

భరస : పసదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:27
లస: ససస స
94-223/217

6228 NDX1265438
పపరర: షపక ససదదయఖ షపక

94-223/218

తసడడ:డ బడమరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:28
లస: పప
94-223/220

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:60
లస: పప
94-223/221

94-223/200

భరస : శశశలలసదడ కలమమర తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడమరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:30
లస: పప
6232 NDX1969098
పపరర: గగవసదమర మలర శశటట

6221 NDX1265313
పపరర: పడవణ కలమమర కరబబ తష

6210 NDX0598805
పపరర: ననగబర వల షపక

తసడడ:డ పడభబకరరరవప గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడమరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:46
లస: ససస స
6229 NDX2375673
పపరర: ససదదయఖ షపక

94-223/202

తసడడ:డ పరనకరలల కరబబ తష
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లలకర తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:75
లస: పప
6226 NDX1265453
పపరర: షపక హహసపసన బ షపక

6218 MLJ2230787
పపరర: దయమమణణ తనడడమళర

94-223/197

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1281
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససవమన జజన తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవమన జజన తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1283
వయససస:35
లస: పప
6223 NDX0430462
పపరర: ససవమన జజన తనడడమళర

94-223/199

తసడడ:డ ఆబడహస
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:63
లస: పప
94-223/207

6207 MLJ2231777
పపరర: ఖమధర వల� షపక�

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1280
వయససస:69
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1281
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబష చసదడ బబ స బబరదగబసట
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:33
లస: ససస స

6217 NDX0430496
పపరర: శశశలజ తనడడమళర

94-223/196

తసడడ:డ ఖమదర వరల
ఇసటట ననస:86-4-1280
వయససస:40
లస: పప

భరస : షపక ననగబర వల
ఇసటట ననస:86-4-1281
వయససస:28
లస: ససస స
6211 NDX1359108
పపరర: పడభబకర రరవప గకరర

6206 MLJ2230209
పపరర: ననగబర బబష షపక

6231 SQX1824010
పపరర: ససవదన బ షపక

95-223/837

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1285
వయససస:82
లస: ససస స
94-223/222

6234 NDX1969148
పపరర: ఆసజనవయబలల మలర శశటట

94-223/223

తసడడ:డ శవయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:33
లస: పప
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6235 NDX0430512
పపరర: శవయఖ మలశశటట
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94-223/224

తసడడ:డ కకషషమబరరస� మలశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:56
లస: పప

6236 NDX1385194
పపరర: మరరబ షపక

94-226/314

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:28
లస: ససస స

6237 NDX1210970
పపరర: గగపస నలర బబ తష

94-226/315

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర ననళభభథస
ఇసటట ననస:86-4-1286
వయససస:25
లస: పప

94-223/225 6239 NDX0548669
94-223/226 6240 NDX0548693
6238 NDX1265651
పపరర: ననరరయణ ననరదనసస ననరదనసస
పపరర: కరమమశశరర ననరదనసస� ననరదనసస
పపరర: వనసకటపషయఖ� ననరదనసస�

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ ననరదనసస
ఇసటట ననస:86-4-1287
వయససస:26
లస: పప
6241 NDX3169208
పపరర: ఖమదరశల షపక

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ� ననరదనసస
ఇసటట ననస:86-4-1287
వయససస:46
లస: పప
94-223/1212

తసడడ:డ రరహమన
ఇసటట ననస:86-4-1288
వయససస:52
లస: పప
6244 NDX2193324
పపరర: రసగమర కరతనజ

94-223/229

94-223/232

6250 NDX1211234
పపరర: హససనన బబబబ మహమరద

94-226/316

94-226/319

6248 NDX0548248
పపరర: రకణబక గకరర

6251 NDX1211283
పపరర: నజజ మబదదదన మహమరద

6254 NDX1211168
పపరర: మమకలబ భ షపక

94-223/235

6257 NDX1967084
పపరర: తతజ మసచత

భరస : ఇశరకయలల ఇసడర
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:30
లస: ససస స

6260 NDX1105725
పపరర: రగహహయమభ షపక

6249 NDX0460378
పపరర: ససవదన ననయక మబననవత
మబననవత
తసడడ:డ కకసరశ ననయక మబననవత
ఇసటట ననస:86-4-1291
వయససస:38
లస: పప

94-223/234

94-226/317

6252 NDX1211242
పపరర: మసరసన షపక

94-226/318

తసడడ:డ మమగబలసరబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1293
వయససస:29
లస: పప
94-226/320

6263 NDX1265354
పపరర: రమణ కటటకరల
భరస : అసజనవయబలల కటటకరల
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:52
లస: ససస స

6255 NDX1211259
పపరర: మమగరలన షపక

94-226/321

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1294
వయససస:29
లస: పప
94-226/322

6258 NDX0983510
పపరర: మమరఠసరరధన కకలలకలలపలర

94-226/323

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస కకలలకలలపలర
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:29
లస: ససస స
94-226/325

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/327

94-223/231
6246 NDX0949735
పపరర: సరగజన మబననవత మబననవత

94-223/233

తసడడ:డ శకనస మసచత
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/324

94-223/228

భరస : కకసరశ ననయక మబననవత
ఇసటట ననస:86-4-1290
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1294
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషష మబరరస కకలలకలపలర
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ బబదదగర
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:56
లస: ససస స

94-223/230

తసడడ:డ మబజబబదదదన మలహమఢ
ఇసటట ననస:86-4-1293
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-4-1293
వయససస:29
లస: పప

6262 NDX1408104
పపరర: లకడర పడసనన బబదదగర

6245 NDX0176974
పపరర: చనన మణణ మబననవత

6243 NDX0177378
పపరర: జజఖత నననవత నననవత
భరస : లసగకశశర రరవప నననవత
ఇసటట ననస:86-4-1290
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ� గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1291
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మబజబబదదదన మలహమఢ
ఇసటట ననస:86-4-1293
వయససస:47
లస: ససస స

6259 NDX1638420
పపరర: భవరన ఇసడర

94-223/1213

భరస : ససబబబరరవప నననవత
ఇసటట ననస:86-4-1290
వయససస:52
లస: ససస స

6247 NDX0177709
పపరర: లసగకశశర రరవప నననవత
నననవత
తసడడ:డ చనన మణణ నననవత
ఇసటట ననస:86-4-1290
వయససస:33
లస: పప

6256 NDX1265735
పపరర: నససస గరకస కకలలకలలపలర

తలర : రరమమసజ� ననరదనసస
ఇసటట ననస:86-4-1287
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఖదర వల
ఇసటట ననస:86-4-1288
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ కరతనజ
ఇసటట ననస:86-4-1290
వయససస:37
లస: ససస స

6253 NDX1184274
పపరర: బబజ మహమరద షపక

6242 NDX3164159
పపరర: మబనన షపక

94-223/227

6261 NDX0983262
పపరర: నరరలమ దతవ కకలలకలలపలర

94-226/326

భరస : రరధనకకషషమబరరస కకలలకలలపలర
ఇసటట ననస:86-4-1295
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/236

6264 NDX2375921
పపరర: ఎవమర ధససపరటట

94-223/237

భరస : నరసససహరరవప ధససపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:58
లస: ససస స
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6265 NDX2375582
పపరర: మమరమర కకడడపసలర
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94-223/238

భరస : ననరరయణ కకడడపసలర
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:59
లస: ససస స
6268 NDX1265370
పపరర: వరరరకడకడ వరభదడ

94-223/241

94-223/244

94-223/247

94-223/250

94-223/253

94-223/256

94-223/259

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చహటబ
ఇసటట ననస:86-4-1309
వయససస:50
లస: పప

6278 NDX1783589
పపరర: రమమష నసబబరర

6281 NDX1969239
పపరర: వనసకటమర నలర బబ తషల

6284 NDX0559468
పపరర: లకడర� శకరరమబల

6287 MLJ3539996
పపరర: శవ శశఖర నసతకకక

95-223/838

6290 SQX1658798
పపరర: ససరకష కలమమర చతట

94-223/251

6293 NDX2638435
పపరర: చహట భవన
భరస : రతన కలమమర చహట
ఇసటట ననస:86-4-1309
వయససస:26
లస: ససస స

6273 NDX1833475
పపరర: వనసకట శక లకడర పసటబ

94-223/246

6276 NDX1359090
పపరర: పరరశత ననరదనసస

94-223/249

6279 NDX0430298
పపరర: రమణనరరడడడ పసటబ

94-223/252

తసడడ:డ గగపస రరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:53
లస: పప
94-223/254

6282 NDX0653188
పపరర: వనసకటటశశరరర కకడతపలర

94-223/255

తసడడ:డ వనసకటయఖ కకసడతపలర
ఇసటట ననస:86-4-1302
వయససస:48
లస: పప
94-223/257

6285 AP151000387285
పపరర: పపషషలల నసతకకక

94-223/258

భరస : సరసబశవరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:86-4-1305
వయససస:65
లస: ససస స
94-223/260

6288 AP151000387284
పపరర: సరసబశవరరవప నసతకకక

94-223/261

తసడడ:డ భబషణస నసతకకక
ఇసటట ననస:86-4-1305
వయససస:72
లస: పప
95-223/839

తసడడ:డ ఆనసద చతట
ఇసటట ననస:86-4-1308
వయససస:22
లస: పప
94-223/263

94-223/243

భరస : రరమమ రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1305
వయససస:39
లస: పప

భరస : రతన కలమమర చతట
ఇసటట ననస:86-4-1308
వయససస:22
లస: ససస స
6292 NDX0732057
పపరర: ఆనసద చహటబ

94-223/248

భరస : గబరవయఖ� శరరమబల
ఇసటట ననస:86-4-1305
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:86-4-1305
వయససస:36
లస: పప
6289 SQX1658814
పపరర: భవరన చతట

6275 NDX0430314
పపరర: పడమల పసటబ

6270 NDX0598979
పపరర: జజనబ షపక

భరస : వనసకట మమధవ రరడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-4-1302
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-4-1302
వయససస:71
లస: పప
6286 MLJ2235992
పపరర: జయ కలమమర నసతకకక

94-223/245

తసడడ:డ నరసససహరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నలర రరమసజకయ ననరదనసస
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:57
లస: పప
6283 NDX2375558
పపరర: ససజవయఖ నలర బబ తషల

6272 NDX0548891
పపరర: బబజ మహమరద

94-223/240

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-4-1298
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణనరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:33
లస: పప
6280 NDX1359017
పపరర: రరమమ రరవప ననరదనసస

94-223/242

తసడడ:డ రజజక మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-1298
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమణనరరడడడ పసటబ
ఇసటట ననస:86-4-1299
వయససస:37
లస: ససస స
6277 NDX0658310
పపరర: మమధవ రరడడ పసటబ

6269 NDX0731851
పపరర: ఆషర మహమరద

6267 NDX2375574
పపరర: ననరరయణ కకసడతపలర

తసడడ:డ నరసయఖ కకసడతపలర
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబజ మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-1298
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రజజక మహమరద
ఇసటట ననస:86-4-1298
వయససస:60
లస: ససస స
6274 NDX0658302
పపరర: మమనస పసటబ

94-223/239

భరస : వరరరరడ�డడ వరభదడ
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రకడకడ వరభదడ
ఇసటట ననస:86-4-1296
వయససస:72
లస: పప
6271 MLJ2231652
పపరర: కలరఠలద బబగస మహమరద

6266 AP151000387498
పపరర: దతవమర వరభదడ

6291 NDX0731638
పపరర: శరఠషర కలమమరర చహటబ

94-223/262

భరస : ఆనసద చహటబ
ఇసటట ననస:86-4-1309
వయససస:50
లస: ససస స
94-223/1012

6294 NDX2635191
పపరర: చహట ససరకశ

94-223/1013

తసడడ:డ ఆనసద చహట
ఇసటట ననస:86-4-1309
వయససస:22
లస: పప
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6295 NDX2753614
పపరర: రతన కలమమరర చహట
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94-223/1214

తసడడ:డ శశఖర బబబబ బబజవరడ
ఇసటట ననస:86-4-1311
వయససస:18
లస: పప
94-224/842

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:86-4-1312
వయససస:41
లస: పప
6301 NDX2753432
పపరర: వజయ కలమమర వసగబరర

94-203/758

94-225/1120

94-225/1123

94-225/1126

94-224/845

94-225/1130

తసడడ:డ పసదసలల నడపరరజ
ఇసటట ననస:86-4-1326
వయససస:22
లస: ససస స

6308 NDX2194199
పపరర: తడవవణణ యరకసశశటట

6311 NDX0513200
పపరర: శవరరమకకషష యరకసశశటట

6314 NDX2767903
పపరర: గరయతడ ఆణణగసడనర

6317 NDX0802892
పపరర: ససభబన షపక షసవక

94-223/1353

6320 NDX1421452
పపరర: వనసకమర రరచకకసడ

94-225/1124

6323 MLJ3543766
పపరర: అరరణ దదపషలపపడడ

6300 AP151010282194
పపరర: శశఖర బబబబ బబజవరడ

94-224/844

6303 AP151000390162
పపరర: సరగజన అసబటట�

94-225/1119

6306 NDX1307172
పపరర: ససరతనన శకనస

94-225/1122

6309 NDX0154013
పపరర: ననగ శరఠష యరకసశశటట

94-225/1125

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1318
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/1127

6312 MLJ2236321
పపరర: సప మమశశరరరవప యరకసశశటట

94-225/1128

తసడడ:డ వవసకట రరమయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1318
వయససస:60
లస: పప
94-224/1497

6315 NDX2159326
పపరర: ననగ జజఖత మదడడగబ

94-225/1129

భరస : వనసకట అరరర న కలమమర మదడడగబ
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:24
లస: ససస స
94-225/1131

6318 NDX2767960
పపరర: శశషగరరర రరవప ఆణణగసడనర

94-225/1625

తసడడ:డ బడహర రరవప ఆణణగసడనర
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:36
లస: పప
94-224/855

భరస : శక నవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1326
వయససస:44
లస: ససస స
94-224/1204

తసడడ:డ శశఖర బబబబ బబజవరడ
ఇసటట ననస:86-4-1311
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరతనన
ఇసటట ననస:86-4-1316
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరకరషరవల� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతశ
ఇసటట ననస:86-4-1321
వయససస:18
లస: పప
6322 NDX2647865
పపరర: సరయ జజఖత నడపరరజ

94-225/1121

భరస : శశషగరరర రరవప ఆణణగసడనర
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:36
లస: ససస స
6319 NDX2857068
పపరర: అరవసద వసజ

6305 NDX1307164
పపరర: ససరతనన లకకర

94-223/1216

భరస : రరజబబబబ� అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-1315
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1318
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప రరడర
ఇసటట ననస:86-4-1320
వయససస:45
లస: పప
6316 NDX0867200
పపరర: రరహనన షపక� షసవక

94-223/1217

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1318
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సప మమశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1318
వయససస:48
లస: ససస స
6313 NDX2173276
పపరర: వశశననధస రరడర

6302 NDX2759017
పపరర: పకథదశ అసబటట

6297 NDX2957595
పపరర: శవ ననగ తతజ బబజవరడ

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:86-4-1313
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనస ససరతనన
ఇసటట ననస:86-4-1316
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప జగనననథస
ఇసటట ననస:86-4-1317
వయససస:51
లస: ససస స
6310 MLJ2236339
పపరర: కకటటశశరర యరకసశశటట

94-224/843

తసడడ:డ రరజబబబబ అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-1314
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పరరశతరరవప� అసబటట
ఇసటట ననస:86-4-1315
వయససస:55
లస: పప
6307 NDX1868183
పపరర: దసరర జగనననథస

6299 JBV0805572
పపరర: పదనరవత బబజవరడ
భరస : శశఖర బబబబ బబజవరడ
ఇసటట ననస:86-4-1313
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబబబ వసగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1314
వయససస:31
లస: పప
6304 AP151000390401
పపరర: రరజబబబబ అసబటట�

94-223/1215

Deleted

తసడడ:డ ఆనసద
ఇసటట ననస:86-4-1309
వయససస:33
లస: పప
6298 NDX1935271
పపరర: ససవర పడసరద చతబబడ లల

6296 NDX2762326
పపరర: శవ ననగ తతజ బబజవరడ

6321 AP151000390583
పపరర: లకడర నడపరరజ

94-224/856

భరస : పసదద సలల నడపరరజ
ఇసటట ననస:86-4-1326
వయససస:60
లస: ససస స
94-224/857

భరస : మధసససధనరరవప దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-1328
వయససస:60
లస: ససస స

6324 MLJ3543824
పపరర: రరజశశఖరబబబబ దదపషలపపడడ

94-224/858

తసడడ:డ మధసససదనరరవప దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-1328
వయససస:37
లస: పప
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94-224/859 6326 NDX2660116
6325 MLJ3543840
పపరర: మధసససధనరరవప దదపషలపపడడ
పపరర: వజయ చకక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:86-4-1328
వయససస:60
లస: పప
6328 NDX3149838
పపరర: శరకవణణ మబతస నవన

భరస : ఖరఖతనన చకక
ఇసటట ననస:86-4-1328
వయససస:42
లస: ససస స
94-224/1498

భరస : అమరకసదడననథ చహదరర కరళహససస
ఇసటట ననస:86-4-1330
వయససస:20
లస: ససస స
6331 NDX2454049
పపరర: కరఠమబననసర దసదతకలల

94-223/265

94-223/268

94-224/860

94-165/975

94-224/862

94-213/1112

తసడడ:డ రరమయఖ రకకరరరకల
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:43
లస: పప

6338 NDX0432401
పపరర: లకకరననరరయణ కకలమర

6341 NDX3261450
పపరర: ననగమలర అపషమర

6344 AP151000390586
పపరర: భబనస చకక

6347 NDX3164894
పపరర: పసడయసకర రకఖల

94-224/866

6350 NDX2461424
పపరర: రకకకలమ రరమబలమర

94-224/861

6353 NDX1857582
పపరర: వనసకట శవ బలలససపరటట
భరస : శకనస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1340
వయససస:36
లస: ససస స

6333 NDX1785205
పపరర: రహహమబన షపక

94-223/267

6336 NDX0548743
పపరర: యమననదదరరవప గరదచ

94-223/270

6339 NDX2604908
పపరర: శకనస ననగమలర

94-150/752

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:40
లస: పప
94-223/1394

6342 NDX3286705
పపరర: వనసకశ ననగమలర

94-223/1401

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:18
లస: పప
94-224/863

6345 AP151000390640
పపరర: సరసబశవరరవప చకక

94-224/864

తసడడ:డ ససబబబరరవప చకక
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:65
లస: పప
94-223/1218

6348 NDX2461382
పపరర: రకకకలమ చనన

94-224/865

భరస : రకకకలమ యహన
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/867

భరస : రకకకలమ రరమయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:68
లస: ససస స
94-224/869

94-223/264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:86-4-1334
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : యహనస రరకరరకల
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:40
లస: ససస స
6352 MLJ3544244
పపరర: యహనస రరకరరకల

94-223/269

భరస : సరసబశవరరవప చకక
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస రదఅలమ
ఇసటట ననస:86-4-1338
వయససస:18
లస: ససస స
6349 MLJ3544251
పపరర: చనన రరకరరకల

6335 NDX0598912
పపరర: వనసకరయమర గరదచ

6330 NDX2281376
పపరర: రరజశశఖర నలర పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1333
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననగమలర
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:36
లస: ససస స
6346 NDX2921088
పపరర: దసరర రకదఅలమ

94-223/266

తసడడ:డ చనబసవయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:86-4-1335
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:86-4-1336
వయససస:36
లస: ససస స
6343 NDX2044006
పపరర: మమరఠ సశరరప ననగమలర

6332 NDX1785155
పపరర: మహబబ షపక

94-224/1206

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నలర పప
ఇసటట ననస:86-4-1331
వయససస:23
లస: పప

భరస : యమననదదరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:86-4-1334
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లకకర ననరరయణ కకలమర
ఇసటట ననస:86-4-1335
వయససస:42
లస: ససస స
6340 NDX2604783
పపరర: అపషమర ననగమలర

94-224/1584

భరస : అరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1333
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1333
వయససస:73
లస: పప
6337 NDX1377001
పపరర: వజయ లకడర కలమమరర కకలమర

6329 NDX3190014
పపరర: ససరరబబబబ గబబబల

6327 NDX2649556
పపరర: ఏసస బబబబ చకక

తసడడ:డ ఖరఖతనన చకక
ఇసటట ననస:86-4-1328
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖసననరరయణ గబబబల
ఇసటట ననస:86-4-1330
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబషర దసదతకలల
ఇసటట ననస:86-4-1333
వయససస:34
లస: ససస స
6334 NDX1265511
పపరర: మసరసన షపక

94-224/1205

6351 NDX2461358
పపరర: యహన రకకకలమ

94-224/868

తసడడ:డ రరమయఖ రకకకలమ
ఇసటట ననస:86-4-1339
వయససస:43
లస: పప
94-224/870

6354 NDX1967993
పపరర: శకనస బలలససపరటట

94-224/871

తసడడ:డ హనసమయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1340
వయససస:43
లస: పప
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6355 NDX1485912
పపరర: మరరయమర కకలకలలరర

94-224/872

భరస : చనన కకలకలలరర
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:30
లస: ససస స
6358 NDX0564435
పపరర: జజనకక చటటకల

94-224/875

94-224/878

94-224/881

94-224/884

94-225/1133

94-225/1626

94-224/1501

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1355
వయససస:34
లస: పప

6368 NDX2757110
పపరర: వడస
డ రరరరమ కకటటశశరరరవప

6371 NDX1683466
పపరర: వరకసదడ పపవరశడ

6374 NDX2755197
పపరర: ననరదనసస రమణ

6377 NDX2353175
పపరర: లకడర కకసపల

94-225/1138

6380 NDX1823864
పపరర: హఫసజజ షపక

94-223/1219

6383 NDX2373108
పపరర: జలమన షపక
తసడడ:డ బనగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1355
వయససస:62
లస: పప

6363 MLJ3543907
పపరర: శరసతకలమమరర మగడ

94-224/880

6366 MLJ3544111
పపరర: సరగజన మమదనల

94-224/883

6369 NDX2173409
పపరర: సరమమమ జఖస పపవరశడ

94-225/1132

భరస : రమణ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/1134

6372 MLJ3548500
పపరర: రమణనరరవప� పపవరశడ�

94-225/1135

తసడడ:డ నసరయఖ� పపవశడన
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:58
లస: పప
94-224/1499

6375 NDX2754992
పపరర: ననరదనసస శకకరసత

94-224/1500

తసడడ:డ ననరదనసస సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-4-1352
వయససస:38
లస: పప
94-225/1136

6378 AP151000390488
పపరర: హనసమమయమర కకసపల�

94-225/1137

భరస : వనసకటటశశరరరవప� కకసపల
ఇసటట ననస:86-4-1353
వయససస:64
లస: ససస స
94-225/1139

భరస : ఖమజజ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1355
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1141

94-224/877

భరస : మబనససరశమ మమదనల
ఇసటట ననస:86-4-1350
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకసపల
ఇసటట ననస:86-4-1353
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చనమలర యఖ� కకసపల
ఇసటట ననస:86-4-1353
వయససస:68
లస: పప
6382 NDX2373124
పపరర: ఖమజజ షరఠఫ షపక

94-224/882

భరస : ననరదనసస సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1352
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననరదనసస శకకరసత
ఇసటట ననస:86-4-1352
వయససస:26
లస: ససస స
6379 AP151000390117
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసపల�

6365 NDX1517616
పపరర: హనన గగరరర వపరర

6360 NDX0564344
పపరర: ఈశశరమర తనడడశశటట

భరస : రరజ మగడ
ఇసటట ననస:86-4-1347
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:28
లస: పప

భరస : వడడడరర రరమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:30
లస: ససస స
6376 NDX2740058
పపరర: ననరదనసస ధనలకడర

94-224/879

తసడడ:డ వడస
డ రర వరయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమణనరరవప� పపవశడన
ఇసటట ననస:86-4-1351
వయససస:53
లస: ససస స
6373 NDX2760924
పపరర: వడడడరర మధసరర

6362 NDX0564385
పపరర: జకకయఖ తనడడశశటట

94-224/874

భరస : సరసబయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ మమదనల
ఇసటట ననస:86-4-1350
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనససరశమ మమదనల
ఇసటట ననస:86-4-1350
వయససస:34
లస: పప
6370 MLJ3548518
పపరర: సరమమమ జఖస� పపవరశడ�

94-224/876

తసడడ:డ సరసబయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మగడ
ఇసటట ననస:86-4-1347
వయససస:48
లస: పప
6367 NDX0460931
పపరర: వనసకట రమణ మమదల

6359 NDX1486019
పపరర: చన మరరయమర షపక

6357 NDX1485896
పపరర: బబజ షపక

తలర : చనన మరరయమర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:34
లస: పప
6364 MLJ3544137
పపరర: రరజ మగడ

94-224/873

భరస : యహనస తనడడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమబరరస చటటకల
ఇసటట ననస:86-4-1345
వయససస:48
లస: ససస స
6361 NDX1485979
పపరర: చనన కకలకలలరర

6356 NDX0564351
పపరర: దసరర తనడడశశటట

6381 NDX2373116
పపరర: హజజరర బ షపక

94-225/1140

భరస : shaik షపక
ఇసటట ననస:86-4-1355
వయససస:52
లస: ససస స
94-225/1142

6384 NDX2652410
పపరర: పడకకరస ర కలకక

94-8/1237

భరస : శవ ననగరసదడ పడసరద కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:28
లస: ససస స
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6385 NDX1486092
పపరర: వరమర గఠర
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94-224/885

భరస : గబరరవపలల గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:56
లస: ససస స
6388 NDX1967951
పపరర: బరయఖ కలకక

94-224/888

95-224/1148

94-224/891

94-224/894

94-224/897

94-224/898

94-224/901

భరస : శసకరరరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-1363
వయససస:43
లస: ససస స

6398 NDX0908954
పపరర: మమరస మర పరరసపప గబ

6401 NDX3060928
పపరర: శరమబఖయయల పరరససపప గబ

6404 NDX0908533
పపరర: చసటట సలకకనవటట

6407 NDX0432070
పపరర: రమమశ బబబబ సలకకనవటట

94-224/904

6410 SQX1684877
పపరర: చసదడపరల పరరడడపప గబ

94-224/895

6413 NDX2375004
పపరర: వర ననగ జగదదశ కలమమర
మదడబబ యన
తసడడ:డ శసకర రరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-1363
వయససస:22
లస: పప

6393 NDX1485987
పపరర: అరరణ దసపరటట

94-224/890

6396 NDX1485946
పపరర: కకటమర దసపరటట

94-224/893

6399 AP151000390200
పపరర: ససబబబలల వవలలషరర

94-224/896

భరస : ననగకశశరరరవప వవలలషరర
ఇసటట ననస:86-4-1359
వయససస:63
లస: ససస స
94-223/1220

6402 sqx1684877
పపరర: చసదడపరల పరరససపప గబ

94-223/1354

తసడడ:డ జజనసన పరరససపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:21
లస: పప
94-224/899

6405 MLJ3544509
పపరర: లలయమర సలకకనవటట

94-224/900

భరస : కకరణ కలమమర సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/902

6408 NDX0432054
పపరర: కకరణ కలమమర సలకకనవటట

94-224/903

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:46
లస: పప
95-224/1149

తసడడ:డ జజనయసఓన పరరశపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:22
లస: పప
94-224/906

95-20/538

భరస : ననగకశశర రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:75
లస: పప
6412 AP151000390199
పపరర: తరరపతమర మదడబబ యన

94-224/892

భరస : రమమష సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:70
లస: ససస స
6409 AP151000390545
పపరర: కకటటశశరరరవప సలకకనవటట

6395 NDX1765793
పపరర: నసరర షపక

6390 SQX1677806
పపరర: లకడర కలకక

భరస : ననగకశశర రరవప దసపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసన పరరససపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ సలకకనవటట
ఇసటట ననస:86-4-1361
వయససస:22
లస: ససస స
6406 AP151000390202
పపరర: లలమర సలకకనవటట

94-224/889

భరస : జజనసన పరరసపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-1359
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ పరరసపప గబ
ఇసటట ననస:86-4-1359
వయససస:45
లస: పప
6403 NDX2375202
పపరర: మనసష సలకకనవటట

6392 NDX1967985
పపరర: ససరకఖ యపరరరర

94-224/887

భరస : బరయఖ కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల మగరల
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:51
లస: పప
6400 NDX0908913
పపరర: జజనసన పరరసపప గబ

94-224/1207

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యపరరరర
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర మగరల
ఇసటట ననస:86-4-1358
వయససస:42
లస: ససస స
6397 NDX1967977
పపరర: శవ కలమమర మగరల

6389 NDX2661783
పపరర: లకడర కలకక

6387 NDX0908723
పపరర: యహన తనడడశశటట

తసడడ:డ సరసబయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:38
లస: పప

భరస : బరయఖ కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవననగకసదడ పడసరద కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:29
లస: ససస స
6394 NDX1967969
పపరర: ససజనఖ మగరల

94-224/886

తసడడ:డ బబరయఖ కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససతఎననన కలకక
ఇసటట ననస:86-4-1357
వయససస:59
లస: పప
6391 SQX1685122
పపరర: పడకకరస ర కలకక

6386 NDX1765736
పపరర: శవ ననగకసదడ పడసరద కలకక

6411 NDX2375012
పపరర: కలమఖణణ మబదడబబ యన

94-224/905

తసడడ:డ శసకర రరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-1363
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/907

6414 NDX1122324
పపరర: శసకరరరవప మదడబబ యన

94-224/908

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-4-1363
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: ననగలకడర ఆరవ
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94-224/909

భరస : శకనవరసరరవప ఆరవ
ఇసటట ననస:86-4-1364
వయససస:43
లస: ససస స
6418 ABI1307453
పపరర: బ ననగలకడర

94-223/1397

94-224/911

94-223/1355

6422 MLJ2231710
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

6425 MLJ3544608
పపరర: ననగమణణ పరలపరరస

94-224/1502

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-1373
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబయఖ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:86-4-1376
వయససస:40
లస: ససస స
6439 MLJ2230522
పపరర: సరమమమ జఖస నమరగడడ

94-224/919

భరస : నరసససహరరవప వవలలషరర
ఇసటట ననస:86-4-1379
వయససస:66
లస: ససస స

94-224/1209

6426 MLJ3544574
పపరర: ననగకశశరరరవప పరలపరరస

6434 MLJ2231546
పపరర: సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ

6437 NDX1280650
పపరర: సరసబయఖ నజజసపటనస

6440 NDX1629700
పపరర: శకనస నమరగడడ

6443 NDX1473016
పపరర: నరసససహ సరశమ గసడడకకట
తలర : ససబబబరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1379
వయససస:34
లస: పప

94-224/914

94-223/272

తసడడ:డ వనసకట రమణ పడసరద వపయబఖరర
ఇసటట ననస:86-4-1372
వయససస:22
లస: పప
94-223/274

6432 MLJ2231538
పపరర: పదరవత అసకకరరడడడ

94-223/275

భరస : సరసబశవ రరవప అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-1373
వయససస:42
లస: ససస స
94-223/277

6435 NDX1937830
పపరర: రమణ జగనననథస

94-224/915

భరస : ననగ రరజ జగనననథస
ఇసటట ననస:86-4-1376
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/917

6438 NDX1909037
పపరర: శవపరరశత నమరగడడ

94-224/918

తలర : సరమమమ జఖస నమరగడడ
ఇసటట ననస:86-4-1377
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/920

తసడడ:డ బబబబ రరవప నమరగడడ
ఇసటట ననస:86-4-1377
వయససస:27
లస: పప
94-224/922

6423 NDX2641843
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ కకషష పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-1371
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:86-4-1376
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబబరరవప నమరగడడ
ఇసటట ననస:86-4-1377
వయససస:50
లస: ససస స
6442 MLJ2236677
పపరర: వరలకడర వవలలషరర

94-224/913

తసడడ:డ అసజయఖ అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:86-4-1373
వయససస:24
లస: పప
94-224/916

94-224/1208

భరస : మహ బబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1370
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస ఖమజజ
ఇసటట ననస:86-4-1372/1
వయససస:68
లస: ససస స
94-223/276

6420 NDX2551851
పపరర: అననపపరష బసడనరర

94-223/271 6429 NDX2186766
6428 NDX0557629
పపరర: వనసకట ననగమలలర శశరర ఉయబఖరర
పపరర: బబల కకషష వపయబఖరర

94-223/273 6431 NDX1180710
6430 NDX0731919
పపరర: వనసకట రమణపడసరద ఉయబఖరర
పపరర: మననకక ఖమజజ

6436 NDX1280643
పపరర: వజయలకకర నజజసపటనస

94-224/912

భరస : రమణ పడసరద ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:86-4-1372
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనసరశమ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:86-4-1372
వయససస:43
లస: పప

94-223/1388

భరస : రరమరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:86-4-1367
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-1371
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషష పసదద
ఇసటట ననస:86-4-1371
వయససస:33
లస: ససస స

6433 NDX2502664
పపరర: గజకసదడ గగపస అసకకరరడడడ

94-223/1014

తసడడ:డ ననగబలరరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1370
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష పసదద
ఇసటట ననస:86-4-1371
వయససస:33
లస: ససస స
6427 NDX2806495
పపరర: లకడర పసదద

6419 NDX2554830
పపరర: రరమరరవప బసడనరర

6417 NDX3250206
పపరర: బ ససరకశ బబబబ

తసడడ:డ బ రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1365
వయససస:34
లస: పప

తలర : ససరఖ ననరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-4-1367
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగబలరరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1370
వయససస:58
లస: ససస స
6424 NDX2786168
పపరర: లకడర పసదద

94-224/910

తసడడ:డ ససరరఖరరవప ఆరవ
ఇసటట ననస:86-4-1364
వయససస:47
లస: పప

భరస : బ ససరకశ బబబబ
ఇసటట ననస:86-4-1365
వయససస:32
లస: ససస స
6421 MLJ2230373
పపరర: జరవననబ షపక

6416 NDX0908343
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరవ

6441 MLJ3543543
పపరర: బబజ వవలలషరర

94-224/921

భరస : నరసససహసరశమ వవలలషరర
ఇసటట ననస:86-4-1379
వయససస:63
లస: ససస స
94-224/923

6444 MLJ3543550
పపరర: నరసససహరరవప వవలలషరర

94-224/924

తసడడ:డ వనసకయఖ వవలలషరర
ఇసటట ననస:86-4-1379
వయససస:50
లస: పప
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6445 MLJ3543949
పపరర: ససబబబయమర గసడడకకట

94-224/925

భరస : ససబబబరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1380
వయససస:39
లస: ససస స
6448 MLJ2230670
పపరర: దసరర గబరకస

94-224/928

94-224/931

94-224/934

94-224/937

94-224/939

94-224/941

94-224/943

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ కలలగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1399
వయససస:38
లస: పప

6458 NDX1735127
పపరర: మలమఖదదడ పతస పరటట

6461 NDX2707073
పపరర: సరహహతఖ మసదసల

6464 NDX2556793
పపరర: మమనక మసదసల

6467 AP151000390219
పపరర: శకనవరసరరవప గసడడకకట

94-224/946

6470 NDX1421494
పపరర: భవరన జకక

94-224/938

6473 AP151000390069
పపరర: వనసకటననరరయణ కలలగబరర
తసడడ:డ కకటయఖ కలలగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1399
వయససస:60
లస: పప

6453 MLJ3544525
పపరర: దసరరరరరవప గబరకస

94-224/933

6456 NDX1079300
పపరర: చచసచస పపననమర వవజరసడర

94-224/936

6459 NDX3055738
పపరర: సరయ కకషష రవరశ

94-223/1221

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రవరశ
ఇసటట ననస:86-4-1385
వయససస:23
లస: పప
94-152/625

6462 MLJ3544418
పపరర: అమథన మసదసల

94-224/940

భరస : నవన కలమమర మసదసల
ఇసటట ననస:86-4-1393
వయససస:52
లస: ససస స
94-224/1210

6465 NDX1967753
పపరర: వజయ జపలర

94-224/942

తసడడ:డ పసద కకటయఖ జపలర
ఇసటట ననస:86-4-1395
వయససస:35
లస: పప
94-224/944

6468 NDX2366359
పపరర: భబరర వ జపలర

94-224/945

భరస : వనసకటటశ కలమమర జపలర
ఇసటట ననస:86-4-1398
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/947

భరస : వజయ కలమమర జకరక
ఇసటట ననస:86-4-1398
వయససస:28
లస: ససస స
94-224/949

94-224/930

భరస : అచచయఖ వవజసడర
ఇసటట ననస:86-4-1384
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1397
వయససస:48
లస: పప

భరస : శరఖమ కలమమర జకరక
ఇసటట ననస:86-4-1398
వయససస:27
లస: ససస స
6472 MLJ2236883
పపరర: ఈశశరరరవప కలలగబరర

94-224/935

తసడడ:డ నవన బబబబ మసదసల
ఇసటట ననస:86-4-1393
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1397
వయససస:44
లస: ససస స
6469 NDX1486100
పపరర: లకడర తరరపతమర జకరక

6455 NDX0151928
పపరర: ససమత వవజసడర

6450 AP151000390619
పపరర: లకడర గబరకస

తసడడ:డ తరపతయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నవన బబబబ మసదసల
ఇసటట ననస:86-4-1393
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబరట జజరర మసదల
ఇసటట ననస:86-4-1393
వయససస:55
లస: పప
6466 AP151000390228
పపరర: సరగజన గసడడకకట

94-224/932

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:86-4-1384
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబలమససరర పపల
ఇసటట ననస:86-4-1387
వయససస:32
లస: పప
6463 MLJ3544426
పపరర: నవన కలమమర మసదల

6452 MLJ2238699
పపరర: ననగరరజ గబరకస

94-224/927

భరస : దసరరరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప వవజసడర
ఇసటట ననస:86-4-1384
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ వవజరసడర
ఇసటట ననస:86-4-1384
వయససస:45
లస: పప
6460 NDX1306729
పపరర: శకహరర బబబబ పపల

94-224/929

తసడడ:డ దసరరరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలమఖదదడ పతస పరటట
ఇసటట ననస:86-4-1384
వయససస:39
లస: ససస స
6457 NDX0505867
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప వవజకసడర

6449 MLJ2230654
పపరర: కకటటశశరర గబరకస

6447 AP151000390018
పపరర: ససబబబరరవప గసడడకకట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1380
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగరరజ గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:40
లస: పప
6454 NDX1735143
పపరర: ననగ మలలర శశరర పతస పరటట

94-224/926

భరస : వనసకటటశశరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1380
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : శకనస గబరకస
ఇసటట ననస:86-4-1383
వయససస:39
లస: ససస స
6451 MLJ2231702
పపరర: శకనస గబరకస

6446 AP151000390046
పపరర: సరమమమ జఖస గసడడకకట

6471 MLJ2230159
పపరర: కకషషవవణణ కలలగబరర

94-224/948

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ కలలగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1399
వయససస:37
లస: ససస స
94-224/950

6474 NDX0430900
పపరర: సరమమమ జఖస పరల

94-224/953

భరస : శకనవరసరరవప పరల
ఇసటట ననస:86-4-1402
వయససస:40
లస: ససస స
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6475 AP151000390186
పపరర: ససధనమణణ తనడడమళర

94-224/954

భరస : దతవసహయస తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1402
వయససస:67
లస: ససస స
6478 NDX0151803
పపరర: రరజ ఉపపషతడర

94-224/957

94-224/960

94-224/964

94-224/966

94-223/1356

94-224/970

94-223/1223

భరస : పసచచయఖ� తననరర
ఇసటట ననస:86-4-1425
వయససస:39
లస: ససస స

6488 NDX0151993
పపరర: వనసకయఖ కక

6491 MLJ3544293
పపరర: మమలసబ షపక

6494 NDX2461077
పపరర: నవన యసబడ

6497 NDX2950012
పపరర: కరరరసక తనడడశశటట

94-224/974

6500 NDX2704823
పపరర: నషరద బబగబమ షపక

94-224/967

6503 MLJ2231843
పపరర: శవ పరరశత తననరర
భరస : బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:86-4-1425
వయససస:46
లస: ససస స

6483 NDX1781526
పపరర: వరలకడర పపరర

94-224/963

6486 NDX0566364
పపరర: వజయ లకడర తమరశశటట

94-224/965

6489 NDX3041225
పపరర: జజఖత తతట

94-168/1045

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:86-4-1411
వయససస:31
లస: ససస స
94-224/968

6492 MLJ3544053
పపరర: జజన షపక

94-224/969

తసడడ:డ మహరలరహహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1412
వయససస:66
లస: పప
94-224/971

6495 NDX2461481
పపరర: శశషయఖ యసబడ

94-224/972

Deleted

తసడడ:డ వనసకటయఖ యసబడ
ఇసటట ననస:86-4-1415
వయససస:62
లస: పప
94-223/1224

6498 AP151000390620
పపరర: రమణ గకరర

94-224/973

భరస : దసరరర ససవలలష గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1423
వయససస:45
లస: ససస స
94-140/562

తలర : నషరద బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1424
వయససస:20
లస: ససస స
94-223/281

94-224/959

భరస : వనసకటబడవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1410
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-4-1418
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రతనస గకరర
ఇసటట ననస:86-4-1423
వయససస:47
లస: పప
6502 MLJ3540085
పపరర: శరసత కలమమరర� తననరర�

94-238/959

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1415
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-4-1418
వయససస:19
లస: పప
6499 AP151000390568
పపరర: దసరరర ససవలలష గకరర

6485 NDX2656700
పపరర: బబబ మరరయమల

6480 MLJ3543212
పపరర: మబననమర గరడతడళళ

భరస : రరమయఖ పపరర
ఇసటట ననస:86-4-1409
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1412
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:86-4-1415
వయససస:32
లస: ససస స
6496 NDX2964716
పపరర: వసశ తనడడశశటట

94-224/961

తసడడ:డ మబసలయఖ క
ఇసటట ననస:86-4-1410
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:86-4-1411
వయససస:35
లస: పప
6493 NDX2461036
పపరర: ససతతషస యసబడ

6482 NDX1783290
పపరర: కకటట ససరరగరరరససటట

94-224/956

భరస : రసగయఖ గరడతడ ళళ
ఇసటట ననస:86-4-1404
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-4-1409
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1410
వయససస:36
లస: పప
6490 NDX3041241
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప తతట

94-224/958

తసడడ:డ పప లపసలర ససరరగరరరససటట
ఇసటట ననస:86-4-1405
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:86-4-1409
వయససస:41
లస: పప
6487 NDX0566406
పపరర: వనసకటటశశరరర తమరశశటట

6479 MLJ3543204
పపరర: చసదనడవత కకసడన

6477 NDX0430884
పపరర: శకనవరసరరవప పరల

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పరల
ఇసటట ననస:86-4-1402
వయససస:43
లస: పప

భరస : చనననరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:86-4-1403
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణమర గరడతడళళ
ఇసటట ననస:86-4-1404
వయససస:60
లస: పప
6484 NDX1781674
పపరర: రరమయఖ కకణతస

94-224/955

తసడడ:డ దతవసహయస తనడడమళర
ఇసటట ననస:86-4-1402
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రసగర ఉపపషతనడర
ఇసటట ననస:86-4-1403
వయససస:31
లస: ససస స
6481 NDX0430934
పపరర: శరఖససససదర గరడతడ ళళ

6476 AP151000390270
పపరర: శరఖమ కలమమర తనడడమళర

6501 NDX2700409
పపరర: నషరద బబగబమ షపక

94-223/1015

తలర : నషరద బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1424
వయససస:20
లస: ససస స
94-223/282

6504 MLJ2233484
పపరర: రరజకశశరర నల

94-223/283

భరస : శకనస నల
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:45
లస: ససస స
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6505 MLJ2233666
పపరర: సరగజనమర కకత
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94-223/284

భరస : వనసకటటశశరరర కకత
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:60
లస: ససస స
6508 MLJ2234177
పపరర: కకత వనసకటటశశరరర కకత

94-223/287

94-223/288

94-223/291

95-223/842

94-223/295

95-223/843

94-223/1225

భరస : మరరయదనసస కకరబసడడ
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:24
లస: ససస స

6518 MLJ2231348
పపరర: మహన లకకర డకరక

6521 NDX1881185
పపరర: వనసకట రరవప డకక

6524 SQX1658632
పపరర: జజవద షపక

6527 NDX2502797
పపరర: నలమ చగబరర

94-223/306

6530 NDX1073600
పపరర: రరమకకషష శకకరళహససస

94-223/293

6533 SQX1658558
పపరర: మరరయ దనసస కకరబసడడ
తసడడ:డ ససరర కకరబసడడ
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:28
లస: పప

6513 AP151000387228
పపరర: వనసకయమర వవమబల

94-223/290

6516 SQX1658434
పపరర: శరఠష వవమబల

95-223/841

6519 MLJ3539533
పపరర: వజయలకకర డకరక

94-223/294

భరస : వనసకటబడవప dakka
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/296

6522 MLJ2231330
పపరర: సరసబశవరరవప డకక

94-223/297

తసడడ:డ చతననకకశవపలల dakka
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:45
లస: పప
95-223/844

6525 AP151000387226
పపరర: ససస దమర బతష
స ల

94-223/298

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-4-1431
వయససస:65
లస: ససస స
94-223/304

6528 NDX0177337
పపరర: మసజల రరణణ కరళహససస

94-223/305

భరస : వరయఖ చహదరర కరళహసస
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:53
లస: ససస స
94-223/307

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల శకరళహసస
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:57
లస: పప
95-223/845

94-223/1037

భరస : వనసకట కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగబరర
ఇసటట ననస:86-4-1433
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చహదరర కరళహససస
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:31
లస: పప
6532 SQX1658517
పపరర: వజయ కకరబసడడ

94-223/292

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1432
వయససస:23
లస: ససస స
6529 NDX0176891
పపరర: అమరకసదడ చహదరర కరళహససస

6515 NDX2133130
పపరర: వనసకట కకషష వవమబల

6510 NDX2712438
పపరర: కసపర షపక

భరస : కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననన కకశవపలల డకక
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజవద షపక
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:26
లస: ససస స
6526 NDX3033016
పపరర: నససడత బతతల షపక

94-223/289

భరస : సరసబశవ రరవప దకక
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చతనన కకశవపలల dakka
ఇసటట ననస:86-4-1430
వయససస:67
లస: ససస స
6523 SQX1658731
పపరర: బబజన షపక

6512 NDX2281368
పపరర: సతఖవత దనసరర

94-223/286

భరస : రమణయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:28
లస: పప
6520 MLJ2230514
పపరర: వజయలకడర డకరక Dakka

94-223/1016

భరస : వజయరతనస దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:29
లస: పప
6517 SQX1658418
పపరర: నలమసబరరస వవమబల

6509 NDX2714285
పపరర: రమణయఖ కకత

6507 MLJ2233468
పపరర: శకనస నల

తసడడ:డ కకటయఖ నల
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకత
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:32
లస: పప

భరస : నలసబబడమ వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1428
వయససస:24
లస: ససస స
6514 NDX2133114
పపరర: నలమసబరస వవమబల

94-223/285

తసడడ:డ శకనస నల
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ కకత
ఇసటట ననస:86-4-1426
వయససస:70
లస: పప
6511 NDX2281384
పపరర: ససజనఖ వవమబల

6506 NDX1784355
పపరర: హరఠష నల

6531 NDX0177733
పపరర: వరయఖ చహదరర కరళహససస

94-223/308

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కరళహసస
ఇసటట ననస:86-4-1434
వయససస:57
లస: పప
95-223/846

6534 NDX2409290
పపరర: హవల తలకకల

94-223/309

తసడడ:డ సససదర తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: ససనత తలకకల
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94-223/310

భరస : సససదర తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:44
లస: ససస స
6538 NDX0548420
పపరర: సససదర తలకకల

94-223/313

95-223/1158

94-223/317

94-223/320

94-223/323

94-223/326

94-226/329

భరస : ఆదదననరరయణ ఎన
ఇసటట ననస:86-5
వయససస:32
లస: ససస స

6548 NDX1658386
పపరర: వజయ కలమమర పపలవరరర

6551 MLJ2231405
పపరర: మరరయదనసస పపలవరరస

6554 NDX0697417
పపరర: కమల కలమమర వరససమళళ

6557 NDX1497446
పపరర: మహహదదదన బబషర షపక

94-225/1627

6560 SQX2047801
పపరర: భబరర వ కకతస పలర

94-223/321

6563 SQX1684083
పపరర: వనసకటటసశరరర చనన
తసడడ:డ ననగకశశర రరవప చనన
ఇసటట ననస:86-5-442
వయససస:30
లస: పప

6543 NDX1868399
పపరర: సరసబబడజఖస పపలవరరస

94-223/316

6546 NDX1969254
పపరర: ససభబగఖమర పపలవరరర

94-223/319

6549 NDX1867904
పపరర: ఎమరనయయలల పపలవరరస

94-223/322

తసడడ:డ యయసస రతనస పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:45
లస: పప
94-223/324

6552 MLJ2230621
పపరర: గబరవయఖ వవమబల

94-223/325

తసడడ:డ రగశయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:60
లస: పప
94-208/972

6555 NDX1497503
పపరర: ననగబర బ షపక

94-226/328

భరస : మహహదదదన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1767
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/330

6558 NDX1497453
పపరర: ననగబర బబషర షపక

94-226/331

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1767
వయససస:34
లస: పప
95-223/1157

తసడడ:డ రమ రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:86-4-126125
వయససస:19
లస: ససస స
94-221/363

94-223/1017

భరస : యయసస రతనస పపలవరరర
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1767
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప అడపర
ఇసటట ననస:86-4-1992
వయససస:19
లస: ససస స
6562 NDX2376226
పపరర: వనసకట నరసమర నగనస

94-223/318

తలర : నలమర వరససమళళ
ఇసటట ననస:86-4-1656/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1767
వయససస:35
లస: ససస స
6559 NDX2968527
పపరర: భబరర వ సరయ అడపర

6545 MLJ2230753
పపరర: భబషణ కలమమరర పపలవరరస

6540 NDX2714749
పపరర: వననద కలమమర తలకకల

భరస : ఎమరనయయలల పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:70
లస: పప
6556 NDX1966995
పపరర: మహబబబ షపక

94-223/315

తసడడ:డ మమరరయమదనసస పపలవరరర
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రతనస పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:49
లస: పప
6553 NDX1968868
పపరర: యయససరతనస పపలవరరస

6542 NDX2502748
పపరర: మన చసదన పపలవరరస

94-223/312

తసడడ:డ సససదర తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరరయదనసస పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయమదనసస పపలవరరర
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:28
లస: పప
6550 NDX0429316
పపరర: పపలవరరస అసతడవవదద పపలవరరస

94-223/314

తసడడ:డ అసతడ వవదద పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అసతరకశదద పపలవరరస
ఇసటట ననస:86-4-1437
వయససస:41
లస: ససస స
6547 NDX1658428
పపరర: పడకరశ కలమమర పపలవరరర

6539 MLJ2233500
పపరర: ఆనసద రరవప ఏకలల

6537 NDX2186774
పపరర: వననద కలమమర తలకకల

తసడడ:డ సససదర తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వలర యస ఏకలల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సససదర తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:24
లస: ససస స
6544 NDX0429399
పపరర: షమల పపలవరరస

94-223/311

భరస : ఆనసద రరవప ఏకలల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన తలకకల
ఇసటట ననస:86-4-1436
వయససస:46
లస: పప
6541 SQX2047603
పపరర: హవల తలకకల

6536 MLJ2233526
పపరర: ససవరష కలమమరర ఏకలల

6561 NDX2889350
పపరర: దదపపశ పరలష

94-26/1338

తసడడ:డ దదల బహదసర పరలష
ఇసటట ననస:86/5
వయససస:27
లస: పప
95-224/1150

6564 NDX0813410
పపరర: రసజజన షపక

94-225/1144

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-668
వయససస:40
లస: ససస స
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94-225/1145

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-5-668
వయససస:45
లస: పప

94-225/1658

తసడడ:డ అసకమరరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-5-783
వయససస:41
లస: పప

6568 NDX1179340
పపరర: ససబడమణఖస కరజజ

94-226/332

తసడడ:డ పసచచయఖ కరజజ
ఇసటట ననస:86-5-1372
వయససస:84
లస: పప
6571 NDX3256237
పపరర: ఖజజవల షపక

6566 NDX3005238
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప కరవటట

6569 MLJ3539251
పపరర: సతనసరఠర షపక

తసడడ:డ బననడగఠ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1439
వయససస:45
లస: పప
6574 NDX1324417
పపరర: శశషరదదడ మణణ కకసడసరర

94-223/508

94-223/510

94-223/513

94-223/516

94-223/519

94-223/522

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:86-5-1447/1
వయససస:46
లస: పప

94-223/514

6584 NDX1638487
పపరర: ససధదర గరలర

6587 NDX1874818
పపరర: యయససబబబబ గరలర

94-223/525

6590 NDX0547570
పపరర: అసకయఖ పపరరపరటట

94-223/517

6593 NDX2133056
పపరర: కరఠమబన సయఖద
భరస : కరఠమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1448
వయససస:32
లస: ససస స

6576 MLJ3539814
పపరర: లలత కలమమరర మమకతతటట

94-223/512

6579 NDX1073543
పపరర: రగశయఖ ఆరరమళ

94-223/515

6582 NDX0547612
పపరర: అసజన పపరరపరటట

94-223/518

భరస : అసకయఖ పపరరపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:40
లస: ససస స
94-223/520

6585 NDX1658477
పపరర: రరసబబబబ తపగబడడస

94-223/521

తసడడ:డ చలపత రరవప తపగబడడస
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:29
లస: పప
94-223/523

6588 NDX1658535
పపరర: చలపత రరవప తపగబడడస

94-223/524

తసడడ:డ రరమ సరశమ తపగబడడస
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:57
లస: పప
94-223/526

తసడడ:డ ససజవరరవ పపరరపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:45
లస: పప
94-226/334

94-223/509

తసడడ:డ ఆదస ఆరరమళ
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ గరలర
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల గగల
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:68
లస: పప
6592 NDX1179316
పపరర: వవసకటటశశరరర గసగవరపప

6581 NDX1874685
పపరర: మరరయమ బబ డడడ

6573 NDX0731687
పపరర: దదపసక కకసడసరర

భరస : కకశశరరకమమర మమకతతటట
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బబబబ గరలర
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:40
లస: పప
6589 NDX2502672
పపరర: రరమచసదడ గగల

94-223/511

భరస : దననయయలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవ గసధస
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:46
లస: ససస స
6586 NDX1874867
పపరర: దననయయలల బబ డడడ

6578 NDX0658336
పపరర: బబబబరరవప కకసడసరర

94-223/1390

తసడడ:డ యయససపరదస కకసడసరర
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస కకసడసరర
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరసబబబబ తపగబడడస
ఇసటట ననస:86-5-1444
వయససస:29
లస: ససస స
6583 NDX0598946
పపరర: మమరస మర గసధస

95-223/847

తసడడ:డ రగశయఖ ఆరరమళ
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస కకసడసరర
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:31
లస: పప
6580 NDX1658519
పపరర: మమనస తపగబడడస

6575 NDX1073519
పపరర: దతవకలమమర ఆరరమళ

6570 NDX3253978
పపరర: ఖజజవల షపక
తసడడ:డ బబడసగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1439
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బసదగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1439
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప కకసడసరర
ఇసటట ననస:86-5-1442
వయససస:37
లస: ససస స
6577 NDX1114479
పపరర: రరజకసదడ పడసరద కకసడసరర

6572 SQX1658640
పపరర: ఖమజజవల షపక

94-225/1146

భరస : కలమమరసరశమ� రరశస శశటట
ఇసటట ననస:86-5-1085
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1439
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/1392

6567 NDX0558296
పపరర: రరశసశశటట హహహమమవత�

6591 NDX1473263
పపరర: వలయమ బ షపక

94-226/333

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1447/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-223/528

6594 AP151000387535
పపరర: పసర భ సయఖద

94-223/529

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1448
వయససస:50
లస: ససస స
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6595 AP151000387547
పపరర: హహమమసభ షపక

94-223/530

భరస : హహమమస షపక
ఇసటట ననస:86-5-1448
వయససస:62
లస: ససస స
6598 NDX1114487
పపరర: గకససయమ బబగస షపక

94-223/533

94-223/536

94-223/539

94-223/542

94-223/545

94-223/1383

94-223/551

భరస : షమబ
ల దదదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:43
లస: ససస స

6608 NDX1881102
పపరర: హససన షపక

6611 NDX1579053
పపరర: శసకర గబడడవరడ

6614 NDX2836658
పపరర: ననగబర బ షపక

6617 NDX1968934
పపరర: భబగఖస పసనసగరసడ

94-223/554

6620 AP151000387446
పపరర: రరమమరరవప వరనపలర

94-223/543

6623 MLJ2232866
పపరర: మహబబబ బ షపక
భరస : అబబదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:83
లస: ససస స

6603 AP151000387483
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-223/538

6606 NDX1875238
పపరర: శసకర గబడడవరడ

94-223/541

6609 MLJ2236396
పపరర: అసజమర మదచద

94-223/544

భరస : వనసకటటశశరరర మదద
ఇసటట ననస:86-5-1452
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/546

6612 MLJ2237253
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ మదచద

94-223/547

తసడడ:డ శశరర మదద
ఇసటట ననస:86-5-1452
వయససస:43
లస: పప
94-223/1234

6615 SQX1658681
పపరర: ననగబర షరరఫ షపక

95-223/848

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1458
వయససస:23
లస: పప
94-223/552

6618 AP151000387556
పపరర: ససరఖకరసతస వరనపలర

94-223/553

భరస : ననరరయణ వరనపలర
ఇసటట ననస:86-5-1460
వయససస:65
లస: ససస స
94-223/555

తసడడ:డ ననరరయణ వరనపలర
ఇసటట ననస:86-5-1460
వయససస:56
లస: పప
94-223/557

94-223/535

తసడడ:డ అపషల నరసయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1451
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమమరరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:86-5-1460
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మరరసపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1460
వయససస:39
లస: పప
6622 NDX1757543
పపరర: నసరర హన షపక

94-223/540

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1458
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప మరరసపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1460
వయససస:31
లస: ససస స
6619 MLJ2230795
పపరర: భబసకర రరవప మరరసపరటట

6605 NDX0177741
పపరర: శశఖర బబబబ గబడడవరడ

6600 AP151000387182
పపరర: ఖమజజ బ షపక

తసడడ:డ బసదనన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అపర నరసయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1452
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అపషల నరసయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1457
వయససస:36
లస: పప
6616 NDX2453843
పపరర: ససహససన మరరసపరటట

94-223/537

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1452
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1452
వయససస:38
లస: పప
6613 NDX3228764
పపరర: ఈశశర రరవప గబడడవరడ

6602 NDX1968041
పపరర: గకస షపక

94-223/532

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1451
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తతగబల గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1451
వయససస:65
లస: పప
6610 NDX1881136
పపరర: ససభబన షపక

94-223/534

తసడడ:డ బసదగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:43
లస: పప

భరస : అపషలనరసయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1451
వయససస:63
లస: ససస స
6607 AP151000387171
పపరర: అపషలనరసయఖ గబడడవరడ

6599 NDX1968058
పపరర: ఫరతమబన షపక

6597 AP151000387397
పపరర: ససభబన సయఖద

తసడడ:డ హహమమస సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1448
వయససస:52
లస: పప

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర బసదగర
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:31
లస: పప
6604 AP151000387172
పపరర: రరమయమర గబడడవరడ

94-223/531

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1448
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1450
వయససస:33
లస: ససస స
6601 NDX1114552
పపరర: బసదగర సరహహబ బసదగర

6596 MLJ3539012
పపరర: కరఠమబలమర సయఖద

6621 NDX1114578
పపరర: ఖమజజ మబనన మహమరద

94-223/556

భరస : నసరరదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:35
లస: ససస స
94-223/558

6624 NDX2196518
పపరర: ఫరయమజదదదన షపక

94-223/559

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:23
లస: పప
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94-223/560

తసడడ:డ షసషషదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:25
లస: పప
6628 SQX1658665
పపరర: ఉమమమహహ శశరర వవమబల

95-223/849

95-223/851

6632 SQX1658426
పపరర: ఆదదననరరయణ కకల

94-223/564

6635 SQX1658319
పపరర: సమనన షపక

94-223/1407

6638 NDX3123999
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ ఖమసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1471
వయససస:73
లస: పప

6640 AP151000387460
పపరర: బబజ బ బ షపక

6641 NDX1114511
పపరర: ననగబర భబషర షపక

94-223/566

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1473
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1473
వయససస:50
లస: పప
6646 SQX1658608
పపరర: సప మ లకడర శవకకటట

95-223/855

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:86-5-1476
వయససస:46
లస: పప

95-223/853

6647 SQX1658491
పపరర: పవననచనరర రరగఠ

94-223/573

6650 NDX1329135
పపరర: రమమదతవ కలచసలగసటట

94-223/1236

6653 NDX0974022
పపరర: ననగలకడర కరకలమమనస
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1476
వయససస:39
లస: ససస స

6633 NDX2468833
పపరర: సమన షపక

94-223/563

6636 SQX1658368
పపరర: ససభబన షపక

95-223/854

6639 NDX2375343
పపరర: బబ షపక

94-223/565

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1473
వయససస:40
లస: ససస స
94-223/567

6642 NDX2375335
పపరర: ససభబన షపక

94-223/568

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1473
వయససస:47
లస: పప
94-223/570

6645 NDX2454239
పపరర: ననగమలలర సశర చనరర రరగఠ

94-223/571

తసడడ:డ పరరపపరష చనరర రరగఠ
ఇసటట ననస:86-5-1474
వయససస:43
లస: పప
95-223/856

6648 NDX1329119
పపరర: ససజజత కలచసలగసటట

94-223/572

భరస : పరపరరరవప కలచసలగసటట
ఇసటట ననస:86-5-1475
వయససస:35
లస: ససస స
94-223/574

భరస : అసజనవయబలల కలచసలగసటట
ఇసటట ననస:86-5-1475
వయససస:62
లస: ససస స
94-144/997

95-223/850

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1468
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరచనరర రరగఠ
ఇసటట ననస:86-5-1474
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస కలచసచలకసటట
ఇసటట ననస:86-5-1475
వయససస:35
లస: ససస స
6652 NDX0973990
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమమనస

6644 MLJ2230837
పపరర: రమమదతవ రరగర

6630 SQX1658673
పపరర: దతవ తషరకపపడడ

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1468
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశరచనరర రరగర
ఇసటట ననస:86-5-1474
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససదరరననచనరర శవకకటట
ఇసటట ననస:86-5-1474
వయససస:67
లస: ససస స
6649 NDX1784587
పపరర: ససజజత కలచసచలకసటట

95-223/852

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1473
వయససస:28
లస: పప
94-223/569

94-223/562

భరస : బదదడ తషరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-5-1467
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1468
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట లకడర అననపపరష కకనగళళ
ఇసటట ననస:86-5-1470
వయససస:60
లస: పప

6643 NDX0429712
పపరర: హహసపసన షపక షపక

94-223/1235

తసడడ:డ చన బబబబ కకల
ఇసటట ననస:86-5-1467
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1468
వయససస:47
లస: పప
6637 NDX3300209
పపరర: శవ పడసరద కకనగళళ

6629 NDX2771244
పపరర: కరరరసకకయన మలలర ల

6627 NDX1867987
పపరర: షసషషదదదన షపక

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమమల మలలర ల
ఇసటట ననస:86-5-1466/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసవడడతలర తషరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-5-1467
వయససస:34
లస: పప
6634 NDX2468866
పపరర: ససభబన షపక

94-223/561

తలర : రషసద షపక
ఇసటట ననస:86-5-1465
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరరసక వవమబల
ఇసటట ననస:86-5-1466
వయససస:25
లస: ససస స
6631 SQX1658699
పపరర: బదదడ తషరకపపడడ

6626 MLJ2234144
పపరర: ఎస.డక.నసరరదదదన షపక

6651 NDX0599001
పపరర: శకనవరస కలచసలగసటట

94-223/575

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కలచసలగసటట
ఇసటట ననస:86-5-1475
వయససస:40
లస: పప
94-144/998

6654 NDX2218147
పపరర: రరణణ సరయ పసడయసక దతవ
కరకలమమనస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-5-1476
వయససస:22
లస: ససస స

94-145/870
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94-145/871 6656 NDX2692408
6655 NDX2100352
పపరర: సరయ పడదదప చసదడ కరకలమమనస
పపరర: మసరసన వల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-5-1476
వయససస:23
లస: పప
6658 NDX0557082
పపరర: చచలర లరర దసరరరరరవప చచలర లరర

తసడడ:డ ఖజ సరహహబ ససవద
ఇసటట ననస:86-5-1477
వయససస:46
లస: పప
94-223/578

తసడడ:డ పససటయఖ చచలర లరర
ఇసటట ననస:86-5-1480
వయససస:31
లస: పప
6661 NDX2744860
పపరర: సరసబశవరరవప జసపన

6659 NDX1968587
పపరర: లకడర తనటటపపడడ

94-223/1237

6662 NDX2837037
పపరర: కకరణ కలమమర జసపన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:26
లస: పప

94-223/1240
6664 NDX2744951
పపరర: వసశ శవ రరమ కకషష వర పడసరద
జసపన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:18
లస: పప

6665 NDX2744811
పపరర: లకడర దతవ జసపన
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:51
లస: ససస స

6667 AP151000387433
పపరర: ఇసరక జజననలగడడ

6668 SQX1658582
పపరర: దదవఖ జజననలగడడ

94-223/582

తసడడ:డ ననగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:86-5-1482
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబబబ మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:30
లస: ససస స
6673 NDX2468858
పపరర: శకకరసత మమసదదస

94-223/586

94-223/589

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1484
వయససస:38
లస: పప

6674 NDX1359009
పపరర: బబబబ జజననలగడడ

6677 MLJ2232502
పపరర: ఏసస బబబబ మమసడస

94-223/1361

6680 NDX1968983
పపరర: షరబబషస షపక

94-223/1360

6683 NDX0176677
పపరర: మహబబ ససభబన షపక షపక
తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1484
వయససస:53
లస: పప

94-223/580

6663 NDX2837052
పపరర: చసదసననగ జసపన

94-223/1239

6666 AP151000387154
పపరర: శరసతకలమమరర జజననలగడడ

94-223/581

భరస : ఇసరక జజననలగడడ
ఇసటట ననస:86-5-1482
వయససస:50
లస: ససస స
95-223/857

6669 SQX1658616
పపరర: డతవడ జజననలగడడ

95-223/858

తసడడ:డ ఇసరసకల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:86-5-1482
వయససస:30
లస: పప
94-223/584

6672 AP151000387157
పపరర: మమరమర మమసడస

94-223/585

భరస : కకడతశశరరరవప మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:55
లస: ససస స
94-223/587

6675 NDX1359207
పపరర: శరకవణ మమసడచస మమసడస

94-223/588

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:28
లస: పప
94-223/590

6678 AP151000387156
పపరర: కకటటశశరరరవప మమసడస

94-223/591

తసడడ:డ పసరయఖ మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:58
లస: పప
94-223/592

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1484
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/594

6660 NDX1968546
పపరర: శకనస తనటటపపడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మమసడడమ
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:54
లస: ససస స
6682 MLJ2231264
పపరర: బబజ షపక

94-223/1238

తసడడ:డ ఇసరసక జజననలగడడ
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:32
లస: పప
6679 NDX3051257
పపరర: మరమర మమసడడమ

6671 NDX1359215
పపరర: తబత మమసడస

94-223/577

తసడడ:డ రరమబలల తనటటపపడడ
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర మమసడస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమసదదస
ఇసటట ననస:86-5-1483
వయససస:25
లస: పప
6676 NDX1358993
పపరర: ససనల కలమమర మమసడస

94-223/579

భరస : డతవడ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:86-5-1482
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/583

6657 NDX0658278
పపరర: అపషలనరసమ పప టట
ర రర

భరస : అపరషరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:86-5-1480
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనస తనటటపపడడ
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససభబరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1481
వయససస:56
లస: పప

6670 NDX1114545
పపరర: రజన మమసడస

94-223/1019

6681 NDX1968538
పపరర: ససలమర బ షపక

94-223/593

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1484
వయససస:45
లస: ససస స
94-223/595

6684 NDX0731927
పపరర: బబ రహహమ షపక

94-223/596

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1485
వయససస:38
లస: ససస స
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6685 NDX0731604
పపరర: మసరసన వల షపక
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94-223/597

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1485
వయససస:42
లస: పప
6688 NDX1114529
పపరర: ఫరడనససమర కలసచకరల

94-223/599

94-223/602

94-223/605

94-223/608

94-223/611

94-223/614

95-223/860

భరస : ఇసరసక కరరరమబరర
ఇసటట ననస:86-5-1501
వయససస:29
లస: ససస స

6698 AP151000387164
పపరర: జజన బబషర షపక

6701 NDX1630699
పపరర: ససబబబరరవప వనలరసకక

6704 NDX2750396
పపరర: గగపస కకషష పసడల

6707 SQX1658715
పపరర: మరరయమర దనసరర

94-223/616

6710 NDX2375368
పపరర: శరఠష జలమర

94-223/609

6713 SQX1658400
పపరర: రవ కలమమర గరననపలర
తసడడ:డ మమరరయ దనసస గరననపలర
ఇసటట ననస:86-5-1501
వయససస:21
లస: పప

6693 NDX2144491
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప దనసరర

94-223/604

6696 AP151000387490
పపరర: రగశమర బళళ బళళ

94-223/607

6699 NDX1630723
పపరర: వనసకట రమణ వనలరసకక

94-223/610

భరస : ససబబబరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:86-5-1491
వయససస:56
లస: ససస స
94-223/612

6702 NDX2375855
పపరర: మణణమర జకలకల

94-223/613

భరస : శసకర జకలకల
ఇసటట ననస:86-5-1493
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/1434

6705 NDX2502771
పపరర: సరశత దనసరర

94-223/615

భరస : ససతతష కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1498
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/861

6708 SQX1658723
పపరర: ససతతష కలమమర దనసరర

95-223/862

తసడడ:డ దసరరర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1498
వయససస:23
లస: పప
94-223/617

భరస : మమరర జలమర
ఇసటట ననస:86-5-1499
వయససస:36
లస: ససస స
95-223/863

94-223/601

భరస : పపననయఖ బళళ
ఇసటట ననస:86-5-1489
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1498
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-5-1499
వయససస:29
లస: ససస స
6712 SQX1658467
పపరర: ససధనరరణణ కరరరమబరర

94-223/606

తసడడ:డ కకటయఖ పసడల
ఇసటట ననస:86-5-1495
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససతతష కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1498
వయససస:22
లస: ససస స
6709 NDX2375400
పపరర: మమరఠ మమకల

6695 NDX0762567
పపరర: మరరయమర బళళ బళళ

6690 NDX1180884
పపరర: దసరర దనసరర

తసడడ:డ సతఖస దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1487
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ వనలరసకక
ఇసటట ననస:86-5-1491
వయససస:61
లస: పప

భరస : అరవపలర అరవపలర
ఇసటట ననస:86-5-1493
వయససస:27
లస: ససస స
6706 SQX1658707
పపరర: సరశత దనసరర

94-223/603

తసడడ:డ నననషర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1490
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:86-5-1491
వయససస:42
లస: పప
6703 NDX2502698
పపరర: వనసకటరమణ అరవపలర

6692 NDX1630764
పపరర: జననరద నరరవప చరరకలరర

94-223/598

భరస : శవననగకశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1487
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బళళ
ఇసటట ననస:86-5-1489
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1490
వయససస:55
లస: ససస స
6700 NDX1630749
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వనలరసకక

94-223/600

తసడడ:డ లకకరననరరయణ చరరకలరర
ఇసటట ననస:86-5-1487
వయససస:45
లస: పప

భరస : జకరయఖ బలమర
ఇసటట ననస:86-5-1489
వయససస:31
లస: ససస స
6697 AP151000387165
పపరర: జజన బ షపక

6689 NDX1630780
పపరర: దసరర భవరన చరరకలరర

6687 NDX1785304
పపరర: సరయకలమమరర లసగరబతస న

భరస : రవసదడ బబబబ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:86-5-1486
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జననరద నరరవప చరరకలరర
ఇసటట ననస:86-5-1487
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1487
వయససస:26
లస: పప
6694 NDX2375863
పపరర: పడమలమ రరణణ బలమర

95-223/859

భరస : ననరరయణ మమనసపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1485
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప కలసచకరల
ఇసటట ననస:86-5-1486
వయససస:62
లస: ససస స
6691 NDX1359181
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

6686 SQX1658624
పపరర: లలమవత మమనసపరటట

6711 NDX2375350
పపరర: మమరర జలమర

94-223/618

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జలమర
ఇసటట ననస:86-5-1499
వయససస:33
లస: పప
95-223/864

6714 SQX1658459
పపరర: ఇసరసక కరరరమబరర

95-223/865

తసడడ:డ అబడహస కరరరమబరర
ఇసటట ననస:86-5-1501
వయససస:47
లస: పప
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6715 NDX2453959
పపరర: దసరర దనసరర
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94-223/619

భరస : కకసడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1502
వయససస:25
లస: ససస స
6718 NDX2375533
పపరర: మననకలమమరర బబ బబల

94-223/620

94-223/623

94-223/626

Deleted
95-223/868

తసడడ:డ మరర సరహహబ ఆకలమలర
ఇసటట ననస:86-5-1516
వయససస:48
లస: పప
6730 NDX2375491
పపరర: శరససన గడదస

94-223/629

94-223/631

94-223/1242

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కమమరల
ఇసటట ననస:86-5-1525
వయససస:29
లస: ససస స

95-223/866

భరస : మలర కరరరర న గకడ కకసరన
ఇసటట ననస:86-5-1516
వయససస:22
లస: ససస స
6728 NDX0177659
పపరర: చటటటమర మబడడసస

6731 MLJ2233310
పపరర: జయరరవప గడడ స

6734 NDX2485274
పపరర: ననగరరజ ఉపపషతతళళ

6737 NDX2485548
పపరర: శరఠష ఉపషతల

94-226/338

6740 SQX1899814
పపరర: వఠల ఉపపషతతళళ

94-223/627

6743 NDX2375392
పపరర: ననగరరజ ఉపషతల
తసడడ:డ వఠల ఉపషతల
ఇసటట ననస:86-5-1526
వయససస:26
లస: పప

6723 NDX2453934
పపరర: మమల బ ఆకలమలర

94-223/625

6726 SQX1658566
పపరర: మమలమబ ఆకలమలర

95-223/867

6729 NDX0177683
పపరర: పదర మబడడసస

94-223/628

భరస : వనసగయఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1519
వయససస:73
లస: ససస స
94-223/630

6732 NDX1497388
పపరర: ననగకశశర రరవప మమమల

94-226/335

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మళ
ఇసటట ననస:86-5-1521
వయససస:51
లస: పప
94-223/632

6735 NDX2485308
పపరర: వఠల ఉపపషతతళళ

94-223/633

తసడడ:డ పసదద రసగయఖ ఉపపషతతళళ
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:49
లస: పప
94-226/336

6738 NDX0147884
పపరర: సరసబయఖ ఉపపషతల

94-226/337

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉపపషథళ
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:33
లస: పప
95-223/869

తసడడ:డ పసదద రసగయఖ ఉపషతల
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:49
లస: పప
94-226/339

94-223/622

భరస : ననసరయఖ ఆకలమలర
ఇసటట ననస:86-5-1516
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉపషతల
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:34
లస: పప
6742 NDX0492397
పపరర: దసరర కమమరల

6725 SQX1658822
పపరర: లకడర తరరపతమర కకసన

6720 NDX2502755
పపరర: జయ లకడర కరకరర

భరస : నసరయఖ అకలమమలర
ఇసటట ననస:86-5-1516
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠల ఉపపషతతళళ
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:26
లస: పప

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:26
లస: ససస స
6739 NDX1874206
పపరర: మషప బతష
స ల

94-223/624

తసడడ:డ మబతస యఖ గడడ స
ఇసటట ననస:86-5-1519
వయససస:55
లస: పప

భరస : వఠల ఉపపషతతలర
ఇసటట ననస:86-5-1524
వయససస:44
లస: ససస స
6736 NDX2744498
పపరర: శరఠష ఉపèపపటబలమ

6722 NDX2375905
పపరర: బబలమజ కరకరర

94-223/1022

భరస : బబలమజ కరకరర
ఇసటట ననస:86-5-1508
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1519
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప గడదస
ఇసటట ననస:86-5-1519
వయససస:35
లస: పప
6733 NDX2485241
పపరర: లకడర ఉపపషతతలర

94-223/621

తసడడ:డ బబలర యఖ కరకరర
ఇసటట ననస:86-5-1508
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ అకలమమల
ఇసటట ననస:86-5-1516
వయససస:49
లస: పప
6727 SQX1658574
పపరర: ననసరయఖ ఆకలమలర

6719 NDX2502680
పపరర: తషలసస పసదనల

6717 NDX2714731
పపరర: శక వనసకటటశశరమర గకసధ

భరస : శక శకనస గకసధ
ఇసటట ననస:86-5-1502
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప పసదనల
ఇసటట ననస:86-5-1507
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ జవశలదదననన
ఇసటట ననస:86-5-1508
వయససస:48
లస: ససస స
6724 NDX2453892
పపరర: నసరయఖ అకలమమల

94-223/1021

తసడడ:డ సతస యఖ గకసధ
ఇసటట ననస:86-5-1502
వయససస:23
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర బబ బబల
ఇసటట ననస:86-5-1505
వయససస:32
లస: ససస స
6721 NDX2375426
పపరర: లకడర రరజఖస జవశలదదననన

6716 NDX2714699
పపరర: శక శకనస గకసధ

6741 AP151000387215
పపరర: అలవనల మసగమర దదసశరల

94-223/634

భరస : వరరసజకనవయబలల దదసశరల
ఇసటట ననస:86-5-1525
వయససస:53
లస: ససస స
94-223/635

6744 SQX1658376
పపరర: శరఠష ఉపషతలర

95-223/870

భరస : సరసబయఖ ఉపషతలర
ఇసటట ననస:86-5-1526
వయససస:26
లస: ససస స
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6745 SQX1658384
పపరర: లకడర ఉపషతలర
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95-223/871

భరస : వఠల ఉపషతలర
ఇసటట ననస:86-5-1526
వయససస:52
లస: ససస స
6748 NDX1833426
పపరర: జయ లకడర కకమరన

94-223/637

94-223/1244

95-223/875

94-226/341

94-223/640

94-223/642

94-226/343

తసడడ:డ యయసస ఆదదమళళ
ఇసటట ననస:86-5-1537
వయససస:33
లస: ససస స

6761 NDX2502722
పపరర: పడసరద చసతగబసటర

6764 NDX2502714
పపరర: శకనస వవమబల

6767 NDX2409308
పపరర: అసకమర ఉపషతలమర

95-223/877

6770 SQX1658541
పపరర: జలమన యస కక

94-220/1038

6773 NDX2485258
పపరర: ననగ మలలర శశరర దనసరర
భరస : రవ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:86-5-1537
వయససస:35
లస: ససస స

6753 SQX1658855
పపరర: మరరయమర పసదనల

95-223/874

6756 NDX2409423
పపరర: అరవసద సరయ కరవటట

94-226/340

6759 NDX2485282
పపరర: ససనత చసతగబసటర

94-223/639

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసతగబసటర
ఇసటట ననస:86-5-1531
వయససస:26
లస: ససస స
94-223/641

6762 NDX2485563
పపరర: గగపస మమకల

94-226/342

తసడడ:డ మమరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-5-1531
వయససస:20
లస: పప
94-223/643

6765 NDX3191707
పపరర: వరసవ గబసజ

94-223/1245

తసడడ:డ చనన గబసజ
ఇసటట ననస:86-5-1532
వయససస:18
లస: ససస స
94-223/644

6768 NDX2409316
పపరర: వనసకరయమమర పగడనల

94-223/645

భరస : వనసకటటశశరరర పగడనల
ఇసటట ననస:86-5-1536
వయససస:42
లస: ససస స
95-223/878

తసడడ:డ మసరసన యస కక
ఇసటట ననస:86-5-1536
వయససస:52
లస: పప
94-223/647

94-223/1243

తసడడ:డ శవననగకశశరరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-5-1528
వయససస:23
లస: పప

తలర : పసద పరసడడ ఉపషతలమర
ఇసటట ననస:86-5-1536
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జలమన యస కక
ఇసటట ననస:86-5-1536
వయససస:37
లస: ససస స
6772 NDX2375301
పపరర: ఏసమర ఆదదమళళ

94-224/1525

తసడడ:డ గబరవయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:86-5-1532
వయససస:24
లస: పప

భరస : రసగర ఉపషతల
ఇసటట ననస:86-5-1535
వయససస:37
లస: ససస స
6769 SQX1658533
పపరర: లకడర యస కక

6758 NDX3229192
పపరర: అసకమర ఉపలమలమ

6750 NDX2791077
పపరర: నగరజ పసడల

భరస : ఏడడకకసడలల పసదనల
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసతగబసటర
ఇసటట ననస:86-5-1531
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:86-5-1532
వయససస:21
లస: ససస స
6766 NDX0492413
పపరర: కకకషషవవణణ ఉపషతల

95-223/873

తసడడ:డ పసదద పసడడ ఉపలమలమ
ఇసటట ననస:86-5-1531
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష జలమర
ఇసటట ననస:86-5-1531
వయససస:51
లస: ససస స
6763 NDX2502706
పపరర: లమవణఖ వవమబల

6755 NDX3062742
పపరర: లమల బ భవనస

94-223/636

తసడడ:డ శకనస పసడల
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట జగననధస భవనస
ఇసటట ననస:86-5-1528
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ వడ మబళ
ఇసటట ననస:86-5-1529
వయససస:36
లస: పప
6760 NDX2485266
పపరర: లకడర జలమర

94-223/638

భరస : దసరర రరవప పసదనల
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసదనల
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:58
లస: పప
6757 NDX0983437
పపరర: ననగరరజ వవమబల

6749 NDX1867938
పపరర: ఇమమరనసఇల సరతషలలరర

6752 SQX1658830
పపరర: దసరర పసదనల

6747 NDX1868167
పపరర: రరజకశశరర సరతషలలరర

భరస : ఇమమరనసఇల సరతషలలరర
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనసదన రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పసడల
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:18
లస: ససస స
6754 SQX1658848
పపరర: ఏడడకకసడలల పసదనల

95-223/872

తసడడ:డ పసదద గసగయఖ ఉపషతలర
ఇసటట ననస:86-5-1526
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలలర సశర రరవప కకమరన
ఇసటట ననస:86-5-1527
వయససస:64
లస: ససస స
6751 NDX2791119
పపరర: దసరర భవన పసడల

6746 SQX1658350
పపరర: వఠల ఉపషతలర

6771 NDX2485092
పపరర: సరమమమ జఖస పరగరల

94-223/646

తసడడ:డ రమమష పరగరల
ఇసటట ననస:86-5-1537
వయససస:20
లస: ససస స
94-223/648

6774 NDX3162005
పపరర: గగపస చసద యరకవరపప

94-223/1362

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:86-5-1537
వయససస:25
లస: పప
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6775 NDX2485290
పపరర: పడకరష అదదమమళళ
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94-223/649

తసడడ:డ యయసస అదదమమళళ
ఇసటట ననస:86-5-1538
వయససస:40
లస: పప
6778 NDX2133072
పపరర: శశశలజ బసడనరర

94-223/650

94-223/653

94-223/656

94-223/659

94-226/344

94-223/663

94-223/666

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:37
లస: పప

6788 NDX0731588
పపరర: ననగరరజ జగనననధస

6791 NDX1711770
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వపయబఖరర

6794 MLJ3539962
పపరర: షరఠప షపక

6797 MLJ3539194
పపరర: షరకకలర మ షపక

94-223/669

6800 NDX2105709
పపరర: జలమన షపక

94-223/660

6803 NDX2173490
పపరర: కకరస ర గబడడవరడ
భరస : శశఖర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:27
లస: ససస స

6783 NDX0830232
పపరర: పపరస అసజల పపరస

94-223/655

6786 NDX2133155
పపరర: కలమఖణణ జగనననథస

94-223/658

6789 NDX0292284
పపరర: శసకర రరవప బబ రరక

94-223/661

తసడడ:డ ఆదదశశషష బబ రరక
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:58
లస: పప
94-226/345

6792 MLJ2238103
పపరర: బబహజజరర బ షపక

94-223/662

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1546
వయససస:35
లస: ససస స
94-223/664

6795 MLJ2238111
పపరర: ఖమదర వల షపక

94-223/665

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1546
వయససస:37
లస: పప
94-223/667

6798 MLJ3539202
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-223/668

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:53
లస: ససస స
94-223/670

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:25
లస: పప
94-223/672

94-223/652

భరస : ననగరరజ జగనననథస
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:24
లస: పప
6802 NDX0547356
పపరర: వల షపక షపక

94-223/657

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1546
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1546
వయససస:40
లస: పప
6799 NDX2102176
పపరర: ఫసవరగజ షపక

6785 NDX0882068
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస

6780 NDX2133064
పపరర: సరసబయఖ బసడనరర

భరస : మబరళ పపరస
ఇసటట ననస:86-5-1543
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వపయబఖరర
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:38
లస: పప

భరస : పససటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1546
వయససస:56
లస: ససస స
6796 MLJ2238095
పపరర: ససవదన షపక

94-223/654

తసడడ:డ రరమమరరవప జగనననధస
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పససటట సరహహబ రఫస
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:31
లస: పప
6793 MLJ2238079
పపరర: హసన బ షపక

6782 NDX2133106
పపరర: మసరసన వల షపక

94-223/1247

తసడడ:డ సమబదనడల బసడనరర
ఇసటట ననస:86-5-1541
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపరస
ఇసటట ననస:86-5-1543
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:86-5-1544
వయససస:34
లస: ససస స
6790 NDX1105840
పపరర: మహమరద రఫ

94-223/651

తసడడ:డ మమబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1542
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:86-5-1543
వయససస:38
లస: పప
6787 NDX0282947
పపరర: హహమన బబ రరక బబ రరక

6779 NDX2133080
పపరర: పదర నళపరటట

6777 NDX2816312
పపరర: గగపస చసద యరకవరపప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:86-5-1539
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1541
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1542
వయససస:22
లస: ససస స
6784 MLJ3539897
పపరర: మబరళ పపరస

94-223/1246

భరస : మమణణకఖరరవప యరకవరపప
ఇసటట ననస:86-5-1539
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-5-1541
వయససస:36
లస: ససస స
6781 NDX2193308
పపరర: ఆశర బ షపక

6776 NDX2816635
పపరర: మసగమర యరకవరపప

6801 NDX1114669
పపరర: షరఠఫ షపక షపక

94-223/671

తలర : మరరబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:29
లస: పప
94-226/346

6804 SQX1658343
పపరర: మరరయమర మమకల

95-223/880

తలర : ఏలర మర మమకల
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:22
లస: ససస స
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95-223/881

తలర : ఏలర మర మమకల
ఇసటట ననస:86-5-1549
వయససస:25
లస: పప
6808 MLJ3539756
పపరర: సరసబబడజఖస మమరస

94-223/675

94-223/678

94-223/681

94-223/684

94-223/687

94-223/690

94-223/693

తసడడ:డ బడత సహహబబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:60
లస: పప

6818 MLJ2235752
పపరర: ఇససస ర రరణణ మరరక

6821 NDX0177329
పపరర: ఆరరఫ షపక

6824 NDX2375699
పపరర: కరరషరర షపక

6827 AP151000387560
పపరర: వపసపసన భ షపక

94-223/696

6830 NDX0430082
పపరర: మసరసనశల షపక

94-223/685

6833 NDX2409258
పపరర: మబసస ఫర షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:73
లస: పప

6813 MLJ2236081
పపరర: రరజకశశరర పసనసమబడడ

94-223/680

6816 MLJ2237113
పపరర: చసదడశశఖర పసనసమబడడ

94-223/683

6819 MLJ2235745
పపరర: శవ సరమమమ జఖస యమదగరరర

94-223/686

భరస : కకటటరరడడడ యమదగరరర
ఇసటట ననస:86-5-1554
వయససస:65
లస: ససస స
94-223/688

6822 NDX0176867
పపరర: మహబబబ పఠరన

94-223/689

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1557
వయససస:56
లస: ససస స
94-223/691

6825 NDX1265636
పపరర: ఖమదర బ షపక

94-223/692

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:28
లస: ససస స
94-223/694

6828 NDX2375681
పపరర: బబజ షపక

94-223/695

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:26
లస: పప
94-223/697

తసడడ:డ బడతసర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:38
లస: పప
94-223/699

94-223/677

తసడడ:డ రతస యఖ పసనసమబడక
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:65
లస: పప

భరస : బడత సహహబబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:27
లస: పప
6832 MLJ2231736
పపరర: బడత సహహబబ షపక

94-223/682

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:33
లస: ససస స
6829 NDX1265677
పపరర: దసస గరరర షపక

6815 MLJ3539731
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ బబ ననల

6810 NDX1969023
పపరర: వజయ ఉమరరవప

భరస : చసదడశశఖర పసనసమబడక
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1557
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1557
వయససస:32
లస: పప
6826 NDX0430090
పపరర: మబననన షపక షపక

94-223/679

భరస : రవ కలమమర మరరక
ఇసటట ననస:86-5-1554
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస మరరక
ఇసటట ననస:86-5-1554
వయససస:63
లస: పప
6823 NDX0557926
పపరర: షపక మహమరద షపక

6812 MLJ2235760
పపరర: మమధవ బబ ననల

94-223/674

భరస : మదన బబబబ పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రతననరరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర మరరక
ఇసటట ననస:86-5-1554
వయససస:37
లస: ససస స
6820 MLJ2231512
పపరర: రవ కలమమర మరరక

94-223/676

భరస : చసదడశశఖర రరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర పసనసమబడక
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:33
లస: పప
6817 MLJ2231504
పపరర: అననపపరష మరరక

6809 MLJ2238566
పపరర: Suresh Maram

6807 NDX1969213
పపరర: వనసకట లకడర బబ ననల

భరస : ననగరరరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:86-5-1551
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర మసద ఏలమసద
ఇసటట ననస:86-5-1551
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజకష పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:86-5-1552
వయససస:32
లస: ససస స
6814 NDX0176842
పపరర: రరజకశ పసనసమబడడ

94-223/673

భరస : ససరకష మమరస
ఇసటట ననస:86-5-1551
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఎలర మసద మమరస
ఇసటట ననస:86-5-1551
వయససస:60
లస: ససస స
6811 NDX1874792
పపరర: సపనహ లత పసనసమబడడ

6806 NDX1968132
పపరర: అసజల మమరస

6831 NDX0430116
పపరర: బబజ షపక

94-223/698

తసడడ:డ బడతసర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1558
వయససస:48
లస: పప
94-223/700

6834 NDX0460337
పపరర: లలర గకకస డతగల

94-223/701

తసడడ:డ పడబబకర రరవప డతగల
ఇసటట ననస:86-5-1559
వయససస:39
లస: ససస స
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6835 NDX0460303
పపరర: పడభబకర రరవప డతగల డతగల

94-223/702

తసడడ:డ లకకరననరరయణ డతగల
ఇసటట ననస:86-5-1559
వయససస:51
లస: పప
6838 AP151000387448
పపరర: వరలకడర గరదచ

94-223/705

94-223/706

94-223/1024

94-223/710

95-223/883

94-223/715

94-223/718

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప ఎసదట
ఇసటట ననస:86-5-1572
వయససస:53
లస: ససస స

6848 NDX0430165
పపరర: పరరశత కరకరర

6851 NDX1603951
పపరర: శకదతవ చసతమల

6854 MLJ3540069
పపరర: గగపస మమడడగబల

6857 NDX0557454
పపరర: ససజజత మబడడసస

94-223/721

6860 NDX0558759
పపరర: కకషష మబడడసస

94-223/711

6863 NDX2173151
పపరర: నరకసదడ పడసరద యయసడతటట
తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప యయసడతటట
ఇసటట ననస:86-5-1572
వయససస:23
లస: పప

6843 NDX1180694
పపరర: మహహదద న బబష షపక

94-223/708

6846 NDX2375517
పపరర: బబ జరవననబ సయఖద

94-223/709

6849 NDX0702886
పపరర: కరకరర బబలర యఖ కరకరర

94-223/712

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:86-5-1568
వయససస:48
లస: పప
94-223/713

6852 NDX1114859
పపరర: రమమదతవ మమడడగబల

94-223/714

భరస : గగపస మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-5-1569
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/716

6855 NDX1073717
పపరర: వజయలకడర మబడడసస

94-223/717

భరస : రమమష మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:32
లస: ససస స
94-223/719

6858 AP151000387519
పపరర: కకటమర మబడడసస మబడడసస

94-223/720

భరస : మలర యఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:60
లస: ససస స
94-223/722

తసడడ:డ మలర యఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:38
లస: పప
94-223/727

95-223/882

భరస : చనన మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1567
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:32
లస: పప
6862 MLJ3539913
పపరర: పపషరషవత ఎసదచట

94-223/1248

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-5-1569
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషష మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:33
లస: ససస స
6859 NDX1073683
పపరర: రమమష మబడడసస

6845 NDX2773208
పపరర: మబదడబబ యయన దసరర

6840 SQX1658863
పపరర: వనసకట రరవప గరదచ

తలర : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1564
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబయఖ చసతమల
ఇసటట ననస:86-5-1569
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మమడసరన
ఇసటట ననస:86-5-1569
వయససస:51
లస: ససస స
6856 NDX1180728
పపరర: రరధ మబడడసస

94-223/707

భరస : బబలర యఖ కరకరర
ఇసటట ననస:86-5-1568
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కరకరర
ఇసటట ననస:86-5-1568
వయససస:25
లస: ససస స
6853 NDX1566985
పపరర: అసజమర మమడసరన

6842 NDX1180702
పపరర: బబ షపక

94-223/704

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరదచ
ఇసటట ననస:86-5-1562
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మబదడబబ యయన రసగరరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1566
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1567
వయససస:36
లస: పప
6850 SQX1658871
పపరర: జయలకడర కరకరర

94-223/1023

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1564
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కగరర వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:86-5-1566
వయససస:46
లస: ససస స
6847 NDX2375525
పపరర: చనన మసరసన వల సయఖద

6839 NDX2678662
పపరర: వనసకటరరవప గరదచ

6837 AP151000387269
పపరర: ననగమణణ కరరషటక

భరస : శకనవరసరరవప కరరషటక
ఇసటట ననస:86-5-1562
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరదచ
ఇసటట ననస:86-5-1562
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహహదద న బబష షపక
ఇసటట ననస:86-5-1564
వయససస:43
లస: ససస స
6844 NDX2674679
పపరర: కగరర ధన లకడర

94-223/703

భరస : వనసకట రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:86-5-1562
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గరదచ
ఇసటట ననస:86-5-1562
వయససస:60
లస: ససస స
6841 NDX1180686
పపరర: జజహహరరబ షపక

6836 NDX2453546
పపరర: వనసకటటశశరమర గరదచ

94-223/723
6861 AP151000387523
పపరర: మలర యఖ మబడడసస మబడడసస

తసడడ:డ ఎలర యఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1570
వయససస:75
లస: పప
94-223/728

6864 MLJ3539848
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప ఎసదచట

94-223/729

తసడడ:డ గరటయఖ ఎసదట
ఇసటట ననస:86-5-1572
వయససస:59
లస: పప
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94-223/730

భరస : ననగబర వల జరలర
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:28
లస: ససస స
6868 NDX1114800
పపరర: హహసపసన బ షపక

94-223/733

94-223/736

94-223/739

94-223/742

94-226/348

95-223/1159

94-223/746

భరస : వరసస కరలమరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:47
లస: ససస స

6878 NDX2375475
పపరర: మహబబబ వల షపక

6881 NDX1179324
పపరర: ఖమససస వల షపక

6884 AP151000387562
పపరర: మబనన షపక

6887 MLJ3539707
పపరర: లకకర వరగరన

94-223/1249

6890 NDX2758811
పపరర: హహమలత వరగన

94-223/743

6893 NDX1265669
పపరర: వజయ కలమమర కరలమరర
తసడడ:డ వరసస కరలమరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:31
లస: పప

6873 NDX0177014
పపరర: భబరత కరరరమసచ

94-223/738

6876 NDX2375459
పపరర: సరజద అల షపక

94-223/741

6879 NDX1473255
పపరర: రరహనన షపక

94-226/347

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/349

6882 NDX2784304
పపరర: మహమరద షపక

94-226/1387

తసడడ:డ రకహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:86-05-1577
వయససస:31
లస: పప
94-223/744

6885 MLJ2231629
పపరర: వల షపక

94-223/745

తసడడ:డ తషమరలవల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1578
వయససస:55
లస: పప
94-223/747

6888 NDX1265719
పపరర: అనల కలమమర వరగరనv

94-223/748

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:86-5-1579
వయససస:26
లస: పప
94-223/1250

భరస : అనల కలమమర వరగన
ఇసటట ననస:86-5-1579
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/750

94-223/735

తసడడ:డ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వరగరన
ఇసటట ననస:86-5-1579
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరగన
ఇసటట ననస:86-5-1579
వయససస:49
లస: పప
6892 NDX1265685
పపరర: మబనయమమర కరలమరర

94-223/740

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1578
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరగరన
ఇసటట ననస:86-5-1579
వయససస:43
లస: ససస స
6889 NDX2758787
పపరర: మలర శశర రరవప వరగన

6875 NDX2375483
పపరర: ఖమజజబ షపక

6870 NDX0022350
పపరర: ననగబర వల జరలర

భరస : పసదద శశషయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:86-5-1575
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదన బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ లవఅల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:22
లస: పప
6886 MLJ3539715
పపరర: అసజల వరగరన

94-223/737

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపదన బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:31
లస: పప
6883 SQX2046225
పపరర: సరజద అల షపక

6872 NDX0702928
పపరర: శశషయఖ కరరరమసచ

94-223/732

తసడడ:డ పసదద బడత సరహహబ జరలర
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1577
వయససస:25
లస: పప
6880 NDX1179332
పపరర: దసస గరరర జక షపక

94-223/734

తసడడ:డ మదదయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:93
లస: పప

భరస : మబతనఖలల బబ డడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1576
వయససస:32
లస: ససస స
6877 NDX2375442
పపరర: సరదక అల షపక

6869 NDX2091395
పపరర: దసస గరరర షపక

6867 NDX0022368
పపరర: కరశసబ జరలర

భరస : కరశస వల జరలర
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసదద బడతసరహహబ జరలర
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:33
లస: పప
6874 NDX2173094
పపరర: మరరయమర బబ డడగబ

94-223/731

భరస : జరలర దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1573
వయససస:53
లస: ససస స
6871 NDX1073568
పపరర: ఖమసససవల జరలర

6866 NDX2091403
పపరర: ఖమశసబ షపక

6891 NDX1265388
పపరర: ధనలకకర కరలమరర

94-223/749

తసడడ:డ వరసస కరలమరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:28
లస: ససస స
94-223/751

6894 NDX2764850
పపరర: లకడర నరరసదడ అతతరరర

94-223/1251

తసడడ:డ రరమరహనరరవప అతతరరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:34
లస: పప
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94-223/1252

తసడడ:డ రరమరహనరరవప అతతరరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:32
లస: పప
6898 NDX2485191
పపరర: బబ బలమర

94-223/752

94-226/350

94-223/755

95-223/885

94-223/1254

94-223/760

94-223/1255

భరస : రవబబబబ బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1601
వయససస:31
లస: ససస స

6908 NDX3187754
పపరర: కవత కటట

6911 NDX0177436
పపరర: వజయకలమమరర పరలకకరస ర

6914 NDX0731984
పపరర: కకషష పరలకకరస ర

6917 NDX2786945
పపరర: శవ గనగఠ

95-223/888

6920 MLJ2232791
పపరర: ఎసయఖ బడడగబ

94-224/1526

6923 NDX0148072
పపరర: మదన బబబబ పసనసమబడడ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపనమబఢక
ఇసటట ననస:86-5-1601
వయససస:31
లస: పప

6903 SQX1658806
పపరర: పరరశత రరడడ

95-223/884

6906 NDX0176925
పపరర: కకశశర బబబబ అలపత

94-223/757

6909 SQX1658780
పపరర: అనసరరధ కటబట

95-223/886

భరస : ఏడడకకసడలల కటబట
ఇసటట ననస:86-5-1587
వయససస:32
లస: ససస స
94-223/758

6912 NDX0731794
పపరర: లకడర పరలకకరస ర

94-223/759

భరస : కకషష పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:86-5-1591
వయససస:52
లస: ససస స
94-223/761

6915 SQX1658905
పపరర: వనసకటటశశరరర తమరరరజపరలలస

95-223/887

తసడడ:డ పసద వరయఖ తమరరరజపరలలస
ఇసటట ననస:86-5-1592
వయససస:50
లస: పప
94-223/1256

6918 NDX2786903
పపరర: కకటటశశరర గనగఠ

94-223/1257

తసడడ:డ శకనస గనగఠ
ఇసటట ననస:86-5-1593
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/763

తసడడ:డ జయరరవప బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1595
వయససస:44
లస: పప
94-226/352

94-223/754

తసడడ:డ బబబబరరవప అలపత
ఇసటట ననస:86-5-1586
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస గనగఠ
ఇసటట ననస:86-5-1593
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-5-1594
వయససస:21
లస: పప
6922 NDX0148155
పపరర: అనతన రరణణ బడడగబ

94-223/756

తసడడ:డ ససబబయఖ పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:86-5-1591
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల గనగఠ
ఇసటట ననస:86-5-1593
వయససస:47
లస: పప
6919 SQX1658392
పపరర: గగపస మమకల

6905 NDX1784819
పపరర: షరరగన అలపరరస

6900 NDX1968751
పపరర: బబషర షపక

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:86-5-1585
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:86-5-1591
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పరలకకరస ర
ఇసటట ననస:86-5-1591
వయససస:37
లస: పప
6916 NDX2786960
పపరర: శకనస గనగఠ

94-226/351

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:86-5-1587
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:86-5-1588
వయససస:20
లస: ససస స
6913 NDX0177600
పపరర: ననగకశశరరరవప పరలకకరస ర

6902 NDX1617218
పపరర: ససధనకర తరరమమలకకసద

94-226/1584

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1581
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకశశర బబబబ అలపరరస
ఇసటట ననస:86-5-1586
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప ఆలపరరస
ఇసటట ననస:86-5-1586
వయససస:37
లస: పప
6910 NDX2754463
పపరర: తడవవణణ ఉపపషథనలమ

94-223/753

తసడడ:డ కకటయఖ తరరమమలకకసద
ఇసటట ననస:86-5-1585
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర ఆలపతస
ఇసటట ననస:86-5-1586
వయససస:31
లస: ససస స
6907 SQX1658772
పపరర: కకరణ కలమమర లమపరరరరస

6899 NDX2485209
పపరర: మహబబబ షపక

6897 NDX2766046
పపరర: పడమల రరణణ ఆతతరరర

భరస : రరమరహనరరవప ఆతతరరర
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1581
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససధనకర తరరమమలకకసద
ఇసటట ననస:86-5-1585
వయససస:25
లస: ససస స
6904 NDX0176784
పపరర: దయమర ఆలపతస

94-223/1253

భరస : అతతరరర నరరసదడ
ఇసటట ననస:86-5-1580
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల బలమర
ఇసటట ననస:86-5-1581
వయససస:32
లస: ససస స
6901 NDX1617192
పపరర: వరమర తరరమమలకకసద

6896 NDX2877041
పపరర: అతతరరర వరలకడర

6921 MLJ2236974
పపరర: జయరరవప బడడగబ

94-223/764

తసడడ:డ యమకకబబ బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1595
వయససస:75
లస: పప
94-226/353

6924 NDX0147967
పపరర: రవబబబబ బడడగబ

94-226/354

తసడడ:డ ఇసరసక బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1601
వయససస:36
లస: పప
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94-226/355

తసడడ:డ రతననరరడడడ బబ ననల
ఇసటట ననస:86-5-1601
వయససస:31
లస: పప
94-223/767

భరస : మమలమల రరగరపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1603
వయససస:52
లస: ససస స
94-223/1258

94-223/771

తసడడ:డ కకటటలసగస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1607
వయససస:27
లస: పప

6932 NDX1523696
పపరర: దతవ వర పడసరద యయసదతటట

6935 NDX1359157
పపరర: రరజకష గగరకపరటట గరరరకపరటట

94-223/774

భరస : వనసకటటశశరరరవప మనగ
ఇసటట ననస:86-5-1610
వయససస:57
లస: ససస స

6938 MLJ2230399
పపరర: సరమమమ జఖస కలసపటట

94-223/1363

తసడడ:డ ఏలయమ ఇసడర
ఇసటట ననస:86-5-1610
వయససస:31
లస: పప

6941 NDX2882645
పపరర: మమణణకఖమర ఇసడర

94-223/772

94-223/777

భరస : రవ కలమమర తలమమల
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:24
లస: ససస స

6944 MLJ2230910
పపరర: జయమర దనర

94-223/775

94-223/780

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనర
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:28
లస: పప

6947 NDX0177303
పపరర: శకకరసత దనర

94-223/1365

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దతవరరల
ఇసటట ననస:86-5-1616
వయససస:35
లస: పప

6950 NDX1969163
పపరర: పపణఖవత పపవరశడ

94-223/778

భరస : నరసససహ రరవప అసతèరపఅల
ఇసటట ననస:86-5-1617
వయససస:73
లస: ససస స

6953 NDX3247756
పపరర: దసరర మర యసడడపలర
భరస : దసరర రరవప యసడడపలర
ఇసటట ననస:86-5-1617
వయససస:45
లస: ససస స

6936 MLJ3539079
పపరర: కకటట లసగస గరరరకపరటట

94-223/773

6939 NDX2881894
పపరర: భవరన ఇసడర

94-223/1261

6942 NDX1114313
పపరర: రమణ కగరర

94-223/776

6945 NDX2375723
పపరర: రవ కలమమర తలమమల

94-223/779

తసడడ:డ దననయయలల తలమమల
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:24
లస: పప
94-223/781

6948 AP151000387267
పపరర: వనసకటటశశరరర దనర

94-223/782

తసడడ:డ మనయఖ దనర
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:57
లస: పప
94-223/783

భరస : చనన పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-5-1617
వయససస:32
లస: ససస స
94-223/1262

94-223/770

భరస : శసకర కగరర
ఇసటట ననస:86-5-1611
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనర
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:31
లస: పప
94-224/1527

6933 MLJ2235778
పపరర: సరమమమ జఖస గరరరకపరటట

భరస : ఇజజడ యలల ఇసడర
ఇసటట ననస:86-5-1610
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దనర
ఇసటట ననస:86-5-1612
వయససస:52
లస: ససస స

6946 NDX1073758
పపరర: కరకసత కలమమర దనర

94-223/769

తసడడ:డ ససబబయఖ గరరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1607
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ ఇసడర
ఇసటట ననస:86-5-1610
వయససస:27
లస: ససస స

6943 NDX2375749
పపరర: ఉషరరరణణ తలమమల

6930 NDX1114776
పపరర: వల షపక

భరస : కకటట లసగస గరరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1607
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జకమ సస కలసపటట
ఇసటట ననస:86-5-1610
వయససస:80
లస: ససస స
94-223/1364

94-223/766

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-5-1603
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1607
వయససస:32
లస: పప

6937 MLJ2238780
పపరర: పడమల మనగ

6952 NDX3133477
పపరర: ననసచరమర ఏనట ప
న అల

94-223/768

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప యయసదతటట
ఇసటట ననస:86-5-1605
వయససస:26
లస: పప

6934 NDX1114347
పపరర: కళయఖణ గరరరకపరటట

6949 NDX2914976
పపరర: పరసడడరసగరరరవప దతవరరల

6929 AP151000387264
పపరర: రససల బ షపక

6927 NDX1114750
పపరర: హహసపసన బ షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1603
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1603
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గరటయఖ యయసదతటట
ఇసటట ననస:86-5-1605
వయససస:54
లస: పప

6940 NDX2881969
పపరర: ఇజజడ యలల ఇసడర

94-223/765

భరస : తషమరలపలర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1603
వయససస:22
లస: ససస స

6928 NDX1404193
పపరర: లమల బ రరగరపరటట

6931 NDX1523266
పపరర: శవ పడసరద రరవప యయసదతటట

6926 NDX2375913
పపరర: నగఠన షపక

6951 NDX1783704
పపరర: కకటయఖ నసబబరర

94-223/784

తసడడ:డ నరసససహరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:86-5-1617
వయససస:44
లస: పప
94-223/1385

6954 NDX0177725
పపరర: ననగకశశరరరవప మబడడసస

94-223/785

తసడడ:డ వనసగయఖ మబడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1619
వయససస:42
లస: పప
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6955 AP151000387534
పపరర: ససజజత రరసజల రరసజల

94-223/786

భరస : హకదయరరజ రరసజల
ఇసటట ననస:86-5-1620
వయససస:55
లస: ససస స
6958 NDX1114818
పపరర: ససజజత బడడగబ

94-223/789

94-223/792

95-223/889

95-223/890

94-223/799

94-223/1263

94-226/358

94-223/1264

భరస : అమరననధరరడడడ అబబరరడడడ
ఇసటట ననస:86-5-1633
వయససస:30
లస: ససస స
6982 NDX2453785
పపరర: రమమశ వవమబలపఅల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవమబలపఅల
ఇసటట ననస:86-5-1634
వయససస:31
లస: పప

94-223/794

6968 NDX1114321
పపరర: రరణణ బడడగబ బడడగబ

94-223/797

6963 NDX2609121
పపరర: శకలతన బబయ మబననఠర

6966 NDX1114404
పపరర: అనల కలమమర సప సగ

94-223/795

6969 NDX1114867
పపరర: రమమష బడడగబ

94-223/798

94-223/800 6972 NDX1114354
6971 NDX2454171
పపరర: గరపరల సతవవలల శకనస కకశవన
పపరర: వనసకట చలమయఖ కరసససశశటట

6974 NDX0148106
పపరర: పదర కరశసశశటట

6977 NDX2916583
పపరర: ఉమర ఫరరబ పరరచరర

94-223/1025

తసడడ:డ పపననయఖ బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1628/1
వయససస:38
లస: పప
94-223/801

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరసససశశటట
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:33
లస: పప
94-226/356

6975 NDX1121615
పపరర: శకనవరససలలరరడడడ అరర

94-226/357

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:53
లస: పప
94-227/1435

6978 NDX2821759
పపరర: ఉమర ఫరరబ పరరచరర

94-240/754

తసడడ:డ అబబదల రరహమన ఖమన పరరచరర
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రరహమన ఖమన పరరచరర
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:29
లస: పప

6980 NDX3074531
పపరర: అమరననథ రరడడడ అబబరరడడడ

6981 NDX2453751
పపరర: భబగఖ లమవణఖ వవమబలపఅల

94-223/1366

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ అబబరరడడడ
ఇసటట ననస:86-5-1633
వయససస:35
లస: పప
94-223/803

94-223/791

తసడడ:డ సప సగర సప సగ
ఇసటట ననస:86-5-1624
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఖససమమసటటట
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఖససమమసటటట
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:61
లస: పప
6979 NDX3101797
పపరర: ధన లకడర అబబరరడడ

6965 NDX1114339
పపరర: యయసమర సప సగర సప సగ

6960 NDX2375756
పపరర: సరగజన మబననవత

భరస : రవ ననయక మబననఠర
ఇసటట ననస:86-5-1623
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల కకశవన
ఇసటట ననస:86-5-1630
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఉమర ఫరరబ పరరచరర
ఇసటట ననస:86-5-1631
వయససస:25
లస: ససస స
6976 NDX0147827
పపరర: వనసకటటశశరరర కరశసశశటట

94-223/793

భరస : రమమష బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1628/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరపరల సరధసధధ శకనస కకశవన
ఇసటట ననస:86-5-1630
వయససస:39
లస: ససస స
6973 NDX2916690
పపరర: ఆరఠఫర పరరచరర

6962 NDX1783803
పపరర: కకశఖననయక మబణనవత

94-223/788

భరస : కకశవ ననయక మబననవత
ఇసటట ననస:86-5-1623
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర సప సగ
ఇసటట ననస:86-5-1624
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకరణ కరతనజ
ఇసటట ననస:86-5-1626
వయససస:37
లస: ససస స
6970 NDX2454148
పపరర: గబరవమర కకశవన

94-223/790

తసడడ:డ వచనచననయక మబణనవత
ఇసటట ననస:86-5-1623
వయససస:60
లస: పప

భరస : రవ ననయక మబననతష
ఇసటట ననస:86-5-1623
వయససస:22
లస: ససస స
6967 SQX1658590
పపరర: రసగమర కరతనజ

6959 NDX1114370
పపరర: వరయఖ బడడగబ

6957 NDX0177196
పపరర: హకదయరరజ రరసజల

తసడడ:డ మణణఖరరవప రరసజల12
ఇసటట ననస:86-5-1620
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1621
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకశఖననయక మబణనవత
ఇసటట ననస:86-5-1623
వయససస:35
లస: పప
6964 SQX1658889
పపరర: శకలత బబయ మబననతష

94-223/787

తసడడ:డ హకదయ రరజ రరసజల
ఇసటట ననస:86-5-1620
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయఖ బడడగబ
ఇసటట ననస:86-5-1621
వయససస:36
లస: ససస స
6961 NDX1783852
పపరర: రవననయక మబణనవత

6956 NDX0558445
పపరర: సమయయలల ససజవ రరసజల

6983 NDX2485134
పపరర: వనసకట శరసబయఖ రరవపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1636
వయససస:34
లస: పప

94-223/802

భరస : రమమశ వవమబలపఅల
ఇసటట ననస:86-5-1634
వయససస:28
లస: ససస స
94-223/804

6984 NDX2575363
పపరర: మబరళ బబ మరలమపపరస

94-223/1026

తసడడ:డ చనన ససబబననరరయణ బబ మరలమపపరస
ఇసటట ననస:86-5-1636
వయససస:29
లస: పప
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94-223/1265 6986 SQX1658764
6985 NDX2935583
పపరర: రతన పడసనన బబ మరలమపపరస
పపరర: శకదతవ రరవపరటట

భరస : మబరళ బబ మరలమపపరస
ఇసటట ననస:86-5-1636
వయససస:26
లస: ససస స
6988 SQX1658657
పపరర: అబబబకర ససదద క షపక

భరస : వనసకట సరసబయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1636
వయససస:27
లస: ససస స
95-223/893

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1637
వయససస:25
లస: పప
6991 NDX2340529
పపరర: ఖమశసబ షపక

94-227/73

94-140/563

94-140/566

94-4/1209

94-215/1177

Deleted
94-217/662

భరస : వనసకటటశశరరర పపసల
ఇసటట ననస:86-6-464
వయససస:60
లస: ససస స
7009 MLJ3306065
పపరర: సరమమమ జఖస దడనవపపడడ

భరస : వరలకకరరరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:52
లస: ససస స

94-140/564

6998 NDX3232550
పపరర: సరసబశవ రరవప జటటరర

7001 NDX1402833
పపరర: భబసకర చచనననజ

7004 NDX0881375
పపరర: సతఖనననరరయణ కకకససరర

94-213/1127

94-217/665

7010 NDX0779512
పపరర: శవపరరశత ఆకలల

94-4/1210

7013 AP151000417056
పపరర: నసకరలమర దడనవపపడడ
భరస : బబబబరరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:67
లస: ససస స

94-227/75

6996 NDX2694594
పపరర: దదలమ మద బబగబమ షపక

94-140/565

6999 NDX2376234
పపరర: ననగలకడర మబదడబబ యన

94-221/364

7002 NDX1402817
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

94-4/1211

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86/6-94
వయససస:47
లస: పప
94-204/770

7005 NDX0316240
పపరర: నరసససహరరవప జజగబ

94-217/661

భరస : ససబబబరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:86-6-459
వయససస:40
లస: ససస స
94-217/663

7008 NDX1658758
పపరర: దసరర భవరన దడనవపపడడ

94-217/664

తసడడ:డ వరలకడర రరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:32
లస: ససస స
94-217/666

భరస : సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:37
లస: ససస స
94-217/668

6993 NDX2340495
పపరర: అబబదల ఖదదర షపక

భరస : ససవర ననగరరజ ఎస
ఇసటట ననస:86-6
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:86-6-451
వయససస:65
లస: పప
7007 AP151000417106
పపరర: మదనర బ షపక షపక

94-227/72

భరస : నరరజ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-6-468
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరరబబబబ దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:36
లస: ససస స
7012 AP151000417023
పపరర: అనసతలకడర దడనవపపడడ

6995 NDX2693646
పపరర: ససరజ మసరసన

6990 NDX2340461
పపరర: రరకరసనన షపక

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1640
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతస యఖ చచనననజ
ఇసటట ననస:86/6-94
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: కకషష కకరణ ననలర లరర
ఇసటట ననస:86-6-150,FLAT 103
వయససస:57
లస: ససస స
7006 AP151000417110
పపరర: సరమమమ జఖస పపసల

94-227/74

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జటటరర
ఇసటట ననస:86-5-1642
వయససస:53
లస: పప

భరస : భబసకర చచనననజ
ఇసటట ననస:86/6-94
వయససస:34
లస: ససస స
7003 NDX3185113
పపరర: గరరరజ రరణణ వడర పపడడ

6992 NDX2340487
పపరర: బషసర అహమద షపక

95-223/892

భరస : బశర అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-5-1640
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ షర బషసర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : నసరరజ మసరసన
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:32
లస: ససస స
7000 NDX1402825
పపరర: సశపన చచనననజ

94-227/71

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1640
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజమబహహదదన షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:64
లస: ససస స
6997 NDX2696078
పపరర: దదలమరద బబగబమ షపక

6989 NDX2340560
పపరర: గకససయమ షపక

6987 SQX1658749
పపరర: వరలకడర రరవపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:86-5-1636
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-5-1640
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1640
వయససస:58
లస: ససస స
6994 NDX2701266
పపరర: రరహరతషననసర బబగస షపక

95-223/891

7011 NDX1778416
పపరర: ననగ లకడర మరరయమల

94-217/667

భరస : శకనవరస రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:50
లస: ససస స
94-217/669

7014 NDX0779462
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

94-217/670

తసడడ:డ పపలర యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:41
లస: పప
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7015 AP151000417058
పపరర: ససరరబబబబ దడనవపపడడ

94-217/671

తసడడ:డ బబబబరరవప దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:42
లస: పప
7018 NDX0059659
పపరర: ససధఖ రరణణ యస

94-204/771

94-217/675

తసడడ:డ షహజజదన షపక
ఇసటట ననస:86-6-485
వయససస:38
లస: పప
7027 AP151000366115
పపరర: మసరసన రరవప దదడడడ దదడడడ

94-204/775

94-217/681

తసడడ:డ ఏసస గరరకకమచస
ఇసటట ననస:86-6-849
వయససస:18
లస: పప
7036 NDX2789444
పపరర: నవరబ జజన షపక

94-227/1436

భరస : ససబడమణఖస తకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:25
లస: ససస స

7025 NDX0281188
పపరర: ధనలకడర దదడడడ దదడడడ

94-204/773

94-223/1368

94-228/508

94-217/674

7023 NDX2119106
పపరర: సరధదక బబబబ షపక

94-217/677

7026 NDX0281238
పపరర: ససశల దదడడడ

94-204/774

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:86-6-496
వయససస:50
లస: ససస స

7028 MLJ3306974
పపరర: రహమ తషలర షపక

94-217/679

7029 MLJ1861772
పపరర: రరమ కకషష కటటకల

94-217/680

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-6-500
వయససస:35
లస: పప

7031 NDX2633139
పపరర: అననపపరష మమసరరర

7034 NDX2955144
పపరర: మహమరద షపక

7020 NDX1367788
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ సహ జజత షపక
ఇసటట ననస:86-6-485
వయససస:33
లస: పప

94-217/742

7032 SQX2298750
పపరర: అబబదలమర షపక

95-82/934

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-6-849
వయససస:44
లస: పప
94-221/1010

7035 NDX3173176
పపరర: షపక మహమరద

94-223/1267

తసడడ:డ షపక నవరబ జజన
ఇసటట ననస:86-6-1649
వయససస:38
లస: పప

7037 NDX0802843
పపరర: సరసశత గరడడతతరర

94-219/938

భరస : కదసిడతతిసిడనహ గరడడతతరర
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇజయఖ బబసస
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:42
లస: పప
7042 NDX2503175
పపరర: లమవణఖ తకకకరరడడడ

94-217/676

తసడడ:డ నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-6-1649
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-6-1649
వయససస:18
లస: పప
7039 NDX2921567
పపరర: జకకయఖ బబసస

7022 AP151000417053
పపరర: అససరరపపల షపక

తసడడ:డ చనన మలర యఖ మమసరరర
ఇసటట ననస:86-6-679/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-85/1174

94-217/673

భరస : సరధదక బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-6-485
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-6-497
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కటటకల
ఇసటట ననస:86-6-500
వయససస:40
లస: పప
7033 SQX2269603
పపరర: ననణణ గరరకకమచస

94-204/772

భరస : మసరసన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:86-6-496
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:86-6-496
వయససస:52
లస: పప
7030 AP151000417067
పపరర: ననగరరజ కటటకల

7019 NDX0137588
పపరర: లకరణ బబబబ శరనస

భరస : షరహజజదన షపక
ఇసటట ననస:86-6-485
వయససస:57
లస: ససస స
94-217/678

7017 MLJ3306867
పపరర: శశషరరతనస హజజరర

భరస : నరసససహరరవప హజరర
ఇసటట ననస:86-6-479
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప నమ
ఇసటట ననస:86-6-481
వయససస:44
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:86-6-485
వయససస:32
లస: ససస స
7024 NDX0481093
పపరర: జలమన షపక

94-217/672

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మరరయమల
ఇసటట ననస:86-6-478
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకరణ బబబబ స
ఇసటట ననస:86-6-481
వయససస:36
లస: ససస స
7021 NDX1215797
పపరర: సమయబన షపక షపక

7016 NDX1778473
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

7038 NDX3123148
పపరర: ర గర్హ

94-223/1268

భరస : రదజ గ
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:44
లస: ససస స

7040 NDX2256246
పపరర: తరరపత రరవప బసడనరరపలర

94-227/76

7041 NDX2503225
పపరర: ససబడమణఖస తకకకరరడడడ

94-228/507

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషర రరవప తకకకరరడడ
ఇసటట ననస:86-6-1650
వయససస:31
లస: పప

7043 NDX3057593
పపరర: పడకరశ కలమమర పపలవరరర

7044 NDX3063013
పపరర: అమల కలమమరర కరరరమబరర

తసడడ:డ జయ పడకరశ పపలవరరర
ఇసటట ననస:86-6-1669
వయససస:47
లస: పప

94-223/1371

94-227/1439

భరస : పడకరశ కలమమర పపలవరరర
ఇసటట ననస:86-6-1669
వయససస:45
లస: ససస స
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7045 NDX2408581
పపరర: ససశరసత రరవప నవలటటరర

94-204/776

తసడడ:డ శరమబఖల నవలటటరర
ఇసటట ననస:86-6-1734
వయససస:64
లస: పప
7048 NDX2091742
పపరర: జయ లకడర ధసళపళ

94-220/447

94-220/450

94-219/633

94-219/939

94-219/638

7055 NDX2159003
పపరర: ససలవ జజఖత లవవటట

7058 NDX1698200
పపరర: మమహరరననసర షపక

7061 NDX1386432
పపరర: ఖమతషన బ షపక

94-223/1269

7066 NDX2159409
పపరర: సరయ తతజ పసడడటట

94-219/634

94-227/78

భరస : ననరరయణరరవప ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:86-7-1694
వయససస:64
లస: ససస స

7067 MLJ3680733
పపరర: హనసమసతరరవప పస

94-219/636

7070 NDX0804864
పపరర: శకనవరస రరవప మమడబబ యన

94-220/453

తసడడ:డ కరసత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:21
లస: ససస స

94-220/452

7056 NDX2159011
పపరర: వనసకట రమమశ బబబబ లవవటట

94-219/635

7059 NDX1698192
పపరర: బబషర షపక

94-219/637

7062 NDX1386424
పపరర: జజకకర షపక

94-220/454

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-7-713
వయససస:50
లస: పప
94-223/1270

7065 MLJ3683745
పపరర: ననగ సరవతడ పసదదటట

94-227/77

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:86-7-1693
వయససస:56
లస: ససస స
94-227/79

7068 NDX0804369
పపరర: నళన మమడబబ యన

94-227/80

భరస : సరసబమబరరస సరసబమబరరస
ఇసటట ననస:86-7-1694
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/82

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-7-1694
వయససస:41
లస: పప

94-227/84 7073 NDX2502813
7072 NDX0126722
పపరర: ననరరయణరరవప� మమడబబ యన�
పపరర: వదఖ శక మలలర ల

7053 NDX0471342
పపరర: రరధనకకషష మబరరస సరగర

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-7-712
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:86-7-1693
వయససస:56
లస: పప
94-227/81

94-220/449

తసడడ:డ సససహచలస లవవటట
ఇసటట ననస:86-7-711
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-7-1691
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:86-7-1693
వయససస:23
లస: పప
7069 NDX0127571
పపరర: సతఖవత మమడబబ యన

7064 NDX2738946
పపరర: అణషమర దనసరర

7050 NDX0460709
పపరర: ససబబబరరవప వసకస

తసడడ:డ ససబడమణఖస సరగర
ఇసటట ననస:86-7-708
వయససస:70
లస: పప

భరస : భబనస పడసరద షపక
ఇసటట ననస:86-7-713
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనననబబఈ దనసరర
ఇసటట ననస:86-7-1691
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ మమడబబ యన�
ఇసటట ననస:86-7-1694
వయససస:74
లస: పప

94-220/451

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-7-712
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకర షపక
ఇసటట ననస:86-7-713
వయససస:25
లస: పప
7063 NDX2738953
పపరర: బబబబ రరవప దనసరర

7052 NDX0405290
పపరర: కళయఖణణ సరగర

94-220/1025

తసడడ:డ ససబబయఖ వసకమ
ఇసటట ననస:86-7-703
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ బబబబ లవవటట
ఇసటట ననస:86-7-711
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమష బబబబ లవవటట
ఇసటట ననస:86-7-711
వయససస:18
లస: ససస స
7060 NDX1737016
పపరర: ససభబన షపక

94-220/448

భరస : రరధనకకషషమబరరస సరగర
ఇసటట ననస:86-7-708
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మబనగరల
ఇసటట ననస:86-7-709
వయససస:24
లస: ససస స
7057 NDX2783108
పపరర: రగజజ కళయఖణణ లవవటట

7049 NDX0405274
పపరర: చనమబసడతశశరర వసకస

7047 NDX3060423
పపరర: ససలమవర జజఖత లమవవటట

భరస : వనసకట రమమశ బబబబ లమవవటట
ఇసటట ననస:86-7-17-11
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప వసకమ
ఇసటట ననస:86-7-703
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ దవపల
ఇసటట ననస:86-7-705
వయససస:53
లస: ససస స
7054 NDX2365351
పపరర: ననగ దసరర మబనగరల

94-221/365

తసడడ:డ పసదద వనసకటటశశరరర రరవప
ఇసటట ననస:86-7
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరరజ ధసళపళ
ఇసటట ననస:86-7-703
వయససస:33
లస: ససస స
7051 NDX1353283
పపరర: సశరష కలమమరర దవపల

7046 NDX2382588
పపరర: శకనవరసరరవప రరవప

94-227/85

7071 NDX0703033
పపరర: సరసబ మబరరస మమడబబ యన

94-227/83

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-7-1694
వయససస:42
లస: పప
7074 NDX0127936
పపరర: ససధఖ� కకచచచరర �

94-227/86

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:30
లస: ససస స
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7075 NDX0820100
పపరర: సతఖవత కకచచచరర సతఖవత
కకచచచరర
తసడడ:డ ససబబయఖ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:48
లస: ససస స

94-227/87

7078 NDX1894022
పపరర: కమల కకటట మహహష తషమరల

94-227/90

94-227/94

94-227/1199

94-224/1528

94-225/1662

7085 NDX2949303
పపరర: ననగ హరరలత దతవప

7088 NDX2965069
పపరర: గరవసదమర దతవప

7091 NDX2664241
పపరర: పడకరశ రరవప మసడ

94-221/366

7094 NDX2368421
పపరర: ననగకశశరరరవప చససడసరర

7097 NDX2353324
పపరర: సతఖవత యడవలర

భరస : సరయ ననగ ససరకశ కలమమర కరలశ
ఇసటట ననస:86-8-1720
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:86-8-1733
వయససస:31
లస: ససస స

7099 NDX2871309
పపరర: చనసదదన సయఖద

7100 NDX3257490
పపరర: సరరజ మమబర

94-219/940

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:86-8-1735
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:86-8-1735
వయససస:50
లస: ససస స

94-180/1708

94-227/1440

7103 NDX1065010
పపరర: ననగకశశరరరవప మబనగపరటట
తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:86-8-1735
వయససస:65
లస: పప

7083 NDX2485647
పపరర: కకటటశశర రరవప కకరరవ

94-227/96

7086 NDX2950053
పపరర: మలలర శశరరరవప దతవప

94-223/1271

7089 NDX2970986
పపరర: జజఖత మసదన

94-220/1026

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:86-7-1728
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/1201

7092 NDX2665610
పపరర: జజఖత మసడత

94-227/1202

భరస : పడకరశ రరవప మసడత
ఇసటట ననస:86-7-1728
వయససస:51
లస: ససస స
94-221/367

7095 NDX2624310
పపరర: సరయ ననగ ససరకశ కలమమర
కరలశ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలశ
ఇసటట ననస:86-8-1720
వయససస:34
లస: పప

94-212/875

94-212/841

7098 NDX2342335
పపరర: మబరళ కకషష యడవలర

94-227/101

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-8-1733
వయససస:40
లస: పప
94-224/1613

భరస : శకనవరసరరవప మమబర
ఇసటట ననస:86-8-1735
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/102

94-227/93

తసడడ:డ పసవడతయ చరఠ
ఇసటట ననస:86-7-1720
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:86-8
వయససస:66
లస: పప
94-227/1203

7080 NDX0126748
పపరర: రరమమరరవప కకచచచరర

తసడడ:డ బబలమకకటట రరడడ కకరరవ
ఇసటట ననస:86-7-1696
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ మసడ
ఇసటట ననస:86-7-1728
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బ
ఇసటట ననస:86-8
వయససస:21
లస: పప

7102 NDX1065135
పపరర: వనసకటరమణ మబనగపరటట

94-227/95

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:86-7-1720
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:86-7-1728
వయససస:53
లస: పప

7096 NDX2624260
పపరర: లకడర కలమమరర కరలశ

7082 NDX2485621
పపరర: అరరణ కలమమరర కకరరవ

94-227/89

తసడడ:డ ససబబయఖ కకచచచరర
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:52
లస: పప

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:86-7-1720
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:86-7-1720
వయససస:38
లస: పప

7093 NDX2255867
పపరర: రరమజనవయబలల బ

94-227/92

భరస : కకటటశశర రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:86-7-1696
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మబనగరల
ఇసటట ననస:86-7-1709
వయససస:19
లస: పప

7090 NDX2968113
పపరర: పడకరశరరవప మసదన

7079 NDX0128512
పపరర: షసకత ఆల� ససవయఖద�

7077 NDX1501569
పపరర: కమల కకటట సతష తషమరల

తసడడ:డ రరమయఖ తషమరల
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబషర ససవయఖద�
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:30
లస: పప

7081 NDX1307834
పపరర: రరమయఖ తషమరల రరమయఖ
తషమరల
తసడడ:డ ససతయఖ ససతయఖ
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:57
లస: పప

7087 NDX2965085
పపరర: మదసససధన రరవప దతవప

94-227/88

భరస : రరమయఖ రరమయఖ
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తషమరల
ఇసటట ననస:86-7-1695
వయససస:33
లస: పప

7084 NDX2626158
పపరర: ననగసరయ మబనగరల

7076 NDX1481464
పపరర: మరరయమర తషమరల

7101 NDX3257524
పపరర: శకనవరసరరవప మమబర

94-224/1614

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ మమబర
ఇసటట ననస:86-8-1735
వయససస:31
లస: పప
94-227/103

7104 NDX1967225
పపరర: ధనలకడర పప దదల

94-225/1147

భరస : ననగ రరజ పప దదల
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:25
లస: ససస స
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7105 NDX1478446
పపరర: రరజకశశరర మబవశ
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94-225/1148

భరస : ననగరరరర న మబవశ
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:32
లస: ససస స
7108 NDX1942185
పపరర: ననగరరరర న మబవశ

94-225/1151

94-226/1586

94-221/368

94-219/639

94-220/457

94-220/460

94-220/463

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:86/11
వయససస:28
లస: ససస స

7118 NDX1352467
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

7121 NDX2469146
పపరర: అబబదల బలమల షపక

7124 NDX0549873
పపరర: షబబనన షపక

7127 NDX0549832
పపరర: బబజ షపక

94-220/466

7130 NDX1386275
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1792
వయససస:66
లస: పప

94-4/1213

7113 NDX1155605
పపరర: లమల బ షపక

7116 NDX2365831
పపరర: అనసతలకడర గబనజ

94-219/640

7119 NDX2419083
పపరర: ససహన షపక

94-4/1212

94-221/369

94-220/456

భరస : అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:86-10-1778
వయససస:32
లస: ససస స
94-220/458

7122 NDX1819020
పపరర: సమమ
ద న షపక

94-220/459

తసడడ:డ బబజజ షసక
ఇసటట ననస:86-10-1778
వయససస:24
లస: పప
94-220/461

7125 NDX0549899
పపరర: మమలన బ షపక

94-220/462

భరస : దనద షపక
ఇసటట ననస:86-10-1780
వయససస:70
లస: ససస స
94-220/464

7128 NDX1386291
పపరర: జరఠనన బబగస షపక

94-220/465

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-10-1792
వయససస:35
లస: ససస స
94-220/467

7131 NDX2754661
పపరర: అహమద షపక

94-180/1707

తసడడ:డ ఆరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1793
వయససస:26
లస: పప

94-221/370 7134 NDX2064137
7133 NDX2365815
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖ శరర బబజగస
పపరర: రరజ పప తత
స రర

తసడడ:డ వవసకటటశశర పడసననస బబజగస
ఇసటట ననస:86-11
వయససస:45
లస: పప

94-226/1585

తసడడ:డ కకటయఖ గబనజ
ఇసటట ననస:86-10
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1780
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-10-1792
వయససస:56
లస: ససస స
7132 NDX1453521
పపరర: రకషర షపక

94-220/455

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1780
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదనఫసర షపక
ఇసటట ననస:86-10-1780
వయససస:32
లస: పప
7129 NDX1386283
పపరర: మమససమమ బబగస షపక

7115 NDX2376481
పపరర: మసరసన వల షపక

7110 NDX2744787
పపరర: లకకరదతవ చతబబడ లల

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:86/9
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1778
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-10-1778
వయససస:31
లస: పప
7126 NDX1352483
పపరర: దనదనవల షపక

94-226/359

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-10-1773
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-10-1778
వయససస:37
లస: ససస స
7123 NDX0550020
పపరర: బబజ షపక

7112 NDX1290477
పపరర: ససలమసన షపక

94-225/1150

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:86-8-2561
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-9-1655
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-10-1773
వయససస:33
లస: ససస స
7120 NDX2377414
పపరర: అపసన షపక

94-225/1152

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:86-8-2642
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-9
వయససస:31
లస: పప
7117 NDX1352459
పపరర: నసహనన షపక

7109 NDX1942383
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

7107 NDX1967209
పపరర: ననగరరజ పప దదల

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:34
లస: పప

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:86-8-2564
వయససస:76
లస: ససస స
7114 NDX2368439
పపరర: ఖమససస షపక

94-225/1149

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:86-8-2525
వయససస:32
లస: పప
7111 NDX3162914
పపరర: ఇఠమమర మలలర ల

7106 NDX1967241
పపరర: శకనవరస పప దదల

94-219/641

తసడడ:డ వనసకటయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:86-11-828
వయససస:46
లస: పప
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7135 NDX2369189
పపరర: లమవణఖ తననరర
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94-220/468

భరస : కకరణ కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:86-11-1803
వయససస:36
లస: ససస స
7138 NDX3090651
పపరర: జజఖత సశరరప వవజరసడర

7136 NDX2419091
పపరర: కకరణ కలమమర తననరర

94-220/469

తసడడ:డ అరరర న రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-11-1803
వయససస:42
లస: పప
94-220/948

7139 NDX2781235
పపరర: చచననకకశశరర జమబరల

తసడడ:డ జవన మబరరస శకనవరసరరవప వవజరసడర
ఇసటట ననస:86-11-1804
వయససస:18
లస: పప

భరస : గణణశ జమబరల
ఇసటట ననస:86-11-1806
వయససస:37
లస: ససస స

7141 NDX1352897
పపరర: నయమ వవలలషల

7142 NDX1894725
పపరర: ఎససరరర రరణణ తనళళ
ర రర

94-219/642

భరస : గరరర వవలలషల
ఇసటట ననస:86-11-1810
వయససస:27
లస: ససస స

94-219/747

తసడడ:డ జవన మమరరత శకనవరస రరవప వవజరసడర
ఇసటట ననస:86-11-1804
వయససస:20
లస: పప
94-225/1488

7140 NDX2772309
పపరర: గణణష జమబరల

94-220/949

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప జమబరల
ఇసటట ననస:86-11-1806,
వయససస:41
లస: పప
94-219/643

భరస : బబబబ రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-11-1810
వయససస:44
లస: ససస స

7144 NDX0403931
పపరర: గరరరబబబబ తనళళళరర

7137 NDX2582211
పపరర: జజఖత సశరరప వవజరసడర

7143 NDX1894691
పపరర: బబబబరరవప తనళళ
ర రర

94-219/644

తసడడ:డ దతవసహయస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-11-1810
వయససస:51
లస: పప

94-220/470

తసడడ:డ దతవయఖ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-11-1810
వయససస:37
లస: పప

7145 NDX1353077
పపరర: నలర పప ననగబరర
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94-220/471

తసడడ:డ రఫపలల ననగబరర
ఇసటట ననస:86-11-1811
వయససస:28
లస: ససస స
7148 NDX2702876
పపరర: అనల కలమమర మదనల

94-94/1012

94-220/476

94-220/1042

భరస : ననగరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:86-11-1821
వయససస:31
లస: ససస స

7152 NDX2376986
పపరర: శసకర రరవప కకలగరన

7155 NDX2514586
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

94-220/950

7158 NDX2897700
పపరర: బదసలమర షపక

94-220/477

7161 NDX2514545
పపరర: నరజ కరసరన
భరస : అసజ పడసరద కరసరన
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:34
లస: ససస స

7150 NDX2376978
పపరర: రరజకశశరర కకలగరన

94-220/475

7153 NDX3287794
పపరర: అనల కలమమర మదనల

94-226/1638

తసడడ:డ రరజ మదనల
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:18
లస: పప
94-220/478

7156 NDX2635225
పపరర: షపక రరషర

94-220/812

భరస : బడడలర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1820
వయససస:21
లస: ససస స
94-220/951

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1820
వయససస:28
లస: పప
94-220/953

94-220/473

భరస : శసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1820
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:86-11-1820
వయససస:28
లస: పప
7160 NDX3152857
పపరర: ధన లకడర ఒరరస

94-220/474

తసడడ:డ ననగభబషణ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-11-1816
వయససస:37
లస: పప
7157 NDX2777563
పపరర: బడడలర షపక

7149 NDX0780148
పపరర: ననగలకడర మమదనల

7147 NDX0403840
పపరర: రఫపలల నలర పప

తసడడ:డ మమలకరమర నలర పప
ఇసటట ననస:86-11-1811
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరజజ మమదనల
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:38
లస: పప
7154 NDX3234580
పపరర: రసబబబబ ఆలపరటట

94-220/472

భరస : రఫపలల నలర పప
ఇసటట ననస:86-11-1811
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మదనల
ఇసటట ననస:86-11-1814
వయససస:18
లస: పప
7151 NDX0780569
పపరర: రరజ మమదనల

7146 NDX0403873
పపరర: బబబ నలర పప

7159 NDX2777555
పపరర: అనవర బబష షపక

94-220/952

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:86-11-1820
వయససస:26
లస: పప
94-220/479

7162 NDX0438952
పపరర: దసరర యరరక

94-220/480

భరస : సరసబశవరరవప యరరక
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:36
లస: ససస స
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94-220/481

భరస : నరసజన యరరక
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:56
లస: ససస స
7166 NDX2514560
పపరర: అసజ పడసరద కరసరన

94-220/484

94-220/954

94-220/955

94-220/486

94-220/490

94-220/493

94-220/496

తసడడ:డ ననగబబషణస కకలపరక
ఇసటట ననస:86-11-1837
వయససస:61
లస: పప

7176 NDX2423937
పపరర: వనసకట రరవప గగరరర లర

7179 NDX0715656
పపరర: కరరమబన షపక

7182 NDX2377083
పపరర: ఏడడ కకసడలల మమరరటర

7185 NDX1177617
పపరర: ఎససస రమర బబరపప బబరపప

94-29/906

7188 NDX0690008
పపరర: ససరకష బబబబ పసటటటట

94-220/487

7191 NDX3089844
పపరర: అసజబబబబ కకలర పరక
తసడడ:డ సరలలపపనననరరవప కకలర పరక
ఇసటట ననస:86-11-1837
వయససస:34
లస: పప

7171 NDX3031457
పపరర: దసరర పడసరద అరవపలర

94-219/926

7174 NDX2470029
పపరర: గగరరర లర ససధఖ

94-220/488

7177 NDX0403907
పపరర: రమణ వసగరల

94-220/489

భరస : వనసకటటశశరరర వసగల
ఇసటట ననస:86-11-1828
వయససస:46
లస: ససస స
94-220/491

7180 NDX2377091
పపరర: నససమమ షపక

94-220/492

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1830
వయససస:22
లస: ససస స
94-220/494

7183 NDX2376960
పపరర: శకలకడర సప మనబబ యన

94-220/495

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల సప మనబబ యన
ఇసటట ననస:86-11-1833
వయససస:21
లస: ససస స
94-220/497

7186 NDX2484970
పపరర: ఏససబబబబ బబరపప

94-220/498

తసడడ:డ లలవరరజ బబరపప
ఇసటట ననస:86-11-1835
వయససస:55
లస: పప
94-152/24

తసడడ:డ మననహర పసటటటట
ఇసటట ననస:86-11-1837
వయససస:38
లస: పప
94-215/972

94-219/645

తసడడ:డ గగరరర లర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:86-11-1827 FLAT NO-23
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లలక రరజ బబరపప
ఇసటట ననస:86-11-1835
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలపకల
ఇసటట ననస:86-11-1837
వయససస:25
లస: పప
7190 NDX2696698
పపరర: కకటటశశరరవప కకలపరక

94-219/927

తసడడ:డ గణణశ మమరరటర
ఇసటట ననస:86-11-1830
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:86-11-1835
వయససస:26
లస: ససస స
7187 NDX2699767
పపరర: రమమశ బబబబ కకలపకల

7173 NDX3026713
పపరర: భరత గరజరల

7168 NDX2531507
పపరర: ససకకరసరన కలసచనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:86-11-1825
వయససస:23
లస: పప

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-11-1829
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల మమరరటర
ఇసటట ననస:86-11-1830
వయససస:26
లస: ససస స
7184 NDX2484988
పపరర: ననగ ససజజత రరమశశటట

94-219/925

తసడడ:డ నరసససహ మబరరస గగరరర ల
ఇసటట ననస:86-11-1827 F-NO-23
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-11-1829
వయససస:36
లస: ససస స
7181 NDX2377109
పపరర: హహమలత మమరరటర

7170 NDX3026515
పపరర: గబరవమర అరవ పలర

94-220/483

భరస : రమమశ కలసచల
ఇసటట ననస:86-11-1824
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గరజరల
ఇసటట ననస:86-11-1827
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గగరరరల
ఇసటట ననస:86-11-1827 F-NO-23
వయససస:43
లస: ససస స
7178 NDX0715664
పపరర: హమత షపక

94-220/485

భరస : వనసకటటశశరరర అరవ పలర
ఇసటట ననస:86-11-1825
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:86-11-1825
వయససస:41
లస: పప
7175 NDX2423945
పపరర: రమణ గగరరరలర

7167 NDX0471060
పపరర: నరసజన యరరక

7165 NDX0672923
పపరర: మసరసన యరరక

తసడడ:డ నరసజన యరరక
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ యరరక
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ సమబరరసస
ఇసటట ననస:86-11-1824
వయససస:18
లస: ససస స
7172 NDX3027026
పపరర: వవమకటటశశరర
ర అరవపలర

94-220/482

తసడడ:డ నరసజన YARRA
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబబబబ కరసరన
ఇసటట ననస:86-11-1823
వయససస:48
లస: పప
7169 NDX3025517
పపరర: భవన సమబరరసస

7164 NDX0403865
పపరర: సరసబశవరరవప యరరక

7189 NDX1944009
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలర పరక

94-152/25

తసడడ:డ ననగభబషణస కకలర పరక
ఇసటట ననస:86-11-1837
వయససస:62
లస: పప
94-220/956

7192 NDX2376994
పపరర: లకకరదసరర మకగబసడస

94-220/499

తసడడ:డ రరజ మకగబసడస
ఇసటట ననస:86-11-1838
వయససస:23
లస: ససస స
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7193 NDX2377000
పపరర: ఆదదలకడర మకగబసడస

94-220/500

భరస : అసకయఖ మకగబసడస
ఇసటట ననస:86-11-1838
వయససస:47
లస: ససస స
7196 NDX0403881
పపరర: ధనమర గరరర

94-220/503

94-220/506

94-220/509

94-223/1336

94-220/511

94-220/514

94-220/960

భరస : షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-11-1861
వయససస:23
లస: ససస స

7206 NDX3029378
పపరర: వవమకటటశశరర
ర చరపషరపప

7209 NDX2377117
పపరర: సరసబశవ రరవప ససరరగరరర

7212 NDX0672527
పపరర: సలస షపక

7215 NDX3269008
పపరర: అదద లకడర గసగవరపప

94-7/872

7218 NDX2708576
పపరర: కరరమబన షపక

94-220/957

94-220/512

భరస : వర బడహరస ససబరరసస
ఇసటట ననస:86-11-1865
వయససస:27
లస: ససస స

94-220/508

7204 NDX1218254
పపరర: కలమమర మబనపలర

94-221/371

7207 NDX3029287
పపరర: పడభబగరఖమమ చరపషర

94-220/958

7210 NDX2186493
పపరర: ససవదనబ షపక

94-220/513

భరస : షమర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1855
వయససస:33
లస: ససస స
94-220/515

7213 NDX3023090
పపరర: శకకల షపక

94-220/959

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1855
వయససస:48
లస: ససస స
94-220/1056

7216 NDX0404178
పపరర: మసరసనబ షపక

94-220/516

భరస : మబకలసస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1860
వయససస:49
లస: ససస స
94-152/623

Deleted

7221 NDX1352434
పపరర: వనసకట రమణ ససబరరసస

7201 NDX2377380
పపరర: గకససయమ సయఖద

భరస : వనసకటటశశరరర చరపషరపప
ఇసటట ననస:86-11-1850
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఖససస పసర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1861
వయససస:48
లస: ససస స
94-219/928

94-220/505

తసడడ:డ లకకర పత
ఇసటట ననస:86-11-1844
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ గసగవరపప
ఇసటట ననస:86-11-1858
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన సహహక
ఇసటట ననస:86-11-1861
వయససస:28
లస: ససస స
7220 NDX2761658
పపరర: ఆకకల బబగస షపక

94-220/510

తసడడ:డ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:86-11-1855
వయససస:53
లస: పప

భరస : షమర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1855 , 2 line
వయససస:35
లస: ససస స
7217 NDX2708238
పపరర: సబన షపక

7203 NDX1269554
పపరర: మబనపలర ననగ రరజ కలమమరర

7198 NDX1177641
పపరర: చనన బ షపక

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-11-1842
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-11-1853
వయససస:58
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1855
వయససస:48
లస: ససస స
7214 NDX3001468
పపరర: ససవదనబ షపక

94-220/507

తసడడ:డ కకటయఖ చరపషరపప
ఇసటట ననస:86-11-1850
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-11-1853
వయససస:50
లస: ససస స
7211 NDX0471169
పపరర: షకకలమ షపక

7200 NDX2377422
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-220/502

భరస : కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1841
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:86-11-1844
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప పపటటట
ఇసటట ననస:86-11-1848
వయససస:35
లస: ససస స
7208 NDX2377125
పపరర: లల కలమమరర ససరరగరరర

94-220/504

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1841
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:86-11-1842
వయససస:32
లస: పప
7205 NDX2925451
పపరర: పదర పపటటట

7197 NDX0404129
పపరర: మబనన షపక

7195 NDX0460733
పపరర: ఏససదనసస గరరర

తసడడ:డ పపలర యఖ గరక
ఇసటట ననస:86-11-1839
వయససస:37
లస: పప

భరస : మబననఫ షపక
ఇసటట ననస:86-11-1840
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-11-1841
వయససస:27
లస: పప
7202 NDX2377406
పపరర: ససభబన సయఖద

94-220/501

భరస : అచచయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-11-1839
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ గరక
ఇసటట ననస:86-11-1839
వయససస:48
లస: పప
7199 NDX1177625
పపరర: షసవదసలమర షపక

7194 NDX0404400
పపరర: రతస మర రరజవరపప

94-219/646

7219 NDX2685147
పపరర: మసరసన వల షపక

94-219/748

తసడడ:డ ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:86-11-1861
వయససస:32
లస: పప
7222 NDX1147115
పపరర: ఎస చచననమర

94-219/647

భరస : పసద నరసససహ రరవప స
ఇసటట ననస:86-11-1865
వయససస:58
లస: ససస స
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7223 NDX1352426
పపరర: వర బడహరస ససబరరసస

94-219/648

7224 NDX2529113
పపరర: ఆదస షఫస షపక

తసడడ:డ పసదద నరసససహ రరవప ససబరరసస
ఇసటట ననస:86-11-1865
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:86-11-1866
వయససస:33
లస: పప

7226 NDX2953248
పపరర: రరకన బబగబమ మహమరద

7227 NDX2913218
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-220/962

భరస : జజకకర హహసరసనన
ఇసటట ననస:86-11-1866
వయససస:24
లస: ససస స

94-219/649

94-221/372

7230 NDX2373660
పపరర: పరమమశ పలర పప

భరస : వనసకట ససబడహరణఖ శరర బబజగస
ఇసటట ననస:86-12
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:86-12-41
వయససస:75
లస: పప

7232 NDX3059433
పపరర: మబరళ రసగర రరడడ దససడడ

7233 NDX2960607
పపరర: పడమల దససడడ

94-220/963

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:86-12-1874
వయససస:53
లస: పప

94-223/1337

భరస : వ.శకనవసర.రవప వ.శకనవరస
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:40
లస: ససస స

94-225/1153

94-220/813

భరస : అమరకసదడ చరఠ మడచపలర
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:27
లస: ససస స

7239 NDX2816957
పపరర: అమరకసదనడచనరర మడతపలర

94-223/1339

94-221/997

7242 NDX3179272
పపరర: సరసశత చనపరరల

7231 NDX1906009
పపరర: మరర వల సయఖద

94-225/1154

7234 SQX1968965
పపరర: శకనవరస రరడడడ దససడడ

95-166/1022

తసడడ:డ మబరళ రసగ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:86-12-1874
వయససస:23
లస: పప
94-219/749

7237 NDX3248077
పపరర: శకనవసర.రవప వసగర

94-219/961

తసడడ:డ వరగరర.శకనవరస వవనగరర
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:42
లస: పప
94-220/964

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మడచపలర
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:38
లస: పప

7241 NDX3163714
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనపరరల

95-10/559

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-12-325
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:20
లస: ససస స

7238 NDX2705333
పపరర: వర లకడర పడసనన మడచపలర

7228 SQX1981935
పపరర: పడమల రరణణ షపక
భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:86-11-1866
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబరళ రసగర రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:86-12-1874
వయససస:46
లస: ససస స

94-175/1836 7236 NDX2686210
7235 NDX3237757
పపరర: బబలమ.బబరరనదమమర అడనడగటబ
పపరర: పదరజ కకసడసరర

94-220/961

భరస : కరఠమబలర
ఇసటట ననస:86-11-1866
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-11-1866
వయససస:52
లస: పప

7229 NDX2365849
పపరర: భబగఖ లకడర బబజగస

7225 NDX2953396
పపరర: జన బబగబస షపక

7240 NDX2365807
పపరర: జజనకక రమమదతవ బబజగమ

94-221/373

భరస : వవసకటటశశర పడసననస బబజగమ
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:70
లస: ససస స
94-221/998

7243 NDX3166089
పపరర: ఉమదతవ అరవపలర

94-221/999

తసడడ:డ వనసకట రమఖ వవననకటరరమమఖ
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: venkateswararaoవనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటససరఖననరరయణ వవనకటబదసరయన
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:39
లస: ససస స

7244 NDX2816585
పపరర: హరత పసడయ బతష
స ల

7245 NDX2376499
పపరర: రరమమసజనవయబలల చనమరరస

7246 NDX2776433
పపరర: వనసకట రరడడడ కకకకకరఠ

94-221/1000

భరస : పవన కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13
వయససస:25
లస: ససస స
7247 NDX2776425
పపరర: వజయ లకడర కకకకకరఠ

తసడడ:డ శసకర చనమరరస
ఇసటట ననస:86-13-20/52
వయససస:26
లస: పప
94-220/974

భరస : వనసకట రరడడడ కకకకకరఠ
ఇసటట ననస:86-13-20/52
వయససస:49
లస: ససస స
7250 NDX2365476
పపరర: ననగబర వల షపక
తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-1952
వయససస:34
లస: పప

94-220/517

7248 NDX2419109
పపరర: జహహరరననసర షపక

తసడడ:డ గగపస రరడడడ కకకకకరఠ
ఇసటట ననస:86-13-20/52
వయససస:53
లస: పప
94-220/518

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1396
వయససస:44
లస: ససస స
94-220/520

7251 NDX0780494
పపరర: దతవమణణ గసగవరపప
భరస : అననమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1953
వయససస:33
లస: ససస స

94-220/973

7249 NDX2419117
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-220/519

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1396
వయససస:34
లస: పప
94-219/650

7252 NDX0089797
పపరర: మరరయమర కసపసరర

94-219/651

భరస : కకషరషరరవప కసపపరర
ఇసటట ననస:86-13-1953
వయససస:41
లస: ససస స
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7253 NDX0780551
పపరర: అననమయఖ గసగవరపప

94-219/652

తసడడ:డ పరపరరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1953
వయససస:35
లస: పప
7256 NDX2802528
పపరర: ససగబణ కలమమరర తలమడ

94-220/966

94-220/968

94-220/522

94-220/525

94-220/970

94-220/528

94-219/751

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:54
లస: పప

7266 NDX2377166
పపరర: మబసతనజ షపక

7269 NDX3021425
పపరర: మబతనస దసరరర పడసరద

7272 NDX1147370
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

7275 NDX2838662
పపరర: వజయలకడర పప తరర సక

94-220/531

7278 NDX2365500
పపరర: కరఠమబననసర బబగస షపక

94-220/526

7281 NDX2419133
పపరర: సతనసర షపక
తసడడ:డ అనఫ మహమరద
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:59
లస: పప

7261 NDX2118082
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-219/654

7264 NDX0089821
పపరర: బబబబ షపక

94-220/524

7267 NDX3038072
పపరర: మబతనస అపరషరరవప

94-220/969

తసడడ:డ మబతస ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-13-1961
వయససస:50
లస: పప
94-220/971

7270 NDX2377158
పపరర: అదద లకడర దనసరర

94-220/527

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:86-13-1962
వయససస:23
లస: ససస స
94-220/529

7273 NDX2693760
పపరర: వనసకట రరవప పప తరర సక

94-219/750

తసడడ:డ ససబబ రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:86-13-1965
వయససస:57
లస: పప
94-220/972

7276 NDX2365492
పపరర: రకశరర షపక

94-220/530

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:23
లస: ససస స
94-220/532

భరస : కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:49
లస: ససస స
94-220/534

94-219/931

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-1957
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబజ పప తరర సక
ఇసటట ననస:86-13-1965
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:23
లస: ససస స
7280 NDX2365468
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-220/523

తసడడ:డ సరయయలల దనసరర
ఇసటట ననస:86-13-1962
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప పస
ఇసటట ననస:86-13-1965
వయససస:44
లస: ససస స
7277 NDX2419125
పపరర: శకకలమ షపక

7263 AP151000030137
పపరర: మసరసనబ షపక

7258 NDX3133311
పపరర: వజయ లకడర బడమమ సరణణ

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-13-1957
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మబతనస అపరష రరవప
ఇసటట ననస:86-13-1961
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:86-13-1962
వయససస:22
లస: పప
7274 NDX2709756
పపరర: వనసకట ననగలకడర పప తరర సక

94-219/653

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-13-1961
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనస అపరషరరవప
ఇసటట ననస:86-13-1961
వయససస:39
లస: ససస స
7271 NDX2377133
పపరర: సరయ దనసరర

7260 NDX2118074
పపరర: రజయమ బబగస షపక

94-220/965

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:86-13-1956
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-1957
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:86-13-1958
వయససస:47
లస: ససస స
7268 NDX3037496
పపరర: మబతనస ససజజత

94-219/930

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-13-1957
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:86-13-1957
వయససస:52
లస: ససస స
7265 NDX0715714
పపరర: జరరనన షపక

7257 NDX3125879
పపరర: హనసమమత రరవప బడహసరణణ

7255 NDX2931483
పపరర: ససతతష కలమమర తలమడ

తసడడ:డ అపరషరరవప తలమడ
ఇసటట ననస:86-13-1955
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:86-13-1956
వయససస:43
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప బడమమ సరరఠ
ఇసటట ననస:86-13-1956
వయససస:39
లస: ససస స
7262 NDX0404079
పపరర: బబజజన షపక

94-220/521

తసడడ:డ యలర మసద బబతషలమ
ఇసటట ననస:86-13-1955
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససతతష కలమమర తలమడ
ఇసటట ననస:86-13-1955
వయససస:27
లస: ససస స
7259 NDX3058898
పపరర: వజయ లకడర బడమమ సరరఠ

7254 NDX1147420
పపరర: నరసయఖ బతష
స ల

7279 NDX2365484
పపరర: అబబదల కలస షపక

94-220/533

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1967
వయససస:29
లస: పప
94-220/535

7282 NDX1219864
పపరర: కకసర ష సయఖద

94-220/536

తలర : గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-1973
వయససస:27
లస: ససస స
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7283 NDX1219872
పపరర: గరలబ సయఖద
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94-220/537

భరస : రససల సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-1973
వయససస:52
లస: ససస స
7286 NDX3222973
పపరర: శకనవరసరరవప కకతత
స రర

7284 NDX2064095
పపరర: జజన సయఖద

94-220/538

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-1973
వయససస:24
లస: పప
94-220/1037

తసడడ:డ శకమనననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:86-13-1976
వయససస:45
లస: పప

7287 NDX3231420
పపరర: వనసకట రతనస కకతత
స రర

94-220/541

భరస : వనసకయఖ పపదల
ఇసటట ననస:86-13-1977
వయససస:55
లస: ససస స

94-220/1040

7290 NDX2466134
పపరర: పదనరవత గణపవరపప

94-220/544

7295 NDX2543189
పపరర: దదవఖ ఇసకకలలర

94-220/814

7293 NDX2466126
పపరర: సససగ బబబబ గణపవరపప

భరస : వనసకట ససబబరరవప గణపవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరకస డతయబలల గణపవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979 3rd lane
వయససస:35
లస: ససస స

7298 MLJ3549383
పపరర: అసకమర దతవరపలర

7299 NDX2186451
పపరర: సతనసర షపక

94-225/1155

భరస : బబలమజ దతవరపలర
ఇసటట ననస:86-13-1984
వయససస:50
లస: ససస స
7301 NDX0609834
పపరర: ససరరజన షపక

94-220/549

7302 NDX2514552
పపరర: షమర షపక

94-220/545

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అటబర
ఇసటట ననస:86-13-2033/3
వయససస:26
లస: ససస స

7305 NDX2377364
పపరర: ననగమర అటబర

7291 NDX2460806
పపరర: అనలకలమమర గనపవరరపప

94-220/543

94-220/546
7294 NDX2460814
పపరర: మమరకసడతయబలల గనపవరరపప

తసడడ:డ సససగ బబబబ గనపవరరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:39
లస: పప
94-220/596

7297 NDX2409043
పపరర: ఏడడకకసదలల అమరకశస

94-220/547

తసడడ:డ సససగరయఖ అమరకశస
ఇసటట ననస:86-13-1982
వయససస:39
లస: పప
94-219/655

7300 NDX0609826
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-220/548

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1986
వయససస:28
లస: ససస స
94-220/550

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1997
వయససస:28
లస: ససస స
94-220/552

94-220/540

తసడడ:డ సససగ బబబబ గనపవరరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-13-1986
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:86-13-1986
వయససస:32
లస: ససస స
7304 NDX2377356
పపరర: మమనక అటబర

94-220/542

తసడడ:డ రసగయఖ గణపవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:65
లస: పప
7296 NDX2526242
పపరర: చసదదక
డ గణపవరపప

7288 NDX2376572
పపరర: లకడర గసధససరర
భరస : వనసకయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:86-13-1977
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససగ బబబబ గణపవరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:54
లస: ససస స

7292 NDX2460798
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
గనపవరరపప
తసడడ:డ సససగ బబబబ గనపవరరపప
ఇసటట ననస:86-13-1979
వయససస:29
లస: పప

94-220/539

తసడడ:డ ససవదసలల సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-1973
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:86-13-1976
వయససస:38
లస: ససస స

7289 NDX0460592
పపరర: రవణ పసదనల

7285 NDX1219898
పపరర: రససల సయఖద

7303 NDX2514594
పపరర: జజన బబషర షపక

94-220/551

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-1997
వయససస:32
లస: పప
94-220/553

భరస : సరసబశవ రరవప అటబర
ఇసటట ననస:86-13-2033/3
వయససస:43
లస: ససస స

7306 NDX2377372
పపరర: సరసబశవ రరవప అటబర

94-220/554

తసడడ:డ కకకషటయఖ అటబర
ఇసటట ననస:86-13-2033/3
వయససస:52
లస: పప

94-220/976 7308 NDX2813046
7307 NDX2927200
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ చచననబబ ఈనన
పపరర: లకడర నరసమర
బబతచననబబ యనన
తసడడ:డ రరమలల
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-13-2033/5
ఇసటట ననస:86-13-2033/5
వయససస:52
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స

94-220/977

7309 NDX2927341
పపరర: వనసకటటష బబబబ
బబతచననబబ యనన
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-13-2033/5
వయససస:32
లస: పప

94-220/978

7310 NDX2927192
పపరర: అనసష జజగర

94-220/975

7312 NDX2553915
పపరర: వనసకయఖ కగరర

94-220/815

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:86-13-2033/5
వయససస:21
లస: ససస స

94-220/979

7311 NDX2725018
పపరర: జలల బబష షపక
తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-13-2033/12
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:45
లస: పప
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7313 NDX2553857
పపరర: సరసబడజఖస కగరర
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94-220/816

భరస : వనసకయఖ కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:41
లస: ససస స
7316 NDX2726883
పపరర: సరయ కలమమర కగరర

94-220/980

94-220/555

94-220/983

94-219/656

94-220/559

94-220/985

94-220/988

భరస : ననగకశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:31
లస: ససస స

7326 NDX1353085
పపరర: ఏసస మరరయమర పదనరర

7329 NDX0548529
పపరర: దనవదస పదనరర

7332 NDX2764082
పపరర: కమల బ షపక

7335 NDX0404715
పపరర: కకషషవవణణ శకశశలపప

94-220/563

7338 NDX2041002
పపరర: హమదసలమర షపక

94-220/557

7341 NDX0609214
పపరర: రరజమర బతష
స ల
భరస : రరమమరరవప రరవప
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:31
లస: ససస స

7321 NDX3173762
పపరర: శకనవరస రరవప మరకర

94-220/982

7324 NDX2546059
పపరర: ససజనఖ తననరర

94-220/820

7327 NDX0548560
పపరర: అసజమర పదనరర

94-220/558

భరస : దనవదస పదనరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/2
వయససస:55
లస: ససస స
94-220/560

7330 NDX2764017
పపరర: జన బబష షపక

94-220/984

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:86-13-2037/1
వయససస:46
లస: పప
94-220/986

7333 NDX2764405
పపరర: శశశదన బబబబ షపక

94-220/987

తసడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2037/1
వయససస:24
లస: పప
94-220/561

7336 NDX0715607
పపరర: పడకరష పస

94-220/562

తసడడ:డ వనసకటరరవప ప
ఇసటట ననస:86-13-2037/3
వయససస:53
లస: పప
94-220/564

తసడడ:డ మహమరద జలల షపక
ఇసటట ననస:86-13-2038
వయససస:33
లస: పప
94-220/565

94-3/1346

భరస : పరసడడరసగ వఠల తననరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప శకశశలపప
ఇసటట ననస:86-13-2037/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హమదసలమర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2038
వయససస:31
లస: ససస స
7340 NDX0505925
పపరర: వనసకట రతనస బతష
స ల

94-220/819

తసడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2037/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససవదన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-13-2037/1
వయససస:21
లస: ససస స
7337 NDX1970293
పపరర: శరరరఫపననసర షపక

7323 NDX2546042
పపరర: పరసడడరసగ వఠల తననరర

7318 NDX2703031
పపరర: భవన మబటటకలమ

తసడడ:డ ననగకసదడస మరకర
ఇసటట ననస:86-13-2035
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల పదనరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/2
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2037/1
వయససస:42
లస: ససస స
7334 NDX2764066
పపరర: షపక సరజదన షపక

94-220/556

భరస : రరఘవపలల పదనరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవద పదనరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/2
వయససస:31
లస: పప
7331 NDX2905404
పపరర: షపక కమల బఇవనవ షపక

7320 NDX0404939
పపరర: రరమబ గరలర పలర

94-220/818

భరస : రరజకశ మబటటకలమ
ఇసటట ననస:86-13--2034/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దనవదస పదనరర
ఇసటట ననస:86-13-2035/2
వయససస:33
లస: పప
7328 NDX0090282
పపరర: రతన కలమమర పదరర

94-220/981

తసడడ:డ కరశయఖ గరలర పలర
ఇసటట ననస:86-13-2034/2
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మరకర
ఇసటట ననస:86-13-2035
వయససస:31
లస: ససస స
7325 NDX0548487
పపరర: రరఘవపలల పదనరర

7317 NDX2726941
పపరర: నరసససహ రరవప కగరర

7315 NDX2555704
పపరర: నరసససహరరవప కగరర

తసడడ:డ భబనసపడసరద కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమబ గరలర పలర
ఇసటట ననస:86-13-2034/2
వయససస:45
లస: ససస స
7322 NDX3169356
పపరర: వనసకట శశషమర మరకర

94-220/817

తసడడ:డ వనసకయఖ కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కగరర
ఇసటట ననస:86-13-2034
వయససస:24
లస: పప
7319 NDX0404996
పపరర: ససశల గరలర పలర

7314 NDX2553766
పపరర: సరయ కలమమర కగరర

7339 NDX2673267
పపరర: రఫస షపక

94-220/821

తసడడ:డ బబబబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-2040
వయససస:38
లస: పప
94-220/566

7342 NDX0707901
పపరర: అననమర బతష
స ల

94-220/567

భరస : గగవసదరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:50
లస: ససస స
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7343 NDX0507731
పపరర: రరమమరరవప బబతషలమ
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94-220/568

తసడడ:డ గగవసదరరవప బబతషలమ
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:36
లస: పప
7346 NDX3100401
పపరర: ససనత చతబబడ లల

94-219/932

94-220/573

94-220/576

94-220/823

94-220/579

94-220/581

94-220/989

భరస : లకరణ కకలగరన
ఇసటట ననస:86-13-2058
వయససస:37
లస: ససస స

7356 NDX2665743
పపరర: షబన షపక

7359 NDX0471177
పపరర: హహమయబన బబషర షపక

7362 NDX2377174
పపరర: సరగజన కనననబబ యన

7365 NDX3259504
పపరర: అసజ చమరరస

94-220/585

7368 NDX1147057
పపరర: శకనస పసరవళ

94-220/824

7371 NDX1147271
పపరర: షపక బబషర
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-13-2058
వయససస:29
లస: పప

7351 NDX2484939
పపరర: వదనఖ సరగర తనళళ
ర రర

94-220/575

7354 NDX2610251
పపరర: అతనహర సయఖద

94-220/822

7357 NDX0404681
పపరర: పరఠశన షపక

94-220/578

భరస : హహమయబననబషర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2043/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-220/580

7360 NDX1352871
పపరర: మమనక KIKKIRI

94-219/657

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకకకకరర
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:26
లస: ససస స
94-220/582

7363 NDX2377182
పపరర: వనసకట రరడడడ కకకకకరర

94-220/583

తసడడ:డ గగపస రరడడడ కకకకకరర
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:53
లస: పప
94-220/1048

7366 NDX0471110
పపరర: వనసకట రమణ కకసడబబ లల

94-220/584

భరస : ససదరరన కకసడబబ లల
ఇసటట ననస:86-13-2053
వయససస:42
లస: ససస స
94-220/586

తసడడ:డ శసకరయఖ పసరవల
ఇసటట ననస:86-13-2055
వయససస:38
లస: పప
94-220/588

94-220/572

తసడడ:డ మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-2041/4
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శసకర చమరరస
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనస పసరవల
ఇసటట ననస:86-13-2055
వయససస:33
లస: ససస స
7370 NDX0672683
పపరర: శకదతవ కకలగరన

94-220/577

భరస : మలర యఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రమమసజనఉలల చమరరస
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:23
లస: ససస స
7367 NDX1147107
పపరర: ననగ మలలర శశరర పసరవళ

7353 NDX2376580
పపరర: ససమయఖ సయఖద

7348 NDX2091700
పపరర: ససధనకర మబదడబబ యన

తసడడ:డ రరమమరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-13-2041/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2043/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కకకకకరర
ఇసటట ననస:86-13-2052
వయససస:49
లస: ససస స
7364 NDX2834885
పపరర: అనసష చమరరస

94-220/574

తసడడ:డ హహమఊన బబష షపక
ఇసటట ననస:86-13-2043
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అబబదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:86-13-2043/1
వయససస:63
లస: ససస స
7361 NDX2377190
పపరర: వజయ లకడర కకకకకరర

7350 NDX2484947
పపరర: ననగరరరర న తనళళ
ర రర

94-220/570

తసడడ:డ రసగరరరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-13-2040/3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అతనహ ర సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-2041/4
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అతహర సయఖద
ఇసటట ననస:86-13-2041/4
వయససస:43
లస: ససస స
7358 NDX0471193
పపరర: గకససయమ బబగస షపక

94-220/571

తసడడ:డ రరమమరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-13-2041/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-13-2041/2
వయససస:51
లస: పప
7355 NDX2609626
పపరర: జమబర సయఖద

7347 NDX2091718
పపరర: మసగమర మబదడబబ యన

7345 NDX0609198
పపరర: గగవసదరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ వరరసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : రసగరరరవప మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:86-13-2040/3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-13-2041/2
వయససస:26
లస: ససస స
7352 NDX2484913
పపరర: రరమమరరవప తనళళ
ర రర

94-220/569

తసడడ:డ గగవసద రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13-2040/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ ననగకశశర రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:86-13-2040/2
వయససస:34
లస: ససస స
7349 NDX2484921
పపరర: రతన గఠత తనళళ
ర రర

7344 NDX0506907
పపరర: ఏడడకకసడలల బబతషలమ

7369 NDX1147438
పపరర: పప లమరరజ యసడనడ

94-220/587

భరస : వనసకటటశశరరర యమసధడ
ఇసటట ననస:86-13-2056
వయససస:43
లస: ససస స
94-220/589

7372 NDX0672808
పపరర: లకరణ కకలగరన

94-220/590

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కకలగరన
ఇసటట ననస:86-13-2058
వయససస:40
లస: పప

Page 251 of 323

7373 NDX0404301
పపరర: శశషరతనస కకలగరన
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94-220/591

భరస : ససధనకర కకలగరన
ఇసటట ననస:86-13-2059
వయససస:41
లస: ససస స
7376 NDX0672642
పపరర: మబనససరశమరరడడ ససబడమణఖస

94-220/594

తసడడ:డ ససబడమణఖస ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:86-13-2061
వయససస:59
లస: పప
94-87/402

భరస : అరరణ రరవప వపషరర
ఇసటట ననస:86-13 FLAT NO.403
వయససస:46
లస: ససస స
94-221/1003

7385 NDX2817831
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏటటకఅలమ
తసడడ:డ తరరమల ఏటటకఅలమ
ఇసటట ననస:86-14-2/2
వయససస:20
లస: పప
7388 NDX2118066
పపరర: అనసష చనమరరస
భరస : రరమమసజనవయబలల చనమరరస
ఇసటట ననస:86-14-2052
వయససస:27
లస: ససస స
7391 NDX0471136
పపరర: చన అసకమర పడతనపప

7378 NDX0909150
పపరర: అరరనరరవ వపషరర

94-220/595

7380 NDX2718286
పపరర: రరమమ రరవప బతష
స ల

7394 NDX1147313
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరరగరరర

94-220/599

94-221/1001

7386 NDX3025681
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

7389 NDX0672451
పపరర: కరశసర వపసస ల

7392 NDX0715730
పపరర: తరపతయఖ పడతనపప

94-220/602

7395 NDX2159037
పపరర: కసస
స రర పరడదలస

94-221/797

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:86-14-2109
వయససస:32
లస: పప

7398 SQX1659705
పపరర: రకణబక పప తరర సక

94-220/991

7401 NDX2159060
పపరర: లల పడసరద కరళ
తసడడ:డ ససరకష కరళ
ఇసటట ననస:86-14-2110
వయససస:24
లస: పప

7384 NDX2388916
పపరర: గగపసననథ తతకఅలమ

94-221/374

7387 NDX1497511
పపరర: ససగరకమ సపఠఠ

94-226/360

తసడడ:డ బబ లననధ సపఠఠ
ఇసటట ననస:86-14-1139
వయససస:45
లస: పప
94-220/598

7390 SQX1659697
పపరర: శవ కలమమరర వపసరల

95-220/865

భరస : కరశసర వసరల
ఇసటట ననస:86-14-2101
వయససస:34
లస: ససస స
94-220/600

7393 NDX2470748
పపరర: చచరరకలరర అసకమర

94-220/601

భరస : ననగభబషణస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-14-2104
వయససస:31
లస: ససస స
94-220/603

7396 NDX2159029
పపరర: పరదడనలస శకనవరససలల

94-220/604

తసడడ:డ గసగరదరస పరడదలస
ఇసటట ననస:86-14-2108
వయససస:46
లస: పప
95-220/866

భరస : బబల ససబడహరణఖస పప తనరర సక
ఇసటట ననస:86-14-2109
వయససస:23
లస: ససస స
94-220/605

94-221/1002

తసడడ:డ సరసబయఖ తతకఅలమ
ఇసటట ననస:86-14
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరససలల పరడదలస
ఇసటట ననస:86-14-2108
వయససస:39
లస: ససస స
94-220/992

7381 NDX2718302
పపరర: యగకశశరమర బతష
స ల
భరస : రరమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13 F NO 204
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పసడసవప
ఇసటట ననస:86-14-2103
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-14-2106
వయససస:43
లస: పప
7397 NDX2949394
పపరర: బల ససబడమణఖస పప లమర లసక

7383 NDX2676526
పపరర: వజయరరణణ మమకల

94-87/297

తసడడ:డ రతనస వపషరర
ఇసటట ననస:86-13 FLAT NO.403
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప వపసస ల
ఇసటట ననస:86-14-2101
వయససస:41
లస: పప

భరస : తరపతయఖ పదనరదపప
ఇసటట ననస:86-14-2103
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ కరళ
ఇసటట ననస:86-14-2110
వయససస:48
లస: ససస స

7377 NDX0404251
పపరర: మహనరరవప మమకల

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-14-21/46
వయససస:61
లస: పప
94-219/658

94-220/593

భరస : మబనససరశమరరడడ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:86-13-2061
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:86-13,Flat No 302
వయససస:49
లస: ససస స
94-220/990

7375 NDX0404335
పపరర: ననగలకడర ససబడమణఖస

తసడడ:డ మబనససరశమరరడడ ససబడహరణఖస
ఇసటట ననస:86-13-2061
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13 F NO 204
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-13 F NO 204
వయససస:36
లస: పప

7400 NDX2159045
పపరర: ససరకష కరళ

94-220/592

తసడడ:డ కకషటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-13-2061
వయససస:74
లస: పప

7379 NDX0898429
పపరర: లకడర ససజజత వపషరర

7382 NDX2718294
పపరర: పవన కలమమర బతష
స ల

7374 NDX0672345
పపరర: గఠతనసజల ససబడమణఖస

7399 SQX1659721
పపరర: బబల ససబడహరణఖస పప తరర సక

95-220/867

తసడడ:డ శసకర పప తరర సక
ఇసటట ననస:86-14-2109
వయససస:32
లస: పప
94-220/606

7402 NDX2159052
పపరర: దసరర పడసరద కరళ

94-220/607

తసడడ:డ ససరకష కరళ
ఇసటట ననస:86-14-2110
వయససస:26
లస: పప
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7403 NDX0404459
పపరర: ససలలచన మమలపరటట
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94-220/608

భరస : మహనరరవప మలపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2111
వయససస:49
లస: ససస స

7404 NDX0404426
పపరర: మహనరరవప మమలపరటట

తసడడ:డ నరసయఖ మలపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2111
వయససస:58
లస: పప

94-220/611 7407 NDX0471128
7406 NDX1147172
పపరర: కలరపరటట ఇసదడ రరజ కలరపరటట
పపరర: గగపస కలరపరటట

తసడడ:డ గగపస కలరపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2112
వయససస:31
లస: పప
7409 SQX1659739
పపరర: శక లకడర దదగమబరఠస

95-220/868

94-220/825

95-220/870

94-220/616

94-220/619

95-220/872

భరస : గబరరమబరరస
ఇసటట ననస:86-14-2128
వయససస:64
లస: ససస స

7419 NDX2377281
పపరర: అలవవలల మబసగర

7422 NDX2377323
పపరర: వరయఖ పసదనల

7425 NDX2377331
పపరర: మమరర పసదనల

94-220/624

7428 NDX0404517
పపరర: శకనస పసదనల

94-220/614

7431 NDX2377216
పపరర: వజయ సరశత బయమఖ

7411 NDX2549533
పపరర: మసరసన రరవప చలమర

94-59/891

7414 SQX1659937
పపరర: రమఖ చలమర

95-220/869

7417 NDX2377265
పపరర: నసకమర పసదనల

94-220/615

తసడడ:డ కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:22
లస: ససస స
94-220/617

7420 NDX2377315
పపరర: బబజర పసదనల

94-220/618

భరస : శకనస పసదనల
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:37
లస: ససస స
94-220/620

7423 NDX2377273
పపరర: కకటయఖ మబసగర

94-220/621

తసడడ:డ సతతయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:42
లస: పప
94-220/622

7426 NDX0404566
పపరర: రమణ పసదనల

94-220/623

భరస : శకనస పపదల
ఇసటట ననస:86-14-2121
వయససస:45
లస: ససస స
94-220/625

తసడడ:డ చనన పపదల
ఇసటట ననస:86-14-2121
వయససస:48
లస: పప
94-220/994

94-220/993

భరస : మసరసన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:86-14-2116
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:86-14-2119
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పసదనల
ఇసటట ననస:86-14-2121
వయససస:37
లస: పప
7430 NDX2913440
పపరర: యశశద దతవల

94-220/826

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప పసదనల
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగ భబషణస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:37
లస: ససస స
7427 NDX2377349
పపరర: పప తషరరజ పసదనల

7416 NDX2377299
పపరర: యయసమర మబసగర

7408 NDX2819316
పపరర: ససమలత కలరపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:86-14-2116
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:22
లస: పప
7424 SQX1659960
పపరర: అసకమర చచరరకలరర

94-220/613

తసడడ:డ కకటయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పసదల
ఇసటట ననస:86-14-2117
వయససస:27
లస: ససస స
7421 NDX2377307
పపరర: సతస యఖ మబసగర

7413 NDX2546802
పపరర: రమఖ చలమర

94-220/610

భరస : ఇసదడ రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2112
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప చలమర
ఇసటట ననస:86-14-2116
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:86-14-2116
వయససస:67
లస: ససస స
7418 NDX2377257
పపరర: పసదదమమరయ పసదనల

94-220/612

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-14-2115
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:86-14-2116
వయససస:67
లస: ససస స
7415 SQX1659952
పపరర: సరసబబడజఖస చలమర

7410 NDX1147164
పపరర: షపక ససమలమ

7405 NDX1147222
పపరర: కలరపరటట ననగరరజ

తసడడ:డ గగపస ననగరరజ
ఇసటట ననస:86-14-2112
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజనస కరరపత
ఇసటట ననస:86-14-2112
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మహహశ దదగమబరఠస
ఇసటట ననస:86-14-2114
వయససస:21
లస: ససస స
7412 NDX2546935
పపరర: సరమమజఖస చలమర

94-220/609

7429 SQX1659838
పపరర: చనన బబయ పసదల

95-220/873

తసడడ:డ శకనస పసదల
ఇసటట ననస:86-14-2121
వయససస:27
లస: పప
94-220/626

భరస : ననగ వనసకట రరజకశ కలమమర బయమఖ
ఇసటట ననస:86-14-2131
వయససస:29
లస: ససస స

94-220/627
7432 NDX2377208
పపరర: ననగ వనసకట రరజకష కలమమర
బయమఖ
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప బయమఖ
ఇసటట ననస:86-14-2131
వయససస:38
లస: పప
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7433 NDX3079837
పపరర: శరసబయఖ వనలలగరసడ
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94-220/995

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:86-14-2137
వయససస:68
లస: పప
7436 NDX1147339
పపరర: ససరఠ బబబబ తమబరల

94-220/629

94-220/632

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-14-2146
వయససస:28
లస: పప
7445 NDX2949402
పపరర: మలర శశరర మలలర ల

94-220/630

94-220/999

7440 NDX0716126
పపరర: రరసబబబబ శకరరమబల

94-220/633

94-220/997

భరస : దసరర రవ కలమమర బడహరసరణణ
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:22
లస: ససస స

94-220/1000

7449 SQX1659762
పపరర: ససతన మహ లకడర బడహరసన

95-220/874

భరస : ననగరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2154
వయససస:30
లస: ససస స
7457 NDX0412460
పపరర: ననరరయణ తననలలరర

తసడడ:డ ినపకరశరరవప బబనర
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: పప

7455 NDX0404632
పపరర: సతఖవరణణ తననలలరర

94-220/637

7458 NDX2376689
పపరర: లకడర గబసజ

94-220/635

7461 NDX2941383
పపరర: గరరఠశ బబరక
తసడడ:డ పడకరశరరవప బబరక
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: పప

94-220/998

7447 MLJ1862259
పపరర: దసరర రవ కలమమర బడమమ సరణణ

94-220/1001

7450 SQX1659804
పపరర: నరసమర బడహరసన

95-220/875

94-219/661
7453 NDX2365435
పపరర: వజయ దసరర పడసరద తననలలరర

94-220/636
7456 NDX1737008
పపరర: నలకసఠకశశర రరవప తననలలరర

తసడడ:డ ననరరయణ తననలలరర
ఇసటట ననస:86-14-2154
వయససస:24
లస: పప
94-220/638

భరస : రసగయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-14-2159
వయససస:66
లస: ససస స
94-220/827

7444 NDX3032224
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఏమ

తసడడ:డ ననరరయణ తననలలరర
ఇసటట ననస:86-14-2154
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననరరయణ తననలలరర
ఇసటట ననస:86-14-2154
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ తననలలరర
ఇసటట ననస:86-14-2154
వయససస:52
లస: పప
7460 NDX2666956
పపరర: గరరఠశ బబనర

95-220/877

తసడడ:డ హనసమమన దనసస బడహరసన
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:70
లస: పప
94-220/634

94-219/659

భరస : కకషష మబరరస బడహరసన
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:63
లస: ససస స

95-220/876 7452 SQX1659853
7451 SQX1659788
పపరర: దసరర రవ కలమమర బడహరసన
పపరర: కకషష మబరరస బడహరసన

7454 NDX1147040
పపరర: అలలఖఖ కలరపరటట

7441 NDX1177666
పపరర: షకకలమ షపక

తసడడ:డ కకషష మబరరస బడమమ సరణణ
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:37
లస: పప

భరస : దసరర రవ కలమమర బడహరసన
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస బడహరసన
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:36
లస: పప

94-220/631

తసడడ:డ చననయఖ ఏమ
ఇసటట ననస:86-14-2148
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస బడహరసరణణ
ఇసటట ననస:86-14-2153
వయససస:64
లస: ససస స
94-220/1002

7438 NDX1177591
పపరర: మరరయమర పడతసపరటట

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:86-14-2146
వయససస:43
లస: ససస స

7443 NDX3018579
పపరర: జజన బ షపక

7446 MLJ1862556
పపరర: నరసమర బడహరసరణణ

94-220/628

భరస : మషప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:86-14-2141
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-14-2146
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:86-14-2148
వయససస:40
లస: ససస స
7448 NDX2365211
పపరర: ససత మహ లకడర బడహరసరణణ

7437 NDX1147255
పపరర: ఆనసద కలమమర తడ

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప శకరరమబల
ఇసటట ననస:86-14-2143
వయససస:52
లస: పప
94-219/660

7435 NDX2091585
పపరర: వజయలకడర మలలర ఎసకకసడన

భరస : మహన మబరళ కకషష మలలర ఎసకకసడన
ఇసటట ననస:86-14-2139
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అననమలర యఖ తద
ఇసటట ననస:86-14-2139
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరసబబబబ శకరరమబల
ఇసటట ననస:86-14-2143
వయససస:43
లస: ససస స
7442 NDX1177674
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-220/996

తసడడ:డ శరసబయఖ వనలలగరసడ
ఇసటట ననస:86-14-2137
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ తమబల
ఇసటట ననస:86-14-2139
వయససస:53
లస: పప
7439 NDX0724039
పపరర: కకటటశశరర శకరరమబల

7434 NDX3071859
పపరర: శకనవరసరరవప వనలలగరసడ

7459 NDX0313767
పపరర: నలవవణణ బబరరక

94-220/639

భరస : పడకరశరరవప బబరక
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:48
లస: ససస స
94-220/1003

7462 NDX2836997
పపరర: దదవరఖపరడణణతన బబరక

94-220/1004

భరస : గరరఠశ బబరక
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: ససస స
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7463 NDX2912608
పపరర: దదవఖ పడణణత బబరక
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94-220/1005

భరస : గరరఠశ
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: ససస స
7466 NDX0090068
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజజ

94-219/662

94-220/1008

94-220/643

94-219/663

94-220/1010

94-220/647

94-219/666

భరస : రరమకకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:86-14-2167
వయససస:53
లస: ససస స

7476 NDX1147321
పపరర: దసరర పడసరద పసరరమమళళ

7479 NDX2836971
పపరర: శకధర మమరరళర

7482 SQX1659887
పపరర: ఉమ దతవ గమడడ

7485 NDX2376812
పపరర: లకడర తరరపఠమర కమబనరఠ

94-220/650

7488 NDX1147412
పపరర: కరమబనసరర అకకకరరజ

94-219/664

7491 NDX0412502
పపరర: ననగ వవసకట వజయ భబసకర
చసతకరయల
తసడడ:డ రరమకకషష చసతకరయల
ఇసటట ననస:86-14-2167
వయససస:33
లస: పప

7471 NDX1373505
పపరర: సహహత మమడబబ యన

94-220/642

95-220/878
7474 SQX1659861
పపరర: మహహశశర రరవప మదబబ యయన

7477 NDX2376713
పపరర: సరశత మమరరలర

94-220/645

భరస : శకధర మమరరలర
ఇసటట ననస:86-14-2164
వయససస:25
లస: ససస స
94-220/1011

7480 NDX2376705
పపరర: లకడర రరజఖస కసచరర

94-220/646

తసడడ:డ శకనస కసచరర
ఇసటట ననస:86-14-2164/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/879

7483 NDX1147131
పపరర: కరరణమర కరమబనసరర

94-219/665

భరస : అకకకరరజ కరమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-220/648

7486 NDX0089870
పపరర: మలలర శశర మర కరమబనసరర

94-220/649

భరస : చటటటబబబబ కమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-220/651

తసడడ:డ చటటట బబబబ కమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:32
లస: పప
94-220/653

94-220/641

తసడడ:డ ససధ రరవప మదబబ యయన
ఇసటట ననస:86-14-2162
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరరపత బబబబ కరమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటట బబబబ కమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:29
లస: పప
7490 NDX0404863
పపరర: కరమమశశరర చసతకరయల

94-220/644

భరస : వనసకటటశశరరర గమడడ
ఇసటట ననస:86-14-2165
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకరనరరస కమబనసరర
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:55
లస: పప
7487 NDX1147156
పపరర: తరరపత బబబబ కరమబనసరర

7473 NDX1373513
పపరర: రమణమర మమడబబ యన

7468 NDX1147404
పపరర: కకటటశశరమర ఓరరస

తసడడ:డ మహహశశర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-14-2162
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయబడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:86-14-2164
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస కసచరర
ఇసటట ననస:86-14-2164/1
వయససస:39
లస: ససస స
7484 NDX1147065
పపరర: చటటట బబబబ కరమబనసరర

94-220/1009

తలర : మబతస యఖ పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:86-14-2163
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరయబడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:86-14-2164
వయససస:36
లస: పప
7481 NDX1850263
పపరర: శక దతవ కసచరర

7470 NDX2837318
పపరర: అనసష గబసజ

94-220/1007

భరస : వనసకటటశశరరర ఓరరస
ఇసటట ననస:86-14-2161
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-14-2162
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:86-14-2163
వయససస:37
లస: ససస స
7478 NDX2770311
పపరర: శకధర మమరరళర

94-220/640

భరస : వనసకటరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-14--2161
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశరర మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-14-2162
వయససస:27
లస: ససస స
7475 NDX1147180
పపరర: రమణ పసరరమమళర

7467 NDX0089888
పపరర: రతనమర గబసజ

7465 NDX2755775
పపరర: గరరఠశ బబరక

తసడడ:డ పడకరశరరవప బబరక
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:86-14-2161
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-14-2161
వయససస:20
లస: ససస స
7472 NDX1373497
పపరర: పడమల మమడబబ యన

94-220/1006

భరస : గరరఠశ బబరక
ఇసటట ననస:86-14-2160
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస గబసజజ
ఇసటట ననస:86-14-2161
వయససస:41
లస: పప
7469 NDX2767887
పపరర: అనసష గబసజ

7464 NDX2770204
పపరర: దదవరఖపరడణణతన బబరక

7489 NDX0847822
పపరర: లలత చసతకరయల

94-220/652

భరస : వజయ భబసకర చసతకరయల
ఇసటట ననస:86-14-2167
వయససస:29
లస: ససస స
94-220/654

7492 NDX2883023
పపరర: లకడర తమరశశటట

94-175/1593

భరస : ఉమ సససదర తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:53
లస: ససస స
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7493 NDX2779569
పపరర: ననగ ససజజత తమరశశటట

94-219/933

భరస : ననగ రరజ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:26
లస: ససస స
7496 NDX2484996
పపరర: లకడర రరమశశటట

94-220/657

7497 NDX0404814
పపరర: లమలబ షపక

94-220/1012

7500 NDX1147354
పపరర: ననగరరజ తమరశశటట

7503 NDX2841179
పపరర: రవ గబసజ

భరస : ఉమ సన ధనరర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-14-2169/1
వయససస:28
లస: ససస స

7505 NDX2377224
పపరర: మరర బ పఠరన

7506 NDX2377232
పపరర: ససభబన పఠరన

94-220/661

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:86-14-2173
వయససస:47
లస: ససస స
94-4/1214

భరస : మహమరద కససస షపక
ఇసటట ననస:86/15
వయససస:51
లస: ససస స
94-213/874

7512 NDX2376523
పపరర: ననగ లకడర మబసజసపలర

94-220/665

7518 NDX1698168
పపరర: ససవరరస ఉసల
భరస : బసవ శసకర ఉసల
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:42
లస: ససస స

7520 NDX0609818
పపరర: కనకదసరర ఓరరస

7521 NDX0549469
పపరర: సరయ లకడర బబఛస

94-220/669

భరస : ససవరష రరజ బబఘబ
మ
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:31
లస: ససస స

94-220/659

7501 SQX1659903
పపరర: ననగ ససజజత తమరశశటట

7504 NDX2773547
పపరర: రరణణ గబసజ

95-220/880

94-220/1014

భరస : గబరవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-14-2169/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-220/662

7507 NDX2913473
పపరర: మహహబబన షపక

94-220/1015

భరస : రససల
ఇసటట ననస:86-14-2179
వయససస:21
లస: ససస స
94-221/375

7510 NDX3268364
పపరర: కరరణకర కడడయస

94-220/1055

తసడడ:డ ఏసస పడస కడడయస
ఇసటట ననస:86-15-22
వయససస:24
లస: పప
94-220/663

7513 NDX1386390
పపరర: ససవదనన షపక

94-220/664

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:28
లస: ససస స

94-220/666 7516 NDX0609784
7515 NDX2376515
పపరర: ససరఖ ననరరయణ మబసజస పలర
పపరర: నబస బబడత షపక షపక

తసడడ:డ లకడర ననరరయణ మబసజస పలర
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:64
లస: పప

భరస : శవ ననగరరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:30
లస: ససస స

94-220/1013

తసడడ:డ పడసరద మబసజస పలర
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:31
లస: పప
94-220/668

7498 NDX0507277
పపరర: ననగబర హహసపసన షపక

భరస : ననగ రరజ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరఖ ననరరయణ మబసజస పలర
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నబష బబడత షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:38
లస: ససస స
7517 NDX2376531
పపరర: పడసరద మబసజస పలర

94-220/660

భరస : ననగకశశరరరవప పసదద నవన
ఇసటట ననస:86-15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గకసప షపక
ఇసటట ననస:86-15-228/1
వయససస:19
లస: ససస స
7514 NDX0609800
పపరర: మబనన షపక

7509 NDX2366086
పపరర: వనసకరయమమర పసదద నవన

94-220/656

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శరథర పఠరన
ఇసటట ననస:86-14-2173
వయససస:44
లస: పప

7508 NDX1646191
పపరర: గకససయమ షపక

7511 NDX2668416
పపరర: శభన బఇవనవ షపక

94-220/658

తసడడ:డ సససదర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168/1
వయససస:27
లస: పప
95-220/881

7495 NDX0404889
పపరర: నసరరర షపక

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:26
లస: ససస స
7502 SQX1659911
పపరర: లకడర తమరశశటట

94-220/655

తసడడ:డ ననగబర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఉమమసససదరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:86-14-2168
వయససస:53
లస: ససస స
7499 NDX2836872
పపరర: ననగ ససజజత తమరశశటట

7494 NDX0665851
పపరర: షరకకరర షపక

94-220/667

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/4
వయససస:44
లస: పప
94-219/667

7519 NDX1698150
పపరర: ననసచనరయఖ ఉసల

94-219/668

తసడడ:డ బసవ శసకర ఉసల
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:30
లస: పప
94-220/670

7522 NDX0405175
పపరర: సప మమశశరర బసడనరర

94-220/671

భరస : సరయబబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:44
లస: ససస స
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94-220/672

భరస : బడహరస ఓరరస
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:63
లస: ససస స
7526 NDX0439026
పపరర: ననగరరజ ఓరరస

94-220/675

94-220/678

94-219/670

94-220/682

94-220/684

94-220/687

94-220/690

భరస : రరకకస రమమరరవప
ఇసటట ననస:86-15-2209
వయససస:47
లస: ససస స

7536 NDX2486264
పపరర: ససభబన బ షసవక

7539 NDX0405027
పపరర: మహబబబబ షపక

7542 NDX2064103
పపరర: గకస షపక

7545 NDX1421726
పపరర: శవ కలమమరర గరలర

94-220/693

94-238/901

7531 NDX1314921
పపరర: గసధససరర మమరర గసధససరర

7534 NDX2091643
పపరర: ససభబన బ షపక

94-220/681

7537 NDX1177708
పపరర: నజనన షపక

94-220/683

94-220/685

7540 NDX0471219
పపరర: జజనబ షపక

94-220/686

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:73
లస: ససస స
94-220/688

7543 NDX0404913
పపరర: ససభబన షపక

94-220/689

తసడడ:డ హహసపననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:58
లస: పప
94-220/691

7546 NDX1703983
పపరర: సరయ పడశరసత కరపరకతష

తసడడ:డ ఫతతర
డ అననన బతషల
ఇసటట ననస:86-15-2210
వయససస:46
లస: పప

94-220/692

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కరపరకతష
ఇసటట ననస:86-15-2181/14
వయససస:24
లస: పప

94-219/671 7549 NDX2529782
7548 NDX2139195
పపరర: ఉమమ పవన కలమమర వనలగపపడడ
పపరర: వనసకట లకడర వనలగపపడడ

7551 NDX2696052
పపరర: గకరర శసకర అననన బతషల

94-219/669

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కకషష వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:86-15-2204
వయససస:32
లస: పప
94-220/1016

94-220/677

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/12
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అపరష రరవప గరలర
ఇసటట ననస:86-15-2181/14
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:86-15-2181/15
వయససస:70
లస: పప
7550 NDX3111085
పపరర: రరకకస లకడర కరసతస

94-220/680

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపదల
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:59
లస: పప
7547 NDX0439042
పపరర: బడహరస ఓరరస

7533 NDX1830414
పపరర: శరఫసయ ససలమసనన షపక

7528 NDX2464113
పపరర: ససబబబ రరవప మలలర ల

భరస : ససబబయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:86-15-2181/7
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లమలల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:24
లస: పప
7544 NDX0404962
పపరర: వనసకయఖ పసదనల

94-220/679

భరస : గకస షసవక
ఇసటట ననస:86-15-2181/12
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రససల ఫసకర
ఇసటట ననస:86-15-2181/13
వయససస:42
లస: ససస స
7541 NDX2064111
పపరర: ఖలల షపక

7530 NDX0549741
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరస

94-220/674

తసడడ:డ పపననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2181/12
వయససస:36
లస: పప
7538 NDX0404954
పపరర: బబసరరర షపకిహ

94-220/676

తసడడ:డ యస ఓరరస
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసభయఖ వడర మమనస
ఇసటట ననస:86-15-2181/8
వయససస:55
లస: ససస స
7535 NDX2091593
పపరర: ననయబ రససల షపక

7527 NDX1386325
పపరర: మలలర శశర రరవప మడసశశటట

7525 NDX0549782
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరస

తసడడ:డ శకనవరస ఓరరస
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మడసశశటట
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస బసడనరర
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:53
లస: పప
7532 NDX1970517
పపరర: రరజయలకడర వడర మమనస

94-220/673

తసడడ:డ సరయ బబబబ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహరస ORSU
ఇసటట ననస:86-15-2181/5
వయససస:36
లస: పప
7529 NDX0473744
పపరర: సరయబబబబ బసడనరర

7524 NDX1225242
పపరర: ససరకసదడ కలమమర బసడనరర

94-219/672

భరస : దసరర పడసరద వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:86-15-2204
వయససస:27
లస: ససస స
94-94/1014

7552 NDX3079175
పపరర: సశపన అనననబతష
స ల

94-220/1017

భరస : గకరర శసకర అనననబతష
స ల
ఇసటట ననస:86-15-2210
వయససస:35
లస: ససస స
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7553 NDX2782951
పపరర: వజయ కలమమరర రరకకస

94-167/555

భరస : బబబబ రరవప రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2211
వయససస:40
లస: ససస స
7556 NDX3207867
పపరర: కకషష కకశశర రరకకస

94-220/1018

94-220/696

94-220/699

94-220/702

94-219/674

94-220/705

94-220/708

భరస : లకరయఖ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:86-15-2227
వయససస:41
లస: ససస స

7566 NDX1225234
పపరర: ననగబల సయఖద

7569 NDX0548768
పపరర: షరరఫర షపక

7572 NDX2376598
పపరర: జరఠనన షపక

7575 NDX0471300
పపరర: అబబదలమర షపక

94-219/676

7578 NDX1314962
పపరర: మబసతనజ షపక

94-220/703

7581 NDX0549618
పపరర: లకరయఖ జరరరకపప తషల
తసడడ:డ గరలయఖ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:86-15-2227
వయససస:43
లస: పప

7561 NDX1386374
పపరర: ఫరఠద సయయద

94-220/698

7564 NDX1394451
పపరర: ఖమజజ వల షపక

94-220/701

7567 NDX0608844
పపరర: రరహన షపక

94-219/673

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2216/11
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/675

7570 NDX0549451
పపరర: షనషషదదదన షపక

94-220/704

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2223
వయససస:28
లస: పప
94-220/706

7573 NDX0851139
పపరర: షసషరద బబగస షపక

94-220/707

భరస : నజర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-15-2225
వయససస:30
లస: ససస స
94-220/709

7576 NDX0405134
పపరర: నజరఅహరద షపక

94-220/710

తసడడ:డ నసరర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2225
వయససస:43
లస: పప
94-220/711

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2226
వయససస:32
లస: ససస స
94-220/713

94-220/695

తసడడ:డ దరరయ వల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నసరర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2225
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-15-2226
వయససస:43
లస: ససస స
7580 NDX0549584
పపరర: పదర జరరరకపప తషల

94-220/700

భరస : అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2225
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబబదల నసర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2225
వయససస:71
లస: ససస స
7577 NDX2158989
పపరర: రహహమబన పఠరన

7563 NDX2091759
పపరర: నజర పఠరన

7558 NDX1386341
పపరర: ననగకశశర రరవప జకరరకపప తషల

భరస : ననగబల సయయద
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2223
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : మదనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2223
వయససస:47
లస: పప
7574 NDX1476549
పపరర: మహహదదదన బ షపక

94-220/697

తసడడ:డ ఇమమమ షర సయఖద
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-15-2216/11
వయససస:25
లస: పప
7571 NDX0549923
పపరర: అకబర షపక

7560 NDX1394469
పపరర: గరలబ షపక

94-219/935

తసడడ:డ లలకరనసదస జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:86-15-2215/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:32
లస: పప
7568 NDX1861336
పపరర: షరరఫ పఠరన

94-220/694

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహమమసస సయఖద
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:48
లస: ససస స
7565 NDX1386358
పపరర: ససభబన షపక

7557 NDX1386333
పపరర: చసదడ కళ ఒరరకపప తష

7555 NDX3157716
పపరర: లమవణఖ రరకకస

భరస : కకశశర కలమమర రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2211 4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప ఒరరకపప తష
ఇసటట ననస:86-15-2215/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2216/1
వయససస:27
లస: ససస స
7562 NDX0609768
పపరర: బబగస సయఖద

94-219/934

తసడడ:డ చననయఖ రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2211
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2211 4TH LINE
వయససస:21
లస: పప
7559 NDX1386366
పపరర: జజహహద షపక షపక

7554 NDX2923993
పపరర: బబబబ రరవప రరకకస

7579 NDX1386408
పపరర: లకకర దతవ మదనసససత

94-220/712

భరస : కకటటశశర రరవప మదనసససత
ఇసటట ననస:86-15-2226/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-220/714

7582 NDX2751303
పపరర: జరరరకపప తషల పడభబ దనసస
లకరయఖ
తసడడ:డ లకరయఖ యలర మసద
ఇసటట ననస:86-15-2227
వయససస:24
లస: పప

94-220/1019
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94-227/987

తసడడ:డ జజన బబబబ
ఇసటట ననస:86-15-2227/1
వయససస:26
లస: పప
7586 NDX2376549
పపరర: ససభబన షపక

94-220/717

94-220/720

94-220/723

94-220/726

94-220/727

7593 NDX1394428
పపరర: మసరసన షపక

7596 MLJ3706728
పపరర: లలమవత రరకకస

7599 NDX2422723
పపరర: రజయమ షపక

94-220/730

7602 NDX2365757
పపరర: గకస పసరర షపక గబగబడ

భరస : ఖమసససపసరర గబగబడ
ఇసటట ననస:86-15-2242/1
వయససస:66
లస: ససస స
94-220/736

భరస : గగపరల రరవప రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2244
వయససస:40
లస: ససస స
7610 NDX0843383
పపరర: జరఠనన యమతగబసటపరటట
భరస : ఛనన బబషర యమతగబసటపరటట
ఇసటట ననస:86-15-2246
వయససస:33
లస: ససస స

94-220/724

94-232/261

7591 NDX0405068
పపరర: జహరరబ షపక

7594 NDX2365559
పపరర: ఖమససస వరల షపక

94-220/725

7597 MLJ3702065
పపరర: శశభబషణరరవప రరకకస

94-220/728

7600 NDX2419141
పపరర: అససఫ షపక

94-232/264

94-220/729

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2240
వయససస:36
లస: పప
94-220/731

7603 NDX2365773
పపరర: రకశరర గబగబడ

94-220/732

భరస : మహబబబ బబషర గబగబడ
ఇసటట ననస:86-15-2242/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-220/734

7606 NDX0089805
పపరర: జయలకడర రరకకస

తసడడ:డ ఖమససస ఫరతమబననసర గబగబడ
ఇసటట ననస:86-15-2242/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2244
వయససస:30
లస: ససస స

7608 NDX0090118
పపరర: కమలమర రరకకస

7609 NDX0089813
పపరర: గగపరలరరవప రరకరక

7611 NDX0570473
పపరర: చసదనబషర యమటగబసటపరటట

94-220/722

తసడడ:డ లచచనన rokkam
ఇసటట ననస:86-15-2235
వయససస:40
లస: పప

94-220/737

భరస : గగపరలరరవప రరకకస
ఇసటట ననస:86-15-2244
వయససస:56
లస: ససస స
94-220/739

94-220/719

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖమసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2242
వయససస:40
లస: పప

94-220/733 7605 NDX2365765
7604 NDX2365526
పపరర: ఫరతమబననసర బబగమ గబగబడ
పపరర: మహబబబ బబషర గబగబడ

7588 NDX1394436
పపరర: మహబబబ బబష షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2240
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గకస పసరర షపక గబగబడ
ఇసటట ననస:86-15-2242
వయససస:34
లస: ససస స

7607 NDX0089946
పపరర: చసదడ శశఖరస రరకకస

94-220/721

భరస : శశభబషణరరవప
ఇసటట ననస:86-15-2235
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:86-15-2239
వయససస:38
లస: పప
7601 NDX2365583
పపరర: మబనన షపక గబగబడ

7590 NDX1394410
పపరర: జమమలమ షపక

94-220/716

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస వల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:56
లస: పప
7598 NDX2376606
పపరర: చచననకకశవపలల చలమర

94-220/718

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-15-2233
వయససస:78
లస: ససస స
7595 NDX0438820
పపరర: వల షపక

7587 NDX1394444
పపరర: ననయబ రససల షపక

7585 NDX0471276
పపరర: అమర షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరషరమయమ షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:46
లస: పప
7592 NDX2376556
పపరర: అమనన బ షపక

94-220/715

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:86-15-2229
వయససస:22
లస: పప
7589 NDX0405084
పపరర: బబషర షపక

7584 NDX1818980
పపరర: రకశరర షపక

94-220/735

94-220/738

తసడడ:డ అపరషరరవప రరకరక
ఇసటట ననస:86-15-2244
వయససస:61
లస: పప
94-220/740

తసడడ:డ మహమరద షరరఫ యమతగబసటపరటట
ఇసటట ననస:86-15-2246
వయససస:41
లస: పప

7612 NDX0609560
పపరర: కలమమరర కకసడన

94-220/741

భరస : రవ కకసడన
ఇసటట ననస:86-15-2247
వయససస:40
లస: ససస స
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94-220/742

భరస : చన వనసకయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:86-15-2247
వయససస:75
లస: ససస స
7616 NDX2118017
పపరర: శవపరరశత ఆలకలసట

94-220/743

94-220/746

94-168/849

94-220/749

94-226/362

భరస : జకమస భసఢచళళ
ఇసటట ననస:86-16-2284
వయససస:38
లస: ససస స
7631 NDX1890699
పపరర: కకమల కలమమరర రరయ

94-226/365

94-226/368

తసడడ:డ రరమరరవప ఢకకకణణన
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:77
లస: పప

94-220/747

7626 NDX2365880
పపరర: లమవణఖ మలలర బబ యన

94-226/371

94-221/376

7621 NDX2443794
పపరర: శరఠష శకతరరజ

94-168/66

7624 NDX2502839
పపరర: జనతషననసర సయఖద

94-220/748

7627 NDX1121581
పపరర: రవ కకరణ కలమమర ననవపరర

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:86-16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశశరర ననవపరర
ఇసటట ననస:86-16వయససస:28
లస: పప

7629 MLJ2236404
పపరర: ఏససరధననస తరరమమళర

7630 MLJ3555786
పపరర: అబడహస థదఋమళ థదఋమళ

94-226/363

7632 NDX1711861
పపరర: కరకసత రకఖ మబబబ

7635 NDX1121532
పపరర: ననరరయణ భమననధస

94-226/366

7633 NDX1290352
పపరర: లకకర రరయ

తసడడ:డ బబలమ శరరర నవపఱఱ
ఇసటట ననస:86-16-2287
వయససస:26
లస: ససస స

94-226/364

94-226/367

భరస : వరర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/369

7636 NDX1290345
పపరర: సరయమర దదకకకనవన

94-226/370

భరస : మహన రరవప ఢకకకణణన
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:68
లస: ససస స

94-226/372 7639 NDX1890723
7638 NDX1154574
పపరర: ననగమలలశశర రరవప కకసడచపరటట
పపరర: వరర రరడడడ రరయ

7641 NDX1211176
పపరర: రరప లమవణఖ ననవపరర

94-226/361

తసడడ:డ ఏశటనధననస థదఋమళ
ఇసటట ననస:86-16-2285
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పసదద న రరవప కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:31
లస: పప
94-226/374

94-220/745

భరస : ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:86-15-2281/15
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చన గబరవయఖ భమననధస
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:24
లస: పప
7640 NDX1290337
పపరర: మహన రరవప దదకకకనవన

7623 NDX2502854
పపరర: ఖమశరరన సయఖద

7618 NDX2376564
పపరర: తరరపతమర వలపస

భరస : శకకరసత శకతరరజ
ఇసటట ననస:86-15-2281/14
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మబబబ
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చననబబబయ బబ జర
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:53
లస: ససస స
7637 NDX1890715
పపరర: వనసకటటష రరయ

94-168/65

తసడడ:డ అబడహస తరరమమళర
ఇసటట ననస:86-16-2285
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:25
లస: ససస స
7634 MLJ2233534
పపరర: వననకఖమన బబ జజర

7620 NDX2444453
పపరర: ససభబన షపక

94-220/1021

భరస : సరయ బబబబ వలపస
ఇసటట ననస:86-15-2281/5
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అకబల సయఖద
ఇసటట ననస:86-15-2281/15
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:86-15-2281/15
వయససస:45
లస: పప
7628 MLJ3556065
పపరర: అనసరరధ బసడతలల

94-220/744

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:86-15-2281/13
వయససస:34
లస: పప

తలర : శవ కలమమరర గరలర
ఇసటట ననస:86-15-2281/14
వయససస:20
లస: పప
7625 NDX2502847
పపరర: అకబల సయఖద

7617 NDX2118009
పపరర: కకషష వవణణ ఆలకలసట

7615 NDX3085057
పపరర: శశశలజ మమడబబ యన

భరస : రమమష మమడబబ యన
ఇసటట ననస:86-15-2251
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చచననకకశవపలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-15-2254
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:86-15-2281/11
వయససస:28
లస: ససస స
7622 NDX2589885
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర కరపరకతష

94-220/1020

తసడడ:డ చన వనసకయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:86-15-2247
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చచననకకశవపలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-15-2254
వయససస:31
లస: ససస స
7619 NDX2376507
పపరర: పరవన తతకల

7614 NDX3027448
పపరర: ఎసస గకసథద

94-226/373

తసడడ:డ కరశ రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:86-16-2286
వయససస:53
లస: పప
94-226/375

7642 MLJ2232759
పపరర: దననమర ననవపరర

94-226/376

భరస : బబలశశరర ననవపరర
ఇసటట ననస:86-16-2287
వయససస:45
లస: ససస స
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7643 NDX1497867
పపరర: ససనల కలమమర నవపరర

94-226/377

తసడడ:డ బబలశశరర నవపశRఈ
ఇసటట ననస:86-16-2287
వయససస:25
లస: పప
7646 MLJ2233518
పపరర: జయలకడర వవమరరడడడ

94-226/380

94-226/383

94-226/385

94-226/388

94-226/391

94-226/394

94-226/396

తసడడ:డ గబరవయఖ అలవరటటవ
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:73
లస: పప

7656 NDX2102077
పపరర: ననగబర బబషర పఠరన

7659 NDX0147819
పపరర: ససబబబరరవప పలర పప

7662 MLJ2233146
పపరర: భబషర పఠరన

7665 MLJ2232700
పపరర: ననగకసదడస ఆలపరటట

94-226/399

7668 MLJ2236495
పపరర: సరసబశవరరవప ఆలపరటట

94-226/389

7671 NDX1499681
పపరర: రమమదతవ రతననల
భరస : ససత రరమయఖ రతననల
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:31
లస: ససస స

7651 MLJ2237279
పపరర: శవరరవప ననగబరర

94-226/384

7654 MLJ2236362
పపరర: జజనస పఠరన

94-226/387

7657 NDX1497875
పపరర: ఇసరరయల పఠరన

94-226/390

తసడడ:డ ససభబన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:29
లస: పప
94-226/392

7660 MLJ2232536
పపరర: హహహదర వల షసక

94-226/393

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:40
లస: పప
94-226/395

7663 NDX3004041
పపరర: అరరమబగస పడవణ కలమమర

94-226/1432

తసడడ:డ ఆరరమబరగన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:25
లస: పప
94-226/397

7666 NDX0925248
పపరర: ఈశశరమర తనతనజ

94-226/398

భరస : ననగకశశరరరవప తనతనజ
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/400

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:43
లస: పప
94-226/402

94-226/382

భరస : ననవనసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:65
లస: ససస స
7670 MLJ2237501
పపరర: ససబబబరరవప ఆలపరటట

94-226/386

తసడడ:డ ననవన సరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:37
లస: ససస స
7667 MLJ2233641
పపరర: వరమర ఆలపరటట

7653 NDX1497941
పపరర: ననగబర నజజర పఠరన

7648 NDX1121599
పపరర: శకనవరసరరడడడ వవమరరడడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ నగరర
ఇసటట ననస:86-16-2291
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ననగకశశరరకవప
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:53
లస: పప
7664 MLJ2232650
పపరర: పదర ఆలపరటట

94-33/762

తసడడ:డ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:30
లస: పప
7661 MLJ2233153
పపరర: మహహదదకచ పఠరన

7650 NDX2704591
పపరర: అనల కలమమర పసనసమల

94-226/379

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ వవమరరడడడ
ఇసటట ననస:86-16-2288
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర వరజర పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:50
లస: ససస స
7658 NDX0148338
పపరర: గగపస గబసజ

94-226/381

తసడడ:డ ససధకర పసనసమల
ఇసటట ననస:86-16-2290
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇసరరయల పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:86-16-2292
వయససస:24
లస: ససస స
7655 AP151000393698
పపరర: గరలబబ పఠరన

7647 MLJ2234565
పపరర: సతనఖవత వవమరరడడ

7645 NDX1500066
పపరర: దదవఖ అతతసట

తసడడ:డ బబబబ రరవప అతతసట
ఇసటట ననస:86-16-2288
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ వరరరనడడడ
ఇసటట ననస:86-16-2288
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ వరరరనడడడ
ఇసటట ననస:86-16-2288
వయససస:53
లస: పప
7652 NDX1497818
పపరర: ననజయమ పరఠశన పఠరన

94-226/378

తసడడ:డ వనసకయఖ ననవపరర
ఇసటట ననస:86-16-2287
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వరరరనడడడ
ఇసటట ననస:86-16-2288
వయససస:49
లస: ససస స
7649 MLJ2235521
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వవమరరడడడ

7644 MLJ2232742
పపరర: బబలశశరర ననవపరర

7669 NDX0147835
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచనల

94-226/401

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:86-16-2314
వయససస:43
లస: పప
94-226/403

7672 NDX1499731
పపరర: లకడర రటవరలమ

94-226/404

భరస : పపనన రరవప ఱటటశళ
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:39
లస: ససస స
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7673 NDX3289956
పపరర: ససతనరరమయ రతననల
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94-226/1639

భసధసవప: శకదతవ రతననల
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:35
లస: పప
7676 NDX3289972
పపరర: ననగకశశరరరవప రతననల

94-229/1556

95-110/608

94-226/409

94-226/1621

భరస : శశరయఖ పరదన
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:36
లస: ససస స
7691 MLJ2233435
పపరర: వజయలకడర పరసర
భరస : రరమకకటటశశర రరవప పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:51
లస: ససస స
7694 MLJ2233450
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప పరసర
తసడడ:డ శశరయఖ పరసర
ఇసటట ననస:86/16-2322
వయససస:56
లస: పప
7697 NDX0904847
పపరర: పదర దడవ

భరస : వనసకటటశశరరర ఖమష
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:38
లస: ససస స

94-226/410

7686 NDX1404979
పపరర: లకరణ చసతల

7689 MLJ2235737
పపరర: జరర షపక

7692 NDX0925263
పపరర: సప మశశఖర పరసర

7695 NDX0520247
పపరర: పకకరయఖ షపక

94-226/423

7698 NDX3172392
పపరర: రరజ కలమమర దడవ

94-226/412

7701 NDX0520569
పపరర: శరరద మమడ
భరస : శకనవరస మమడ
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:45
లస: ససస స

7684 MLJ2238988
పపరర: అమరలసగస మలలర

94-226/411

7687 NDX1404961
పపరర: రరమబ చసతల

94-226/413

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:86-16-2321
వయససస:30
లస: పప
94-226/415

7690 MLJ2237063
పపరర: షసహననజ షపక

94-226/416

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/418

7693 MLJ2234524
పపరర: హహసపసన షసక

94-226/419

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:48
లస: పప
94-226/421

7696 NDX0692681
పపరర: పడభబకర రరవప దడవ

94-226/422

తసడడ:డ ఐజక పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:76
లస: పప
94-226/1433

తసడడ:డ పడబబకర రరవప
ఇసటట ననస:86-16-2323
వయససస:41
లస: పప
94-226/425

94-226/408

తసడడ:డ ఆనఖయఖ మలర
ఇసటట ననస:86-16-2320
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:60
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప దడవ
ఇసటట ననస:86-16-2323
వయససస:73
లస: ససస స
7700 MLJ2233401
పపరర: అదద లకడర కసపర

7683 MLJ2237519
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప పరసర
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:31
లస: పప
94-226/420

94-226/406

భరస : వసశ కకషష చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-16-2320
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:86-16-2322
వయససస:41
లస: ససస స
94-226/417

7678 NDX0983684
పపరర: శవ ననగరరజ వవమబల

94-226/407 7681 NDX2173458
7680 NDX1500165
పపరర: ననగమలలర సశర రరవప kondepati
పపరర: వనసకట పడసనన చదలవరడ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:86-16-2321
వయససస:27
లస: పప
94-226/414

94-229/1555

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-16-2316
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆమరళసగస మలర
ఇసటట ననస:86-16-2320
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: వమలమదతవ పపటటట
ఇసటట ననస:86-16-2320
వయససస:78
లస: పప
7688 MLJ2233443
పపరర: మహలకడర పరసర

94-226/405

తసడడ:డ పసదద నరరవ KONDEPATI
ఇసటట ననస:86-16-2318
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:86-16-2320
వయససస:62
లస: ససస స
7685 NDX3245982
పపరర: ససతనరరమయఖ పపటటట

7677 NDX2091049
పపరర: ఉమమ మహహశశరర వవమబల

7675 NDX3289964
పపరర: పపనననరరవప రతననల

తలర : వశరలమసధడ రతననల
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-16-2316
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-16-2316
వయససస:26
లస: పప
7682 NDX0925099
పపరర: వమలమ దతవ పపటటట

94-229/1554

భరస : ననగకశశరరవప రతననల
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: వశరలమసధడ రతననల
ఇసటట ననస:86-16-2315
వయససస:70
లస: పప
7679 SQX1707355
పపరర: శవ ననగ రరజ వవమబల

7674 NDX3289949
పపరర: వశరలమసధడ రతననల

7699 NDX0520601
పపరర: శవపరరశత మమడ

94-226/424

భరస : గగవసద పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/426

7702 MLJ2233237
పపరర: ననరరయణమర పరసర

94-226/427

భరస : పపరషచసదడరరవప పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:48
లస: ససస స
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7703 MLJ2233393
పపరర: కకటటశశరమర పరసర
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94-226/428

భరస : శశరయఖ పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:73
లస: ససస స
7706 MLJ2233385
పపరర: శశరయఖ పరసర

94-226/431

94-226/434

తసడడ:డ శశరయఖ పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:57
లస: పప
7715 MLJ3555836
పపరర: వనసకటటశశరరర గగళర

94-226/440

94-226/443

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరణణగలలపపలమ
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:64
లస: పప
7724 MLJ2234425
పపరర: ననరరయణమర తనళర

94-226/447

భరస : శవ రరవప
ఇసటట ననస:86-16-2523
వయససస:38
లస: ససస స

7713 MLJ2234391
పపరర: మలర శశరర గగళర

94-226/438

94-226/449

94-226/452

94-226/433

7711 MLJ2233369
పపరర: కరశవశశననధ

94-226/436

7714 NDX1333178
పపరర: రరజశశఖర తనళళ

94-226/439

తసడడ:డ రరజయఖ తనళళ
ఇసటట ననస:86-16-2326
వయససస:31
లస: పప

7716 MLJ2234367
పపరర: లకడర బబ బబలపప యన

94-226/441

7717 NDX0520676
పపరర: హరరకకషష వవబబలబబ యన

94-226/442

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవబబలబబ యన
ఇసటట ననస:86-16-2327
వయససస:29
లస: పప

7719 MLJ2234359
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ బబలపప యన

94-226/444

7720 NDX2700276
పపరర: గబరవయఖ తలర

94-181/1196

తసడడ:డ ననగయఖ తలర
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:68
లస: పప

7722 MLJ2234375
పపరర: రసగలకడర తనళర

7725 NDX3091154
పపరర: ససలలచన కరణణగలలషలమ

7708 NDX1712026
పపరర: రరజకశశరర పరస

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:36
లస: పప

94-226/445

7723 NDX0692590
పపరర: దసరర రరయల

94-226/446

భరస : బబబబ రరయల
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:38
లస: ససస స
94-226/1434

భరస : పపనననరరవప కరణణగలలపపలమ
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:86-16-2396
వయససస:31
లస: ససస స
7730 MLJ2233690
పపరర: మమరఠదయమమణణ

94-226/435

భరస : శకనవరసరరవప తళ
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జరయఖ తళ
ఇసటట ననస:86-16-2329
వయససస:54
లస: ససస స
7727 NDX1890285
పపరర: ననగ మణణ బబలరసకకసడ

7710 NDX0925198
పపరర: వసశకకషష పరసర

తసడడ:డ లకరయఖ బబ భళభభఇణన
ఇసటట ననస:86-16-2327
వయససస:53
లస: పప
94-224/1398

94-226/430

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పరస
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ బబళభభఇణన
ఇసటట ననస:86-16-2327
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవబబలబబ యన
ఇసటట ననస:86-16-2327
వయససస:31
లస: పప
7721 NDX3094471
పపరర: పపనననరరవప కరణణగలలపపలమ

94-226/432

భరస : వనసకటటశశరరర గరలర
ఇసటట ననస:86-16-2326
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ జలమర
ఇసటట ననస:86-16-2326
వయససస:53
లస: పప
7718 NDX0520833
పపరర: కకసడలల వవబబలబబ యన

7707 NDX1499764
పపరర: రరమ దతవ పరస

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పరసర
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:29
లస: పప
94-226/437

7705 MLJ2233260
పపరర: పపరష చసదడరరవప పరసర

తసడడ:డ శశరయఖ పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పరస
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2325
వయససస:52
లస: ససస స
7712 MLJ2233344
పపరర: ససబబమణఖస పరసర

94-226/429

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసదశశరయఖ పరరర
ఇసటట ననస:86-16-2324
వయససస:78
లస: పప
7709 MLJ2233351
పపరర: కలమమరర పరసర

7704 NDX0520585
పపరర: గగవసద పడసరద మమడ

7728 NDX1645342
పపరర: వసశ కకషష చదలవరడ

7726 MLJ2234599
పపరర: శవయఖ గబసజ

94-226/448

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-16-2346/1
వయససస:58
లస: పప
94-226/450

7729 MLJ2235075
పపరర: ససలమసన బ షసక

94-226/451

తసడడ:డ మలర ఖమరరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-16-2419
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:86-16-2422
వయససస:68
లస: ససస స

7731 AP151000393273
పపరర: మమరఠరరణణ మటర పపడడ

94-226/454
7732 AP151000393124
పపరర: రతనమమణణకరఖరరవప మటర పపడడ

భరస : రతనమమణణకరఖరరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:86-16-2610
వయససస:45
లస: ససస స

94-226/453

తసడడ:డ పపరరషప తస స మటర పపడడ
ఇసటట ననస:86-16-2610
వయససస:48
లస: పప
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7733 NDX2702421
పపరర: నవన బబ నగఅలమ
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94-160/496

తసడడ:డ శకనస బబ నగఅలమ
ఇసటట ననస:86-16-2751
వయససస:19
లస: పప
7736 MLJ2236529
పపరర: కరశయఖ ఇళర

94-226/456

తసడడ:డ కకటయఖ ఇళళ
ఇసటట ననస:86-17-25
వయససస:53
లస: పప
7739 NDX0519819
పపరర: అసకమర ఒరరస

94-226/459

94-226/462

భరస : తమమరరడడడ
ఇసటట ననస:86-17-2330
వయససస:21
లస: ససస స
7748 NDX0520155
పపరర: కకసడలల షపక
తసడడ:డ ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:32
లస: ససస స
7751 NDX1498246
పపరర: రసజజన బ షపక

94-226/470

94-226/473

తసడడ:డ రరమసరశమ కటటకస
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:67
లస: పప

94-226/460

7743 MLJ3556016
పపరర: షరవపదదదన షపక

7746 NDX1121417
పపరర: బబబలల షపక

7749 NDX1385210
పపరర: మగలమబ షపక

7752 NDX2136183
పపరర: బబగస షపక షపక

7755 NDX1210921
పపరర: ననగబర మరర వరల షపక

94-226/476

7758 NDX1121441
పపరర: ననగబర వల షపక

94-226/463

7761 NDX2732659
పపరర: రసజజన రరజజశన షపక
తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:22
లస: ససస స

94-226/461

7744 NDX1499699
పపరర: లకడర దతవ పరస

94-226/464

తసడడ:డ ససబడహరణఖస పరస
ఇసటట ననస:86-17-2325
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/465

7747 NDX0520130
పపరర: నసరర హన షపక

94-226/466

భరస : కకసడలల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:30
లస: ససస స
94-226/468

7750 NDX1498394
పపరర: మమలమ బ షపక

94-226/469

భరస : మమలమ బ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/471

7753 NDX1121490
పపరర: ససవదనబ షపక

94-226/472

భరస : నసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:48
లస: ససస స
94-226/474

7756 NDX0519413
పపరర: ననసర మసరసన షపక

94-226/475

తసడడ:డ ఇమమసషర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:31
లస: పప
94-226/477

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:38
లస: పప
94-226/479

7741 NDX0925255
పపరర: కమలకలమమరర దగబరపరటట
భరస : వనసకయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:86-17-2290
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబ
బ లమర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:38
లస: పప
7760 AP151000393286
పపరర: ఆదదననరరయణ కటటకస

7740 NDX1966896
పపరర: మమనక పసనసమమల

94-226/458

తసడడ:డ గబడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-17-26
వయససస:95
లస: పప

భరస : అబబదలమర షపక షపక
ఇసటట ననస:86-17 -2331
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:50
లస: ససస స
7757 NDX1121557
పపరర: లమలల షపక

7738 AP151000393074
పపరర: ససవదసలల షపక

94-226/457

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరకరలమరఠ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:40
లస: ససస స
7754 NDX0520114
పపరర: పసరరబ షపక

7737 MLJ3555711
పపరర: చచననమర నలర గరటట

భరస : లమలల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:28
లస: ససస స
94-226/467

94-226/455

భరస : రవ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:86-17-24
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2320
వయససస:42
లస: పప
94-222/786

7735 NDX1498238
పపరర: పదనరవత మమకల

భరస : రరమమసజనవయబలల మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:86-17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర పసనసమమల
ఇసటట ననస:86-17-2290
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర పసనసమల
ఇసటట ననస:86-17-2290
వయససస:42
లస: ససస స
7745 NDX3177235
పపరర: మమత గబసడస

94-221/377

భరస : కరశయఖ ననళఘటట
ఇసటట ననస:86-17-26
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ఒరరస
ఇసటట ననస:86-17-239
వయససస:36
లస: ససస స
7742 NDX0925222
పపరర: అరరణ పసనసమల

7734 NDX2365898
పపరర: పదర మలలర బబ యన

7759 NDX2136191
పపరర: అబబదలమర షపక

94-226/478

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:49
లస: పప
94-226/1435

7762 SQX1706704
పపరర: రసజజన రరజవన షపక

95-110/609

తసడడ:డ అబబదలమ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:23
లస: ససస స
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7763 SQX1706662
పపరర: ఖమససస వరల షపక
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95-110/610

తసడడ:డ అబబదలమ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2331
వయససస:21
లస: పప
7766 NDX0147744
పపరర: హఫసజల రహహమమన షపక

94-226/482

94-226/485

94-226/488

94-226/491

94-226/494

94-226/495

94-226/498

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస గబసడడ
ఇసటట ననస:86-17-2339
వయససస:43
లస: పప

7776 NDX1290303
పపరర: శకనవరస చకకవరరస పప కలరర

7779 NDX2765626
పపరర: చలర శక ననగ లకడర

7782 NDX0717470
పపరర: పదనరవత పససపపలలటట

7785 NDX0148023
పపరర: వనసకట రతనస పససపపలలటట

94-226/501

94-226/504

94-226/492

7771 MLJ2234102
పపరర: లల జరరగబమలర

94-226/487

7774 NDX0519447
పపరర: గణణష బబబబ చలమర

94-226/490

7777 AP151000393802
పపరర: శవ చలమర

94-226/493

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:57
లస: పప
94-226/1436

7780 NDX2810588
పపరర: చలర శక ననగ లకడర

94-226/1437

భరస : చలర శకహరర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/496

7783 NDX1121508
పపరర: మమరరససజజత పససపపలలటట

94-226/497

భరస : లకరణరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:35
లస: ససస స
94-226/499

7786 NDX0148379
పపరర: ననన కకణణదల

94-226/500

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ కకనఢళ
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:32
లస: పప

7788 NDX1121540
పపరర: రవపవన పసనసమబచసచ
పపనమబకలహ
తసడడ:డ బబలర యఖ పపనమబకకహ
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:37
లస: పప

94-226/502

7791 MLJ3555588
పపరర: వఘష మబరరస కసడడ

94-226/505

తసడడ:డ పసదదదరరజ కనఢడ
ఇసటట ననస:86-17-2339
వయససస:78
లస: పప

94-226/484

తసడడ:డ శవ చలమర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకరణరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరణరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:37
లస: పప
7790 NDX0148395
పపరర: వవసకట శశషగరరఠ రరవప గబసడడ

94-226/489

భరస : వనసకస రతనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటశశషగరరరరరవప గబసడడ
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:38
లస: ససస స
7787 NDX0715946
పపరర: రరజకశ పససపపలలటట

7773 NDX1290329
పపరర: కకటటశశరమర పప కలరర

7768 NDX1121474
పపరర: తమమరరరడడడ గబసడస

భరస : సరసబయఖ జకఘమళళ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చలర శక హరర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖచనరర ఫరఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-17-2337
వయససస:73
లస: పప
7784 MLJ3555554
పపరర: మలలర శశరర గబసడడ

94-226/486

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ ఫరఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల జకగబపళనళ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:60
లస: పప
7781 NDX0904912
పపరర: ససరఖననరరయణ పప కలరర

7770 AP151000393803
పపరర: రమమదతవ చలమర

94-226/481

తసడడ:డ మదదదరరడడడ గబసడస
ఇసటట ననస:86-17-2334/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససరఖ ననరరయణ ఫరఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనననరరయణ� ఫరఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:38
లస: పప
7778 MLJ2234615
పపరర: సరసబయఖ జరరగబమలర

94-226/483

భరస : శవ చలమర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రమణ రరవప� ఇరళ
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:61
లస: ససస స
7775 NDX0692616
పపరర: సరయకకకషష� పప కలరర�

7767 NDX1121524
పపరర: మహహష రరడడడ గబసడస

7765 NDX0147959
పపరర: షరహహన షపక

భరస : షహహజల రహమబల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2334
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదదరరడడడ గబసడస
ఇసటట ననస:86-17-2334/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : గణణష బబబబ చలమర
ఇసటట ననస:86-17-2336
వయససస:26
లస: ససస స
7772 NDX0148148
పపరర: కరసతమర� ఇరర �

94-226/480

తసడడ:డ అబబదలమర మహమరద
ఇసటట ననస:86-17-2332
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-17-2334
వయససస:37
లస: పప
7769 NDX1499541
పపరర: తడవవణణ చలమర

7764 NDX2132942
పపరర: అల మహమరద

7789 NDX0148353
పపరర: లకరణ రరవప పససపపలలటట

94-226/503

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-17-2338
వయససస:60
లస: పప
7792 NDX0520007
పపరర: రమణ కకనతస

94-226/506

భరస : ననసరయఖ కకనతస
ఇసటట ననస:86-17-2340
వయససస:45
లస: ససస స
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7793 NDX0520817
పపరర: శకనవరసరరవప కకనతస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-226/507

తసడడ:డ ననసరయఖ కకనతస
ఇసటట ననస:86-17-2340
వయససస:29
లస: పప
7796 NDX3011616
పపరర: మబతనఖలల బబరరస

94-225/1540

94-227/1364

94-227/1367

94-29/907

94-226/510

94-226/1441

94-226/512

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల వనమబల
ఇసటట ననస:86-17-2370
వయససస:32
లస: పప

7806 MLJ2233682
పపరర: ధనలకడర బసటటపపలల

7809 NDX2849503
పపరర: జయమర ఎరర

7812 NDX2767747
పపరర: మలర శశరర ఎరర

7815 MLJ2233625
పపరర: పప లలరమర గబసజ

94-226/515

7818 MLJ2235570
పపరర: ననగకశశర రరవప వలలర పప

94-226/508

7821 NDX2857423
పపరర: ససజజత వనమబల
భరస : సరసబశవ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:86-17-2370
వయససస:28
లస: ససస స

7801 NDX3001773
పపరర: మధవ బబరరస

94-227/1366

7804 NDX2691160
పపరర: మబతఖలల బబరరస

94-226/1256

7807 NDX1735291
పపరర: శశషమర పరలపరరస

94-226/509

Deleted

భరస : ననగకశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:59
లస: ససస స
94-226/1439

7810 NDX2767788
పపరర: రరజ ఎరర

94-226/1440

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:34
లస: పప
94-226/1442

7813 NDX1333145
పపరర: అనసష గబసజ

94-226/511

భరస : గగపస గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-226/513

7816 MLJ2233658
పపరర: పదర గబసజ

94-226/514

భరస : శవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-226/516

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవళనళళపప
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:43
లస: పప
94-226/1443

94-227/1363

తసడడ:డ వనసకటశశరరర బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:26
లస: పప
7820 NDX2857399
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమబల

94-66/1030

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:29
లస: ససస స
7817 NDX1333129
పపరర: గగపస గబసజ

7803 NDX2699197
పపరర: కకటటశశరమర బబరరస

7798 NDX3001823
పపరర: సరసబశవరరవప బబరరస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:32
లస: పప
7814 NDX1333137
పపరర: జజఖత గబసజ

94-227/1365

భరస : అసకమరరరవప బనట పపళళ
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనవరలల బనట పపళ
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:41
లస: పప
7811 NDX2857365
పపరర: జయ రరజ ఎరర

7800 NDX2999951
పపరర: తరరపమర బబరరస

94-182/1167

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:42
లస: పప

భరస : మబతఖలల బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగపస గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346
వయససస:20
లస: ససస స
7808 MLJ2235695
పపరర: అసకమరరరవప బసటటపపల

94-226/1438

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖలల బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:18
లస: ససస స
7805 NDX2693596
పపరర: అదద లకడర గబసజ

7797 NDX3011749
పపరర: కకటటశశరమర బబరరస

7795 NDX2701746
పపరర: వనసకయమర బబరరస

భరస : ససభ శవ రరవప బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మబతనఖలల బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:37
లస: ససస స
7802 NDX3001849
పపరర: గసగర భవరన బబరరస

94-60/1109

తసడడ:డ వనసకటశశరరర బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబరరస
ఇసటట ననస:86-17-2344
వయససస:22
లస: పప
7799 NDX2999894
పపరర: వనసకయమర బబరరస

7794 NDX2699478
పపరర: ససభ శవ రరవప బబరరస

7819 MLJ2235679
పపరర: శకనస గబసజ

94-226/517

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2346/1
వయససస:48
లస: పప
94-226/1444

7822 NDX1333517
పపరర: నవలపరటట మహలకకర నవలపరటట

94-226/518

తసడడ:డ కనకర రరజ నవలపరటట
ఇసటట ననస:86-17-2371
వయససస:29
లస: ససస స
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7823 NDX1498337
పపరర: ససపపరష గబసజ
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94-226/519

భరస : సరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2372
వయససస:31
లస: ససస స
7826 NDX3223971
పపరర: చచననకకశవపలల దతరనస
ర లల

94-146/955

94-226/523

94-226/525

94-221/379

94-226/528

94-226/531

94-226/1447

94-226/1644

7839 NDX0496422
పపరర: హరఠష బబబబ గబణషస

7842 NDX2784254
పపరర: సరమదనసస ఎరకగబడడ

7845 NDX2778009
పపరర: పడవణ కలమమర ఎరకగబడడ

7848 SQX1707249
పపరర: హల మబననసర సయఖద

94-227/104

95-110/614

7831 MLJ3555398
పపరర: షఫసయమ షపక

94-226/524

7834 NDX2409076
పపరర: ధరర దదర ససరభ

94-221/378

7837 NDX0496521
పపరర: అనసరరధ గబణషస

94-226/527

భరస : హనసమసతరరవప గబణషస
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:49
లస: ససస స
94-226/529

7840 NDX0495861
పపరర: అనల కలమమర గబణషస

94-226/530

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గబణషస
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:31
లస: పప
94-226/1445

7843 NDX2784288
పపరర: భబరత ఎరకగబడడ

94-226/1446

తసడడ:డ సరమదనసస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:44
లస: ససస స
94-226/1448

7846 NDX3299294
పపరర: మసగరలమల జరరషల

94-226/1643

భసధసవప: బననచమ జరరషల
ఇసటట ననస:86-17-2384
వయససస:31
లస: పప
95-110/612

Deleted

భరస : మహబబబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:86-17-2384
వయససస:48
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కరఠమ సయఖద
ఇసటట ననస:86-17-2384
వయససస:51
లస: పప

7836 NDX2409514
పపరర: ససవరరస ససరభ

7849 SQX1707181
పపరర: ఇసతయమజ సయఖద

95-110/613

Deleted

తసడడ:డ మహబబబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:86-17-2384
వయససస:31
లస: పప

94-226/532 7852 NDX3084852
7851 NDX1890434
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప మమడబలమ
పపరర: మలర శశరర మదసకకనస
ద

తసడడ:డ చచననయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:86-17-2385
వయససస:47
లస: పప

94-226/522

తసడడ:డ వజయ కలమమర ససరభ
ఇసటట ననస:86-17-2381
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరమదనసస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసగరలమల జరరపపలమ
ఇసటట ననస:86-17-2384
వయససస:24
లస: ససస స
7850 SQX1707223
పపరర: మహబబబ జజన సయఖద

94-226/526

తసడడ:డ రతనస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరమదనసస ఎరకగబడడ
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:26
లస: ససస స
7847 NDX3299302
పపరర: అనత జరరపపలమ

7833 MLJ3555158
పపరర: ససరరజదదదన షపక

7828 NDX2339695
పపరర: రరజగగపరల వరర డతరసగబల

భరస : ససరజజహషరససరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2380
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గబణషస
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప గబణషస
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:60
లస: పప
7844 NDX2784296
పపరర: తడవవణణ ఎరకగబడడ

95-110/611

భరస : వజయ కలమమర ససరభ
ఇసటట ననస:86-17-2381
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప గబననస
ఇసటట ననస:86-17-2383
వయససస:75
లస: ససస స
7841 NDX0496190
పపరర: హనసమసతరరవప గబణషస

7830 SQX1706316
పపరర: ననగరరజ బరరస

94-226/521

తసడడ:డ చచననకకశవపలల డతరసగబల
ఇసటట ననస:86-17-2376
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మబగబబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2380
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:86-17-2381
వయససస:48
లస: పప
7838 NDX0904748
పపరర: అసజమర గబననస

94-209/1065

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప బరస
ఇసటట ననస:86-17-2378
వయససస:22
లస: పప

భరస : షరబబదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2380
వయససస:43
లస: ససస స
7835 NDX2409068
పపరర: వజయకలమమర ససరభ

7827 NDX3239258
పపరర: మహ లకడర ననలపరటట

7825 NDX1497826
పపరర: సరసబయఖ గబసజ

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2372
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరశ వశశననథ ననలపరటట
ఇసటట ననస:86-17-2376
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ కకరదల
ఇసటట ననస:86-17-2376
వయససస:65
లస: పప
7832 MLJ3555414
పపరర: షమస షపక

94-226/520

భరస : కకటటశశర రరవప అసథరరజ
ఇసటట ననస:86-17-2372
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతరనస
ర లల
ఇసటట ననస:86-17-2376
వయససస:40
లస: పప
7829 AP151000393204
పపరర: కనకరరజ కకరదల

7824 NDX1966888
పపరర: భబలకడర యయననమల

94-226/1449

భరస : వనసకట రమణ మమదదకకనస
ద
ఇసటట ననస:86-17-2385
వయససస:44
లస: ససస స
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94-227/1368

తసడడ:డ కకశనఇయమన
ఇసటట ననస:86-17-2385
వయససస:77
లస: పప
7856 NDX1333095
పపరర: శకనవరస రరవప చలర

94-226/535

94-226/1451

94-227/107

94-183/863

94-230/930

94-226/539

94-226/542

తసడడ:డ శవ చసదడ రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:26
లస: పప

7866 NDX2695393
పపరర: ఆశ షపక

7869 NDX2340180
పపరర: ఉమ మహహశశరర వవమబల

7872 NDX2340172
పపరర: ననగరరరర న వవమబల

7875 NDX0519769
పపరర: ననగరరజ ఒరరస

94-216/744

7878 NDX1578790
పపరర: శకలత పపటటట

94-212/874

7881 NDX1578816
పపరర: మహహశశర రరవప పపటటట
తసడడ:డ శవచసదర రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:31
లస: పప

7861 NDX1501635
పపరర: సరసబబడజఖస బతష
స ల

94-227/106

7864 NDX2692507
పపరర: ససభబన షపక

94-168/850

7867 NDX3168564
పపరర: అసకమర గబసజ

94-226/1452

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:36
లస: ససస స
94-226/537

7870 NDX0147892
పపరర: అరరణన కలసచనల

94-226/538

భరస : వనసకటరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/540

7873 NDX0520395
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచనల

94-226/541

తసడడ:డ పసరయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:36
లస: పప
94-226/1208

7876 NDX3184264
పపరర: నరనయమమర బబలరసకకసడ

94-178/886

తలర : వజయ లకకరమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:69
లస: ససస స
94-226/543

భరస : ససవర చసదడ రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:47
లస: ససస స
94-226/545

94-226/1450

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:86-17 2394
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరరసదడ దసగరరనవన
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:26
లస: ససస స
7880 NDX1497420
పపరర: శవననగకశశర రరవప పపటటట

94-160/497

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ కలసఛళ
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:37
లస: పప
7877 NDX2693117
పపరర: అనసష దసగరరనవన

7863 NDX2702041
పపరర: అనసరరన షపక

7858 NDX2806768
పపరర: మమనష మరర

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:86-17-2388
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరర న వవమబల
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-17-2393
వయససస:46
లస: ససస స
7874 NDX0148239
పపరర: వనసకట రరవప కలసచనల

94-227/105

తసడడ:డ అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:27
లస: ససస స
7871 NDX1966912
పపరర: రరగవమర కలసచనల

7860 NDX0504951
పపరర: ఒసటటపపల పడమల

94-226/534

తసడడ:డ వనసకయఖ మరర
ఇసటట ననస:86-17-2386
వయససస:20
లస: పప

భరస : అహమద బబష షపక
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ షమడ బబష షపక
ఇసటట ననస:86-17-2390
వయససస:19
లస: ససస స
7868 NDX2692721
పపరర: మసరసణణ షపక

94-226/536

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:86-17-2388
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరయఖ
ఇసటట ననస:86-17-2388
వయససస:31
లస: పప
7865 NDX2698058
పపరర: కతజ షపక

7857 NDX0925271
పపరర: వనసకయఖ మరర

7855 NDX1333103
పపరర: అసకమర రరవప చలమర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:86-17-2386
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషష మబరరస మరర
ఇసటట ననస:86-17-2386
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప శలస
ఇసటట ననస:86-17-2387
వయససస:25
లస: ససస స
7862 NDX0649871
పపరర: ఒసటటపపల వససత రరవప

94-226/533

భరస : వనసకయఖ మరర
ఇసటట ననస:86-17-2386
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరస చలర
ఇసటట ననస:86-17-2386
వయససస:43
లస: పప
7859 NDX2776573
పపరర: భవన శలస

7854 NDX0924936
పపరర: వజయకలమమరర మరర

7879 MLJ2233823
పపరర: వజయలకడర బబలరసకకసడ

94-226/544

భరస : వనసకటటశశరరర బబళనళసకకననఢల
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/546

7882 NDX0925230
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

94-226/547

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:33
లస: పప
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7883 NDX1578808
పపరర: శవచసదర రరవప పపటటట

94-226/548

తసడడ:డ రసగయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:52
లస: పప
94-226/550

తలర : భబగఖ లకడర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-17-2396/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/553

భరస : ససతయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2397
వయససస:69
లస: ససస స

94-226/551

7890 NDX1333053
పపరర: అపరష రరవప ననగరశశటట

94-226/1453

7895 AP151000393717
పపరర: భకకలల బబడడస

94-226/554

94-226/557

94-226/558

94-226/561

94-160/498

7902 NDX1497933
పపరర: సతఖననరరయణ గబసత

94-226/564

7905 NDX0692723
పపరర: సరవతడ తరరమలశశటట

94-226/559

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2406
వయససస:41
లస: పప

94-226/562

7894 AP151000393707
పపరర: లకడర బబడడస

7897 NDX2693497
పపరర: మరరయమర చహటపలర

భరస : దదవననయఖ చలకర
ఇసటట ననస:86-17-2407
వయససస:58
లస: ససస స

94-207/594

7900 NDX2109057
పపరర: ఈశశర గబసటట

94-226/560

7903 NDX1967118
పపరర: రరజయఖ బసడర మబడడ

94-226/565

94-226/563

7906 MLJ3556149
పపరర: వనసకట నరసయఖ మణణకక

94-226/566

తసడడ:డ ససధనకర రరవప మనజర
ఇసటట ననస:86-17-2406
వయససస:39
లస: పప

94-224/1620 7909 NDX1121482
7908 NDX3261294
పపరర: అరవసద కలమమర తరరమలశశటట
పపరర: జయ చలకర

7911 NDX1121466
పపరర: రగజమర చలకర

94-226/556

తసడడ:డ ఆవపలయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:86-17-2405
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:86-17-2407
వయససస:38
లస: పప
94-226/569

94-226/1257

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గబసటట
ఇసటట ననస:86-17-2405
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపరష చసదడరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2406
వయససస:54
లస: ససస స
94-226/567

7891 NDX2651214
పపరర: ననగ శక దదవఖ ననగర శశటట

భరస : పరల చహటపలర
ఇసటట ననస:86-17-2401
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ ఘననతత
ఇసటట ననస:86-17-2405
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ మమణణకఖ
ఇసటట ననస:86-17-2406
వయససస:37
లస: ససస స
7907 NDX0715987
పపరర: అశశక తరరమలశశటట

7899 NDX0983627
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగరరకకలల

94-226/552

భరస : భకకలల బబడడస
ఇసటట ననస:86-17-2398
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆవపలయఖ అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:86-17-2402
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ� బలలరడడ
ఇసటట ననస:86-17-2405
వయససస:37
లస: పప
7904 MLJ3555745
పపరర: గకఇనదసమన మమణణక

94-226/555

తసడడ:డ యహవప చహతపఅల
ఇసటట ననస:86-17-2401
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:86-17-2402
వయససస:36
లస: ససస స
7901 NDX0148221
పపరర: ఆవపలయఖ� బలలరడడ�

7896 NDX2703676
పపరర: పరల చహతపఅల

7888 NDX1333046
పపరర: అరరణ కలమమరర ననగరశశటట

తసడడ:డ అపరషరరవప ననగర శశటట
ఇసటట ననస:86-17-2397
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల బబదసస
ఇసటట ననస:86-17-2398
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబడడస
ఇసటట ననస:86-17-2398
వయససస:58
లస: పప
7898 NDX0983601
పపరర: మహలకకర అసగరరకకలల

7893 MLJ2232783
పపరర: మశశమర బబడడస

94-226/1620

భరస : అపరష రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2397
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2397
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-17-2397
వయససస:24
లస: పప

భరస : పరల చహటటపలర
ఇసటట ననస:86-17-2407
వయససస:45
లస: ససస స

7887 MLJ3555141
పపరర: భబగఖలకడర దతవరకకసడ

7885 NDX3245974
పపరర: శఖమల పప కల

తలర : నరరయణమర బలరకకననడ
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-17-2396/1
వయససస:63
లస: ససస స

7889 NDX1332865
పపరర: అనససరఖమర ననగరశశటట

7910 NDX1121458
పపరర: మరరయమర చహటటపలర

94-226/549

తసడడ:డ నరసససహయఖ మనననవ
ఇసటట ననస:86-17-2396
వయససస:70
లస: పప

7886 NDX1711820
పపరర: నరరల దతవ కసడడకలసట

7892 NDX2818425
పపరర: దసరర పడవణ కలమమర ననగరశశటట

7884 MLJ2232973
పపరర: శవ రరమ కకషష మననవ

94-226/568

భరస : దదవననయఖ చలకర
ఇసటట ననస:86-17-2407
వయససస:27
లస: ససస స
94-226/570

7912 NDX1497701
పపరర: దననయయలల ఎలమర

94-226/571

తసడడ:డ కరశయఖ ఎలమర
ఇసటట ననస:86-17-2408
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: శరమర ఎలర
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94-226/1258

తసడడ:డ హససవయమ ఎలర
ఇసటట ననస:86-17-2408
వయససస:24
లస: ససస స

7914 NDX2857498
పపరర: హరల షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2408
వయససస:20
లస: ససస స

94-226/572 7917 NDX3112844
7916 NDX2139815
పపరర: రరస మహన రరవప తషపకలళ
పపరర: నరసససహ రరవప మమలస

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప తషపకలళ
ఇసటట ననస:86-17-2409
వయససస:70
లస: పప
7919 NDX1578782
పపరర: శరహహన షపక

94-226/574

94-226/577

94-226/580

94-226/583

94-226/586

94-226/588

తలర : వనసకయఖ సరయమనన
ఇసటట ననస:86-17-2841
వయససస:72
లస: ససస స

7929 MLJ3555307
పపరర: మసరసన వల షపక

7932 NDX3172442
పపరర: రబబన షపక

7935 NDX0148387
పపరర: బబలమర� బలలరడడ�

94-226/591

7938 NDX1966953
పపరర: ననగసతఖవత పపటటట

94-226/581

7941 NDX1210905
పపరర: శకనవరస రరవప సరయన
తసడడ:డ వనసకయఖ సరయమనన
ఇసటట ననస:86-17-2841
వయససస:37
లస: పప

7921 MLJ2232569
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

94-226/576

7924 NDX1086735
పపరర: షసరఠబబ షపక

94-226/579

7927 NDX1121433
పపరర: ససవదన షపక

94-226/582

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:30
లస: పప
94-226/584

7930 NDX0904763
పపరర: బబషర షపక

94-226/585

తసడడ:డ జజనఅహరద షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:52
లస: పప
94-226/1456

7933 NDX1498584
పపరర: ననగమర తషగరళళ

94-226/587

భరస : రగశయఖ తషగరళళ
ఇసటట ననస:86-17-2413
వయససస:71
లస: ససస స
94-226/589

7936 NDX1333111
పపరర: వరమర చచలర మ

94-226/590

భరస : శకనవరస రరవప చచలర మ
ఇసటట ననస:86-17-2486
వయససస:39
లస: ససస స
94-226/592

భరస : మహహశశర రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:86-17-2496
వయససస:28
లస: ససస స
94-226/593

94-226/573

భరస : జజనఅహరద షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ� బలలరడడ
ఇసటట ననస:86-17-2420
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:86-17-2493
వయససస:33
లస: ససస స
7940 NDX1211093
పపరర: వనజజకక సరయన

94-226/578

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తషగరరళళ
ఇసటట ననస:86-17-2413
వయససస:77
లస: పప
7937 NDX0520437
పపరర: అసజమర కలసచనల

7926 NDX1499970
పపరర: హహసపసన షపక

7918 NDX2091007
పపరర: రకషర షపక

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననసర అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:74
లస: పప
7934 NDX1385244
పపరర: రగషయఖ తషగరరళళ

94-226/575

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హమమద ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:32
లస: పప
7931 NDX1966904
పపరర: మసరసన షపక

7923 NDX1966821
పపరర: మసరసన బ షపక

94-227/1540

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:25
లస: పప
7928 NDX1890459
పపరర: గకస ఖమన పటబన

94-226/1455

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:47
లస: ససస స
7925 NDX1578881
పపరర: జలమన షపక

7920 NDX1121425
పపరర: మలర క షపక

7915 NDX3248945
పపరర: సరరహమమర ఎలర

తసడడ:డ కసయఖ ఎలర
ఇసటట ననస:86-17-2408
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప మమలస
ఇసటట ననస:86-17-2409
వయససస:47
లస: పప

తలర : మసరసన మహమబద
ఇసటట ననస:86-17-2410
వయససస:27
లస: ససస స
7922 NDX0905109
పపరర: అమననబ షపక

94-226/1454

7939 NDX3168168
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-211/1296

తసడడ:డ మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:86-17-2730
వయససస:33
లస: పప
94-226/594

7942 MLJ2234508
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబడడస

94-226/595

తసడడ:డ బకకలల బబదసస
ఇసటట ననస:86-17-2841
వయససస:37
లస: పప
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94-4/1215

తసడడ:డ హజరత వల షపక
ఇసటట ననస:86/18
వయససస:26
లస: పప
7946 NDX0726786
పపరర: శకనవరసరరడడడ యననస

94-226/596

94-226/599

భరస : షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:86-18-205
వయససస:28
లస: ససస స
7952 NDX2744829
పపరర: గబలజజర బఇవనవ షపక

94-226/1466

భరస : ససరకశ బబబబ మసచల
ఇసటట ననస:86-18-1982
వయససస:36
లస: ససస స
7958 NDX0520080
పపరర: ఇమమసషర షపక
తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2331
వయససస:55
లస: పప
7961 NDX2175801
పపరర: మమరకబబ యన మహలకడర
భరస : శకనవరస మమరకబబ యన
ఇసటట ననస:86-18-2384
వయససస:44
లస: ససస స
7964 NDX1498063
పపరర: పరరశత బబ లర బబ యన

94-226/607

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలకల
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:30
లస: ససస స

7951 NDX2441830
పపరర: భబలకడర గరరకపరటట

94-226/600

7953 NDX2780344
పపరర: ననగబర షరఠఫ షపక

7956 NDX3080199
పపరర: వనత రరణణ వనలలగరసడ

94-226/610

94-226/1468

94-220/1022

7959 NDX0493031
పపరర: భవరన గబసజ

7962 NDX1498071
పపరర: శక రరమ మబరరస పప టట
ట రర

7965 NDX1497768
పపరర: శవమర నలర గగటట

7968 NDX1497859
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లర బబ యన

7971 NDX0148346
పపరర: ససకనఖ పససపపలలటట
భరస : రరమమరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-18-2416
వయససస:39
లస: ససస స

7954 NDX3177706
పపరర: వనసకట రతనస నకక

94-226/1483

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-253
వయససస:52
లస: పప
7957 NDX3276540
పపరర: అనల కలమమర జజలమదద

94-226/1634

తసడడ:డ పడసరదరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:86-18-2325
వయససస:27
లస: పప
94-226/602

7960 MLJ3555356
పపరర: శకనస గబసజ

94-226/603

తసడడ:డ కకషష గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2346
వయససస:47
లస: పప
94-226/605

7963 NDX1497958
పపరర: తరరపతమర పప టట
ట రర

94-226/606

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/608

7966 NDX1498022
పపరర: భబలకడర గసట

94-226/609

భరస : రరయలల గసట
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:66
లస: ససస స
94-226/611

తసడడ:డ శవయఖ బబ ళళబబ ఇణన
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:48
లస: పప
94-226/1459

94-225/1156

భరస : రరజకశ బబబబ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:86-18-226
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ ననళగగటట
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ నలర గగటట
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:28
లస: పప
7970 NDX2818615
పపరర: ననగమణణ చలకల

7950 NDX1966839
పపరర: శరఠఫ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసతట షఱఱ
ఇసటట ననస:86-18-2413
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బబ ళళబబ ఇణన
ఇసటట ననస:86-18/2414
వయససస:39
లస: ససస స
7967 NDX1497743
పపరర: రరమ కకషష నలర గగటట

భరస : శకనవరస భరణణ
ఇసటట ననస:86-18-86-18-2414
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2346
వయససస:35
లస: ససస స
94-226/604

94-226/598

తసడడ:డ బబ లర బబ యన సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-24/4
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2137
వయససస:30
లస: ససస స
94-226/601

94-221/380

94-226/597 7948 NDX1711671
7947 NDX2473148
పపరర: బబ లర బబ యన శవ తతజ కలమమర
పపరర: శరరద భరణణ

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:86-18-244
వయససస:22
లస: పప
94-226/1457

7945 NDX2382661
పపరర: అరరణన బకకక

భరస : రమమశ బకకక
ఇసటట ననస:86-18
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజవఅల సక
ఇసటట ననస:86-18-205
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబబదల నబ
ఇసటట ననస:86-18-243 3
వయససస:59
లస: ససస స
7955 NDX3170974
పపరర: వజయలకకమ మసచల

94-4/1216

తసడడ:డ హజరత వల
ఇసటట ననస:86/18
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ యననస
ఇసటట ననస:86-18-18-2458
వయససస:38
లస: పప
7949 NDX1966854
పపరర: సరజధ షపక

7944 NDX1361344
పపరర: మలక బబషర షపక

7969 NDX2768760
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప భరణణ

94-226/1458

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భరణణ
ఇసటట ననస:86-18-2414
వయససస:36
లస: పప
94-226/612

7972 NDX0147777
పపరర: రరమమరరవప పససపపలలటట

94-226/613

తసడడ:డ లకరణ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-18-2416
వయససస:41
లస: పప
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94-159/741

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ మణణకక
ఇసటట ననస:86-18-2418
వయససస:18
లస: ససస స
7976 AP151000393654
పపరర: మససయఖ బబరరస

94-226/615

94-226/1462

94-226/617

95-110/615

94-226/795

94-226/621

94-226/624

భరస : పడకరశరరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2427
వయససస:54
లస: ససస స

7986 AP151000393363
పపరర: రమణమర గసడడకకట

7989 NDX2863215
పపరర: శరఖస మసజననథ బడదల

7992 NDX1333244
పపరర: పరవన కలమమర మసగమబరర

7995 NDX0147983
పపరర: మహమరద ఆససఫ షపక

94-226/627

7998 NDX2823631
పపరర: శకహరర చలర

94-226/620

8001 MLJ2234656
పపరర: డచవమసడ పపడమలత వవమబల
తసడడ:డ అబడహస లసకన ఏమబళ
ఇసటట ననస:86-18-2427
వయససస:77
లస: ససస స

7981 NDX2502656
పపరర: జజఖత చదచళర

94-226/616

7984 AP151000393306
పపరర: మబరళకకషష చదచళళ

94-226/619

7987 NDX1187657
పపరర: ససధనరరణణ ననమమపలర

94-226/793

భరస : వనసకటటశశరరర ననమమపలర
ఇసటట ననస:86-18-2422
వయససస:39
లస: ససస స
94-226/1463

7990 NDX2863280
పపరర: ఉష రరణణ బడదల

94-226/1464

భరస : శరఖస మసజననథ
ఇసటట ననస:86-18-2422
వయససస:21
లస: ససస స
94-226/622

7993 MLJ2234185
పపరర: పడకరశరరవప కలచపపడడ

94-226/623

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2424
వయససస:54
లస: పప
94-226/625

7996 NDX0148098
పపరర: అజజల రహమమన షపక

94-226/626

తసడడ:డ బర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2425
వయససస:51
లస: పప
94-226/1465

తసడడ:డ అమరలసగకశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:86-18-2426
వయససస:37
లస: పప
94-226/629

94-226/1461

తసడడ:డ గగవసదయఖ చదచళళ
ఇసటట ననస:86-18-2421
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2425
వయససస:31
లస: పప

భరస : అపరషరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:86-18-2426
వయససస:72
లస: ససస స
8000 MLJ2234516
పపరర: రతనకలమమరర కలచపపడడ

94-226/618

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసగమబరర
ఇసటట ననస:86-18-2424
వయససస:25
లస: పప

భరస : అజజల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2425
వయససస:50
లస: ససస స
7997 NDX1806423
పపరర: చలర మర బసడనరర

7983 NDX1498618
పపరర: మహలకడర తలర సకక

7978 NDX2784171
పపరర: ననగ జజయత బబరరసస

తసడడ:డ మబరళ కకషష చదచళర
ఇసటట ననస:86-18-2421
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2422
వయససస:26
లస: పప

భరస : కక షపక
ఇసటట ననస:86-18-2424
వయససస:26
లస: ససస స
7994 NDX0147850
పపరర: సబరర షపక

94-227/1370

భరస : వషష
ష వరదనరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-18-2422
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ననమమపలర
ఇసటట ననస:86-18-2422
వయససస:46
లస: పప
7991 NDX1499046
పపరర: ఆషసయ బ కసచనల

7980 NDX2932531
పపరర: చలర లకరమర

94-226/614

తసడడ:డ మమసససయమహ బబరరసస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకధర మబరరస tallankiw
ఇసటట ననస:86-18-2421
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష చదచళర
ఇసటట ననస:86-18-2421
వయససస:21
లస: ససస స
7988 NDX1187665
పపరర: వనసకటటశశరరర ననమమపలర

94-226/1259

భరస : చలర ఏసస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష చఢచళ
ఇసటట ననస:86-18-2421
వయససస:40
లస: ససస స
7985 SQX1706787
పపరర: జజఖత చదచళర

7977 NDX2691186
పపరర: ననగ జజఖత బబరరస

7975 AP151000393704
పపరర: ఆదదలకడర బబరరస

భరస : మససయఖ బబరరస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మససయఖ బబరరస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసససయమహ బబరరసస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:19
లస: ససస స
7982 MLJ2232940
పపరర: శరఖమల చదతలర

94-226/1460

తసడడ:డ ససబబబ దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2418
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బబరరస
ఇసటట ననస:86-18-2420
వయససస:48
లస: పప
7979 NDX2784197
పపరర: రకవత బబరరసస

7974 NDX2733491
పపరర: రతనస దనసరర

7999 MLJ2234193
పపరర: మమరఠస పడశరసత వవమబల

94-226/628

భరస : డతవడ పరల వవమబల
ఇసటట ననస:86-18-2427
వయససస:53
లస: ససస స
94-226/630

8002 MLJ3555828
పపరర: డతవడ పరల వవమబల

94-226/631

తసడడ:డ అబడహస లసకన వవమబల
ఇసటట ననస:86-18-2427
వయససస:53
లస: పప
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పపరర: పదనరవత బబడడస
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94-226/632

భరస : వనసకటటశశరరర బబడడస
ఇసటట ననస:86-18/2430
వయససస:32
లస: ససస స
8006 MLJ2235687
పపరర: సతఖవత చసతల

94-226/635

8007 NDX1711903
పపరర: మసస దనసరర

94-226/638

8012 NDX2339554
పపరర: బడత సరహహబ షపక

8013 NDX2744795
పపరర: అబబదల నబ షపక

94-226/640

తసడడ:డ అబబదల నబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:39
లస: పప
95-110/617

94-226/643

94-226/646

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అడపర
ఇసటట ననస:86-18-2436
వయససస:29
లస: ససస స
8024 NDX0519744
పపరర: రరణణ మలలర ల

94-226/649

తసడడ:డ తరరపతయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:46
లస: పప

94-226/1467

94-226/652

94-226/641

8014 SQX1706332
పపరర: గబకలరరరబ షపక

94-226/644

8023 NDX2485555
పపరర: మహహమ చచసబబటట

తసడడ:డ చతమబబత ఛనసబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:56
లస: పప

94-226/642

94-226/645
8020 NDX1498717
పపరర: ఎరరకల ననయబడడ నసదవరపప

8022 NDX2487627
పపరర: దదవనన చచసబబటట

8031 NDX1473321
పపరర: దసరర యఖ చతమబబత

95-110/616

8017 NDX1499343
పపరర: వనసకమర గరరర పరటట

తసడడ:డ సతఖస ననసధవవపప
ఇసటట ననస:86-18-2435
వయససస:36
లస: పప

8028 NDX1519828
పపరర: మమసస మమ చచసబబటట

94-226/639

తసడడ:డ పపలర యఖ గనఱళపకకస
ఇసటట ననస:86-18-2434
వయససస:45
లస: ససస స

94-226/647

94-226/648

భరస : ససరకష చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:22
లస: ససస స
94-226/650

8026 MLJ3556461
పపరర: కనకమర చచసబబటట

94-226/651

భరస : శవయఖ ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:38
లస: ససస స
94-226/653

భరస : దసరర యఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:53
లస: ససస స
94-226/655

8011 NDX2339539
పపరర: ఫజలలన షపక

భరస : ఎరరకల ననయబడడ ననఢవవరపప
ఇసటట ననస:86-18-2435
వయససస:31
లస: ససస స

8025 MLJ3556479
పపరర: ననగమణణ చచసబబటట

94-226/637

భరస : అబబదలమ నబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:53
లస: ససస స
8030 NDX0925156
పపరర: గగవసదస చచసబబటట

8019 NDX1498279
పపరర: పరరశత నసదవరపప

8008 MLJ2235711
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప చసతల

భరస : బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజకష చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరకష మలలర ల
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:30
లస: ససస స
8027 MLJ2233971
పపరర: రమణ చచసబబటట

94-9/582

భరస : వవణబగగపరల రరవప చనవల
ఇసటట ననస:86-18-2434
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ ససనధలస
ఇసటట ననస:86-18-2434
వయససస:28
లస: పప
8021 NDX0924951
పపరర: శవలల అడపర

8016 NDX1499244
పపరర: లకడర నరసమర చనవల

94-226/634

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసతల
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బడత సరహహబ
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:65
లస: పప
8018 NDX1499301
పపరర: ససధనకర సససగస

94-226/636

8010 NDX2441814
పపరర: అబబదల నబ షపక
తసడడ:డ బడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2433
వయససస:65
లస: పప

8005 NDX1711911
పపరర: బబఖలమ దనసరర

భరస : మసస దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవప నసకవరపప
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:44
లస: పప

8015 SQX1706357
పపరర: అబబదలమ నబ షపక

94-226/633

భరస : చసదడశశఖర నసఖవవరపప
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప చసతల
ఇసటట ననస:86-18-2431
వయససస:53
లస: ససస స
8009 MLJ2235703
పపరర: చసదడశశఖరరకవప నసకవరపప

8004 MLJ2234060
పపరర: అసజలదతవ నసకవరపప

8029 MLJ2234730
పపరర: మలర ఖమరరర న బబసబబటట

94-226/654

తసడడ:డ వనసకటరమణ బబమమబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:37
లస: పప
94-226/656

8032 NDX2662120
పపరర: మహహమ చతసబబటట

94-226/1260

భరస : ససరకశ చతసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:22
లస: ససస స
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94-227/113

భరస : గగవసదయఖ చచసచచలల
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:28
లస: ససస స
8036 NDX2603777
పపరర: లకడర పడసనన గబసజ

94-161/590

94-226/660

94-226/662

94-226/665

94-227/1371

94-226/1470

94-226/672

భసధసవప: వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:41
లస: ససస స

8046 NDX1711895
పపరర: వనసకటబడవప తననరర

8049 MLJ2233872
పపరర: మమధవ పపవరశడ

8052 SQX2092211
పపరర: గణణశ పరశతనవన

8055 NDX1086750
పపరర: సతనఖనసదస కకమబర

94-226/1471

8058 NDX3181179
పపరర: మహ లకడర మమరకబబ ఈనన

94-226/666

8061 NDX3161924
పపరర: సరసబడజఖస మదనదల
భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:39
లస: ససస స

8041 NDX2681955
పపరర: దననన రరవప గబసజ

94-226/1261

8044 NDX1711739
పపరర: చటటటమర తననరర

94-226/664

8047 NDX0148049
పపరర: రసగ మణణ రకఖపలర

94-226/667

భరస : సరసబశవ రరవప రకఖపలర
ఇసటట ననస:86-18-2454
వయససస:51
లస: ససస స
94-226/669

8050 NDX2784239
పపరర: గణణశ పరశతనవన

94-226/1469

తసడడ:డ తరరమల రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:86-18-2455
వయససస:19
లస: పప
95-154/1112

8053 NDX0147793
పపరర: లలత కలమమరర కకమబర

94-226/671

భరస : సతనఖనసదస కకమబర
ఇసటట ననస:86-18-2456
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/673

8056 SQX1706811
పపరర: పడశరసత యననస

95-110/618

భరస : శకనసవరస రరడడ యననస
ఇసటట ననస:86-18-2456
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/1472

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:42
లస: ససస స
94-226/1474

94-226/659

భరస : అసజయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-18-2453
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకమబర
ఇసటట ననస:86-18-2456
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సమమల
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:45
లస: పప
8060 NDX3188281
పపరర: ససవదమర శసగమ

94-226/663

తసడడ:డ తరరమల రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:86-18-2455
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ యననస
ఇసటట ననస:86-18-2456
వయససస:58
లస: ససస స
8057 NDX3162534
పపరర: వనసకటయఖ శసగమ

8043 MLJ2235489
పపరర: పడబబవత వవమబల

8038 AP151000393155
పపరర: కకటటశశరమర యనమల

తసడడ:డ చసదడ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-18-2455
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : మధవ పపవపదన
ఇసటట ననస:86-18-2455
వయససస:18
లస: ససస స
8054 AP151000393530
పపరర: వససతకలమమరర యననస

94-226/661

తసడడ:డ అసజయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-18-2453
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అపషల సరశమ మడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2454
వయససస:71
లస: పప
8051 NDX2784445
పపరర: ధరణణ పరశతనవన

8040 NDX0924944
పపరర: వనసకట నరసయఖ అడపర

94-226/657

భరస : చరరబసదదరరజ యనమల
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష ఏమబళ
ఇసటట ననస:86-18-2453
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2453
వయససస:27
లస: పప
8048 NDX3171980
పపరర: సససహచలస మడడగబల

94-226/658

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప అడపర
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2453
వయససస:38
లస: ససస స
8045 NDX1711747
పపరర: శవనననరరయణ తమరశశటట

8037 NDX0924860
పపరర: వరలకడర అడపర

8035 NDX1578683
పపరర: శబననబ షపక

భరస : జరవనసళఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2447
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ అడపర
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అడపర
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:31
లస: పప
8042 NDX1711754
పపరర: రమణ తమరశశటట

94-227/114

తసడడ:డ గగవసదయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:24
లస: పప

భరస : దననన రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2451
వయససస:36
లస: ససస స
8039 NDX0925164
పపరర: సరసబశవరరవప అడపర

8034 NDX1781971
పపరర: ససరకష చచసబబటట

8059 NDX3172061
పపరర: మబరళ కకషష మదనదల

94-226/1473

తసడడ:డ రరజ మబరళమహన తనవవ
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:42
లస: పప
94-226/1475

8062 NDX3163201
పపరర: శవ చకక వరరర మరకబబ యనన

94-226/1476

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:23
లస: పప
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8063 AP151000393689
పపరర: రరమరరడడడ యననస

94-226/674

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యననస
ఇసటట ననస:86-18-2458
వయససస:68
లస: పప
8066 NDX1711812
పపరర: వణ రకకపలర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రకఖపలర
ఇసటట ననస:86-18-2459
వయససస:30
లస: పప
94-226/677

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకకపలర
ఇసటట ననస:86-18-2460
వయససస:24
లస: ససస స
8069 NDX1890319
పపరర: రకవత శక లకడర ననగరశశటట

94-226/680

94-226/683

94-226/686

94-226/689

94-225/1159

94-226/1478

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:22
లస: పప

8076 NDX1405092
పపరర: మహలకడర ననరరన

8079 NDX2373140
పపరర: జజఖత మమకల

8082 NDX0557595
పపరర: కకసడన కకసడలల

8085 NDX3159936
పపరర: జజఖత మమకల

94-225/1162

8088 NDX1105881
పపరర: అసరర షపక

94-226/687

8091 NDX2353217
పపరర: ఆదమ షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:24
లస: పప

94-226/682

8074 NDX0924928
పపరర: చన మసరసన ననగశశటట

94-226/685

8077 NDX1404946
పపరర: శవ కలమమర ననరరన

94-226/688

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప ననరరన
ఇసటట ననస:86-18-2465
వయససస:30
లస: పప
94-225/1157

8080 NDX1478222
పపరర: కకషప ర కకసడన

94-225/1158

తసడడ:డ కకసడలల కకసడన
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:25
లస: పప
94-225/1160

8083 NDX3184801
పపరర: గకరర కకసడడ

94-226/1477

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/1479

8086 NDX0948836
పపరర: గకరర కకసడన

94-225/1161

భరస : వరరసరశమ కకసడన
ఇసటట ననస:86-18-2476
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/690

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2477
వయససస:28
లస: ససస స
94-225/1164

8071 NDX1333020
పపరర: ససతమర ననగశశటట

తసడడ:డ నరసయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:70
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2476
వయససస:70
లస: ససస స
8090 NDX2281665
పపరర: యశన షపక

94-226/684

తసడడ:డ ననరరయణ కకసడన
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:28
లస: పప
8087 AP151000390084
పపరర: పసద ననసచనరమర పససడనడల�

8073 NDX1187707
పపరర: రరసబబబబ ననగరశశటట

94-226/679

భరస : చనన మసరసన ననగశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-18-2473
వయససస:28
లస: పప
8084 NDX3179710
పపరర: ఆధద ననరరయణ మమకల

94-226/681

భరస : శవకలమమర ననరరన
ఇసటట ననస:86-18-2465
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నరకన
ఇసటట ననస:86-18-2465
వయససస:54
లస: పప
8081 NDX2373157
పపరర: ఆదదననరరయణ మమకల

8070 NDX1645458
పపరర: రరజకశశరర ననగశశటట

8068 AP151000393282
పపరర: వనసకటరమణ రకకపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రకకపలర
ఇసటట ననస:86-18-2460
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చన మసరసన ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష ననరరన
ఇసటట ననస:86-18-2465
వయససస:26
లస: ససస స
8078 MLJ2236446
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ననరరన

94-226/678

భరస : రరసబబబబ ననగశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మసరసన ననగశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:35
లస: పప
8075 NDX1404995
పపరర: దదపసస ననరరన

8067 NDX1497719
పపరర: నరకష రకఖపలర

94-226/676

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రకఖపలర
ఇసటట ననస:86-18-2459
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకఖపలర
ఇసటట ననస:86-18-2460
వయససస:27
లస: పప

భరస : వశశశసశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2464
వయససస:28
లస: ససస స
8072 NDX0924977
పపరర: వశశశసశర రరవప ననగశశటట

94-226/675 8065 NDX0493304
8064 NDX1500405
పపరర: శవ ననగ శకనవరసరరవప రకఖపలర
పపరర: సరసబశవ రరవప రకఖపలర

8089 NDX0400473
పపరర: దరరయమబ� షపక�

94-225/1163

భరస : ఆదస� షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:40
లస: ససస స
94-225/1165

8092 NDX0661181
పపరర: మసరసన వల షపక

94-225/1166

తసడడ:డ ఆదనస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:40
లస: పప
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8093 NDX2968469
పపరర: బబజ షపక
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94-225/1541

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:29
లస: ససస స
8096 NDX1759390
పపరర: ససభబన సయఖద

94-225/1168

94-227/1374

94-226/692

94-224/1403

94-225/1171

94-225/1174

94-226/696

తసడడ:డ రరమయఖ కసపర
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:28
లస: పప

8106 NDX2766087
పపరర: బలజరపలర మలర యఖ

8109 MLJ3548773
పపరర: శవపరరశత� పరబబ లల�

8112 MLJ3548765
పపరర: ననగకశశరరరవప పరబబ లల

8115 NDX1567397
పపరర: అరరణ చకక

94-225/1178

8118 NDX0150862
పపరర: రరమకకషష చకరక

94-224/1404

8121 NDX0155929
పపరర: ససబబబరరవప చకరక
తసడడ:డ రరమయఖ ఛకరక
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:74
లస: పప

8101 NDX0400317
పపరర: యయససబబబబ పససడనడల

94-225/1170

8104 MLJ2232981
పపరర: ఎరకయఖ పససడనడళర

94-226/694

8107 NDX2924074
పపరర: బలజకపలర పదర

94-225/1543

భరస : బలజకపలర మలర యఖ
ఇసటట ననస:86-18-2488
వయససస:22
లస: ససస స
94-225/1172

8110 MLJ3548740
పపరర: ననగలకడర� పరబబ లల�

94-225/1173

భరస : ననగకశశరరరవప� పరబబ లల
ఇసటట ననస:86-18-2489
వయససస:62
లస: ససస స
94-225/1175

8113 NDX1711887
పపరర: జజఖత తతటకలర

94-226/695

భరస : సతష తతటకలర
ఇసటట ననస:86-18-2490
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1176

8116 NDX1567389
పపరర: అనససయమర మదదద

94-225/1177

భరస : రరఘవ రరవప మదదద
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:46
లస: ససస స
94-225/1179

తసడడ:డ ససబబరరవప చకరక
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:37
లస: పప
94-225/1181

94-227/1373

తసడడ:డ రరమయఖ పసనదరళ
ఇసటట ననస:86-18-2486
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమకకషష చకక
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ఛకరక
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:34
లస: పప
8120 AP151000390554
పపరర: ఆశరరశదమబ కసపర

94-226/693

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పరబబ లల
ఇసటట ననస:86-18-2489
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడభబదనస కకమబర
ఇసటట ననస:86-18-2490
వయససస:47
లస: ససస స
8117 NDX0154807
పపరర: సతఖననరరయణ� చచకక�

8103 MLJ2233021
పపరర: వనసకటమర పససడనడళర

8098 NDX2765345
పపరర: ఆషసక షపక

తసడడ:డ రరమయఖ పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2486
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగకశశరరరవప� పరబబ లల
ఇసటట ననస:86-18-2489
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:86-18-2489
వయససస:24
లస: పప
8114 NDX1121573
పపరర: లయమర కకమబర

94-225/1169

తసడడ:డ బలజరపలర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2488
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:86-18-2489
వయససస:28
లస: ససస స
8111 NDX2023778
పపరర: హరఠవనసకట సరయ పరబబ లల

8100 NDX0661710
పపరర: కరళకమర� పససడనడల�

94-225/1167

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:86-18-2484
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఎరకయఖ పసనదరళ
ఇసటట ననస:86-18-2486
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యసస బబబబ పస0డడల
ఇసటట ననస:86-18-2487
వయససస:45
లస: ససస స
8108 NDX1400027
పపరర: దసరర లకడర పరబబ లల

94-226/691

భరస : యయససబబబబ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2486
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పసనదరళ
ఇసటట ననస:86-18-2486
వయససస:43
లస: ససస స
8105 NDX2911014
పపరర: కరళకమర పసనదఅ
న లమ

8097 NDX1711721
పపరర: శకనవరస తననరర

8095 NDX1759408
పపరర: ససలమసనన సయఖద

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2482
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-18-2483
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:86-18-2484
వయససస:18
లస: పప
8102 MLJ2234151
పపరర: సరవమర పససడనడళర

94-225/1542

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2480
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమర షరఠఫ సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2482
వయససస:31
లస: పప
8099 NDX2751733
పపరర: అబబదల వహబ షపక

8094 NDX2968477
పపరర: అసర స షపక

8119 MLJ3549060
పపరర: వనసకటరరవప కసపర

94-225/1180

తసడడ:డ ఆశరరశదస కసపర
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:38
లస: పప
94-225/1182

8122 NDX1890624
పపరర: పదదరన కసప

94-226/697

భరస : వనసకటబడవప కసప
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:29
లస: ససస స
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8123 NDX3054707
పపరర: ననగరరణణ ఉయమఖల
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94-227/1375

భరస : రఘబ రరజ కరసధచ
ఇసటట ననస:86-18-2492
వయససస:28
లస: ససస స
94-226/700

94-226/703

94-225/1185

94-225/1188

94-225/1191

94-225/1194

94-225/1197

తసడడ:డ కకటయఖ పససడరరల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:26
లస: పప

94-225/1189

8139 NDX0400739
పపరర: ననసచనరమర పససడనడల�

8142 NDX0556951
పపరర: పససడనల ససతతషమర�

8145 NDX2441715
పపరర: పప శయఖ పససడరరల

94-225/1200

8148 NDX0557777
పపరర: పససడనడల వనసకటటష�

94-225/1192

8151 NDX0400911
పపరర: కకటమర� పససడనడల�
భరస : దతవపడడబబబబ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2510
వయససస:41
లస: ససస స

8128 NDX1210897
పపరర: రఘబ రరజ కసదత

94-226/702

తసడడ:డ ననగ రరజ కసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2492
వయససస:30
లస: పప
8131 NDX0557041
పపరర: పససడనడ మబతస యఖ

94-225/1184

8134 NDX2198704
పపరర: తడ లలకకష పటబనల

94-225/1187

8137 NDX1307420
పపరర: పటబనల వవసకటటశశర రరవప

94-225/1190

8140 NDX2441970
పపరర: గగపస పససదనడల

94-225/1193

తసడడ:డ మబతస యఖ పససదనడల
ఇసటట ననస:86-18-2506
వయససస:23
లస: పప
94-225/1195

8143 NDX0400788
పపరర: బజజరర పససడనడల

94-225/1196

భరస : ననగకసస� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:41
లస: ససస స
94-225/1198

8146 NDX2507648
పపరర: వనసకటటష పససడనడల

94-225/1199

తసడడ:డ వనసకటయఖ పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:23
లస: పప
94-225/1201

తసడడ:డ కకటయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:30
లస: పప
94-226/704

భరస : సతఖననరరయణ చకరక
ఇసటట ననస:86-18-2492
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పససడరరల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ యయససబబబబ పససదనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:25
లస: పప
8150 NDX1332857
పపరర: మబతచవయమ పససడరరల

8136 NDX1307412
పపరర: పటబనల మహహశ బబబబ

94-226/699

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటష� పససడనల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:41
లస: ససస స
8147 NDX1734590
పపరర: కకషష పససదనడల

94-225/1186

భరస : మబతస యఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2506
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యయససబబబబ పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:29
లస: ససస స
8144 NDX0661082
పపరర: మబతస మర పససడనడల�

8133 NDX0813782
పపరర: ఆదదలకడర పటబనల

8125 NDX1211051
పపరర: పరవన చకరక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససడనడ
ఇసటట ననస:86-18-2498
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగపస పససదనడల
ఇసటట ననస:86-18-2506
వయససస:21
లస: ససస స
8141 NDX1342575
పపరర: తరపతమర పససడనడల

94-225/1183

భరస : వనసకటటశశర రరవప� పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:25
లస: పప
8138 NDX2441996
పపరర: తరరపఠమర పససదనడల

8130 NDX0557009
పపరర: వనసడనడ బబయమర
భరస : మబతస యఖ వనసడనడ
ఇసటట ననస:86-18-2498
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహహష బబబబ పటబనల
ఇసటట ననస:86-18-2502
వయససస:23
లస: ససస స
8135 NDX1567132
పపరర: సరయయహరర జగదదష పటబనల

94-226/701

భరస : ననగ రరజ కసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2492
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పససడనడ
ఇసటట ననస:86-18-2497
వయససస:45
లస: ససస స
8132 NDX2198712
పపరర: సరయ పడసనన పటబనల

8127 NDX1211036
పపరర: భబగఖ లకకర కసదత

Deleted

భరస : ససబబ- రరవప శరణణససటట
ఇసటట ననస:86-18-2492
వయససస:45
లస: ససస స
8129 NDX0493379
పపరర: వనసకటమర పససడనడ

94-226/698

Deleted

భరస : ననగరరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-18-2491
వయససస:21
లస: ససస స
8126 NDX1211044
పపరర: లకకర ననరరయమర సనశశటట

8124 NDX1211028
పపరర: ససనత కసదత

8149 NDX0660985
పపరర: మబతస యఖ పససడనడల�

94-225/1202

తసడడ:డ వరయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2508
వయససస:60
లస: పప
94-225/1203

8152 NDX0400895
పపరర: దతవపడడబబబబ పససడనడల�

94-225/1204

తసడడ:డ రరమయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2510
వయససస:41
లస: పప
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94-225/1205

తసడడ:డ వరపష� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2510
వయససస:41
లస: పప
8156 NDX1307511
పపరర: మసరల కకషష

94-225/1208

94-225/1211

8160 NDX2132975
పపరర: నసరర హన షపక

94-225/1213

8163 NDX2194215
పపరర: ధన లకడర పప దదల

94-225/1216

8166 NDX3043460
పపరర: జవలమర పసనదఅ
న లమ
భరస : బబబబ పసనదఅ
న లమ
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:44
లస: ససస స

8168 NDX2198142
పపరర: రరజజ శశఖర దనసరర

8169 NDX2198159
పపరర: ఖమససస షపక

94-225/1217

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2517
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:29
లస: పప
8174 NDX1617143
పపరర: హబబబలర షపక

94-226/706

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:23
లస: పప

94-225/1214

8175 NDX2132918
పపరర: మసరసనశల షపక

94-225/1223

8178 NDX2198233
పపరర: షమ షపక

94-225/1544

8181 NDX2198225
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ నననన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:41
లస: పప

8161 NDX3107349
పపరర: బబబబ పసనదఅ
న లమ

94-223/1167

8164 AP151000390091
పపరర: జవలమర పససడనడల

94-225/1215

8167 NDX2885986
పపరర: శరఖస పసనదఅ
న లమ

94-226/1480

తసడడ:డ బబబబ పసనదఅ
న లమ
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:20
లస: పప
94-225/1218

8170 NDX2198175
పపరర: ఇమమస బ షపక

94-225/1219

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:46
లస: ససస స
94-225/1221

8173 NDX1907817
పపరర: ససభబన షపక

94-226/705

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:25
లస: పప
94-226/707

8176 NDX2198217
పపరర: ఖమసర మబనన షపక

94-225/1222

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2519
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/1224

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:27
లస: ససస స
94-225/1226

94-225/1210

భరస : బబబబ పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:49
లస: పప

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2519
వయససస:54
లస: ససస స
8180 NDX2198241
పపరర: అబబదల రహహస షపక

8172 NDX2198183
పపరర: ననగకశశరరరవప దనసరర

8158 NDX1342591
పపరర: శకనస పరస ప

తసడడ:డ కకటయఖ పసనదఅ
న లమ
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2518
వయససస:27
లస: పప
8177 NDX2198209
పపరర: బబ షపక

94-225/1212

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2517
వయససస:49
లస: పప
94-225/1220

94-225/1207

తసడడ:డ సతఖస పరస ప
ఇసటట ననస:86-18-2514
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషష పప దదల
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చరరమమమళర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:34
లస: పప

8171 NDX2198191
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-225/1209

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2515
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ హజమమర
ఇసటట ననస:86-18-2516
వయససస:22
లస: ససస స
8165 NDX2198100
పపరర: లలకర షపక

8157 NDX1342583
పపరర: వనసకటటశశరరలధ పరస ప

8155 AP151000390047
పపరర: యమకకబబ పససడనడల�

తసడడ:డ గబరవయఖ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2513
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస పరస ప
ఇసటట ననస:86-18-2514
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మచచ
ఇసటట ననస:86-18-2514
వయససస:75
లస: పప
8162 NDX2198126
పపరర: ఉష హజమమర

94-225/1206

భరస : యమకకబబ� పససడనడల
ఇసటట ననస:86-18-2513
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:86-18-2514
వయససస:27
లస: పప
8159 NDX1918970
పపరర: కకషష మచచ

8154 AP151000390089
పపరర: పప లలరర పససడనడల�

8179 NDX2198258
పపరర: రరజజశన షపక

94-225/1225

భరస : ఖసదసష షపక
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1227

8182 NDX0925131
పపరర: ససనత చచసబబటట

94-226/708

భరస : గగవసదస చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:30
లస: ససస స
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8183 NDX1890400
పపరర: ననరరయణమర యయనసమబల

94-226/709

భరస : వనసకటటశశరరర యయనసమబల
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:33
లస: ససస స
8186 NDX2198282
పపరర: మసరసన బ షపక

94-225/1229

94-225/1232

94-225/1235

94-225/1236

94-226/714

94-225/1238

94-225/1241

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జకలరర
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:32
లస: పప

94-226/711

8199 NDX1890681
పపరర: నరసససహ రరవప చలమర

8202 NDX2198407
పపరర: ననగబర బ పప తషగసటట

8205 NDX2198365
పపరర: ఇమమస సరహహబ షపక

94-225/1244

8208 NDX2198415
పపరర: మబబనన పఠరన

94-225/1237

8211 NDX1939430
పపరర: రరజకశ గబసజ
తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:36
లస: పప

94-225/1234

8194 NDX1890475
పపరర: రరమమరరవప దనకకజ

94-226/712

8197 NDX1890533
పపరర: మమరఠ కకమమరఠ

94-226/713

భరస : అసకమ రరవప కకమమరఠ
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/715

8200 MLJ3556685
పపరర: బడహరయఖ బబరసరన

94-226/716

తసడడ:డ వనసకట సతఖ లకడర కరసత రరవప బబఱశన
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:39
లస: పప
94-225/1239

8203 NDX2198399
పపరర: బబగఖమర కటబట

94-225/1240

భరస : నరసససహ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:86-18-2525
వయససస:35
లస: ససస స
94-225/1242

8206 NDX1906256
పపరర: కకటటశశరర జకలరర

94-225/1243

భరస : వనసకరటబడజ జకలరర
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1245

భరస : మహబబబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:42
లస: ససస స
94-225/1247

8191 NDX2198332
పపరర: మబబల షపక

తసడడ:డ అపపధల సరశమ దనకకజ
ఇసటట ననస:86-18-2523
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2525
వయససస:78
లస: పప

భరస : రరజకశ గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:32
లస: ససస స
8210 NDX1939240
పపరర: వనసకరటబడజ జకలరర

8196 NDX2198340
పపరర: లతఫ షరరఫ షపక

94-225/1231

Deleted

భరస : దసస గరరర పప తషగసటట
ఇసటట ననస:86-18-2525
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2525
వయససస:32
లస: పప
8207 NDX1939638
పపరర: వససత గబసజ

8193 NDX1735267
పపరర: రవ గబసడర

8188 NDX2198290
పపరర: ఆససయమ షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2523
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ చలమర
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:35
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2525
వయససస:31
లస: ససస స
8204 NDX2198381
పపరర: సలస షపక

94-225/1233

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటరరమయఖ బబసరన
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:62
లస: ససస స
8201 NDX2198373
పపరర: మమలమబ షపక

8190 NDX2198316
పపరర: మహబబబ షపక

94-225/1228

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2522
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ గబసడర
ఇసటట ననస:86-18-2523
వయససస:29
లస: పప

భరస : లతఫ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2524
వయససస:38
లస: ససస స
8198 AP151000393726
పపరర: పపననమర బబసరన

94-225/1230

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2523
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2523
వయససస:69
లస: ససస స
8195 NDX2198357
పపరర: ఆషర షపక

8187 NDX2198274
పపరర: హహససన షపక

8185 NDX2198266
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : ఉససన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2521
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2521
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2522
వయససస:54
లస: పప
8192 NDX2198324
పపరర: షరరఫర బ షపక

94-226/710

భరస : బడహయఖ బబ సరన
ఇసటట ననస:86-18-2520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉససన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2521
వయససస:42
లస: పప
8189 NDX2198308
పపరర: మసరసన వరల షపక

8184 NDX1789769
పపరర: ననగ లకడర బబ సరన

8209 NDX1936964
పపరర: పరరశతమర జకలరర

94-225/1246

భరస : వనసకటటశశరరర జకలరర
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:55
లస: ససస స
94-225/1248

8212 NDX2198423
పపరర: మహబబబ జజన షపక

94-225/1249

తసడడ:డ లమల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:45
లస: పప
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8213 NDX1934240
పపరర: వనసకటటశశరరర జకలరర
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94-225/1250

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ జకలరర
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:62
లస: పప
8216 NDX3279213
పపరర: యలర సపలర మరరయమర

94-227/1558

94-227/1377

94-225/1253

భరస : తషలసస రరస కకపపషల
ఇసటట ననస:86-18-2531
వయససస:33
లస: ససస స
8225 NDX3162989
పపరర: రరజ కలమమరర నకక

94-226/1484

94-225/1258

94-226/1486

94-226/1489

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:21
లస: ససస స

94-225/1254

8232 NDX2859114
పపరర: శకనవరస రరవప మబటల

8235 NDX3188307
పపరర: సతచస మర తమరశశటట

94-225/1261

8238 AP151000390177
పపరర: తరరపతయఖ కలసచనల

94-225/1256

8241 NDX2517829
పపరర: రరజకసదడ కలసచల
తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:30
లస: పప

8221 NDX0560102
పపరర: ననగ ధనలకడర� పప లగరన�

94-225/1252

8224 NDX2526515
పపరర: నజర షపక

94-225/1255

8227 MLJ3548781
పపరర: దదలల మద సయఖద�

94-225/1257

భరస : బషసరఅహమరద� సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2534
వయససస:32
లస: ససస స
94-225/1259

8230 NDX2859031
పపరర: సతఖవత చతగబ

94-226/1485

భరస : రరఢ కకషష మబరరస చతగబ
ఇసటట ననస:86-18-2535
వయససస:58
లస: ససస స
94-226/1487

8233 NDX2784205
పపరర: వనసకటటష మతసటట

94-226/1488

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మతసటట
ఇసటట ననస:86-18-2535
వయససస:20
లస: పప
94-227/1378

8236 AP151000390268
పపరర: సససగమర కలసచనల

94-225/1260

భరస : తరరపతయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:52
లస: ససస స
94-225/1262

తసడడ:డ కకసడయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:55
లస: పప
94-226/719

94-226/1482

తసడడ:డ షసవదన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2531
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2536
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:30
లస: పప
8240 NDX2517811
పపరర: రరజ కలసచల

8223 NDX2441723
పపరర: తషలసస రరస కకపపషల

8229 NDX2507671
పపరర: రతన కలమమర నకరక

8218 NDX3199783
పపరర: ననగలకడర సరదననల

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప� పప లగన
ఇసటట ననస:86-18-2530
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మబటల
ఇసటట ననస:86-18-2535
వయససస:44
లస: పప

భరస : మలర యఖ గబసడర
ఇసటట ననస:86-18-2536
వయససస:47
లస: ససస స
8237 NDX2409381
పపరర: రరజకసదడ కలసచనల

94-225/1251

తసడడ:డ బబబబరరవప నకరక
ఇసటట ననస:86-18-2534
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప మటటటసటట
ఇసటట ననస:86-18-2535
వయససస:50
లస: ససస స
8234 NDX3171832
పపరర: మసగ గబసడర

8220 NDX0556613
పపరర: పరలగరన వనసకట సరసబశవ
రరవప�
తసడడ:డ వరయఖ� పరలగన
ఇసటట ననస:86-18-2530
వయససస:39
లస: పప

8226 NDX2507663
పపరర: పసడయమసక నకరక

94-227/1557

భరస : శకనవరసరరవప సరదననల
ఇసటట ననస:86-18-2528
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రతన కలమమర నకరక
ఇసటట ననస:86-18-2534
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర అహ మమద సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2534
వయససస:23
లస: పప
8231 NDX2778983
పపరర: ఈశశరర మటటటసటట

94-226/1481

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప కకపపషల
ఇసటట ననస:86-18-2531
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:86-18-2533/1
వయససస:44
లస: ససస స
8228 NDX2173334
పపరర: అససఫ సయఖద

8217 NDX3194875
పపరర: శకనవరసరరవప సరదననల

8215 NDX3279205
పపరర: యలర సపలర హహసససఆన

తసడడ:డ యలర సపలర పప లయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరదననల
ఇసటట ననస:86-18-2528
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప సరదననల
ఇసటట ననస:86-18-2528
వయససస:46
లస: ససస స
8222 NDX2442002
పపరర: ససభబషసణణ కకపపషల

94-227/1376

భరస : డతరసగబల శవ గగపస
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యలర సపలర హహసపసన
ఇసటట ననస:86-18-2526
వయససస:53
లస: ససస స
8219 NDX3206513
పపరర: ననగలకడర సరదననల

8214 NDX2761054
పపరర: అసజల డతరసగబల

8239 NDX0272435
పపరర: రగశమర ఉపపషతల

94-226/718

భరస : లకరయఖ ఊపప శథళ
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/720

8242 NDX3163755
పపరర: సససగమర కలసచల

94-226/1490

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:45
లస: ససస స

Page 280 of 323

8243 NDX3174166
పపరర: రరజకసదడ కలసచల
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94-226/1491

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2537
వయససస:29
లస: పప
8246 AP151000393456
పపరర: జగరరయమర దనడడ

94-226/721

94-227/116

94-227/119

94-227/122

94-226/725

94-226/728

94-226/730

తసడడ:డ లకరణ రరవప ధససమససటట
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:35
లస: పప

8256 NDX0983650
పపరర: ననగమణణ బసడడ

8259 MLJ2232676
పపరర: కకటటశశర రరవప బసడడ

8262 NDX3064789
పపరర: శకనస గబసజ

8265 NDX0649905
పపరర: మబనన షపక

94-226/733

8268 NDX1473412
పపరర: కకరణ కలమమర బబధనల

94-226/723

8271 NDX0148056
పపరర: భబసరకర బబధసల
తలర : భబరత భబధసళ
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:56
లస: పప

8251 MLJ3319126
పపరర: వరలకడర ఆవపల

94-227/118

8254 NDX0505081
పపరర: వసగరల చసదడ శశఖర�

94-227/121

8257 NDX0649772
పపరర: అననమణణ గబసజ

94-226/724

భరస : శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:35
లస: ససస స
94-226/726

8260 NDX0983619
పపరర: శకనస గబసజ

94-226/727

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:38
లస: పప
94-227/1381

8263 NDX2409415
పపరర: ససగబణ కలమమరర బబదనల

94-226/729

తసడడ:డ భబసకర బబదనల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:23
లస: ససస స
94-226/731

8266 NDX0148437
పపరర: భబరత బబదనల

94-226/732

భరస : భబసకర బబఢఆళ
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:54
లస: ససస స
94-226/734

తసడడ:డ భబసకర బబఢళ
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:26
లస: పప
94-226/736

94-227/115

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:42
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : మబనన షపక
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:23
లస: పప
8270 NDX1499426
పపరర: వర సరశమ తమర శశటట

94-227/120

తసడడ:డ వనసకటటశశర
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:31
లస: పప

భరస : వర సరశమ థసమససటట
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:31
లస: ససస స
8267 NDX2409399
పపరర: బబజ షపక

8253 NDX2139724
పపరర: ససరకష కరనకలసటర

8248 NDX2139732
పపరర: అరరణన కరనకలసటర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప బబఖసడI
ఇసటట ననస:86 -18-2546
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:70
లస: పప
8264 NDX1499632
పపరర: వజయ లకడర తమరశశటట

94-227/117

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2546
వయససస:36
లస: ససస స
8261 AP151000393281
పపరర: పరపరరరవప బసడడ

8250 NDX0505107
పపరర: వసగరల ఉమమమహహశశరర

94-227/1380

భరస : ససరకష కరనకలసటర
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరనకలసటర
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:46
లస: పప
8258 NDX0983528
పపరర: వరర సకమర గబసజ

94-226/722

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:44
లస: ససస స
8255 NDX1392034
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనడడ

8247 AP151000393486
పపరర: అపరషరరవప దనడడ

8245 NDX2977809
పపరర: శకవసత బబరరగడడ

భరస : ఇసరసక
ఇసటట ననస:86-18-2539
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలననయబడడ దనడడ
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:25
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:32
లస: ససస స
8252 NDX1392042
పపరర: వనసకట వరలకడర దనడడ

94-227/1379

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2539
వయససస:27
లస: పప

భరస : అపరషరరవప దనడడ
ఇసటట ననస:86-18-2545
వయససస:60
లస: ససస స
8249 NDX0505057
పపరర: వసగరల వరలకడర

8244 NDX2974459
పపరర: అనల కలమమర జజలమదద

8269 NDX0148254
పపరర: కకషప ర భబధసలల

94-226/735

తసడడ:డ భబరత భబధసళ
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:30
లస: పప
94-226/737

8272 NDX2520039
పపరర: ససగబణ కలమమరర బబదనల

94-226/738

తసడడ:డ భబసకర బబదనల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:20
లస: ససస స
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94-226/739

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:22
లస: పప
8276 NDX3061934
పపరర: కకషష మసరల

94-227/1384

94-226/740

94-226/743

94-226/1494

94-226/746

94-226/749

94-226/1497

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:86-18-2561
వయససస:53
లస: పప

8286 NDX2803252
పపరర: జరఠనన షపక

8289 NDX0148080
పపరర: కనకదసరర బధనవత

8292 NDX1333004
పపరర: అరర యఖ పలర పరటట

8295 NDX3187184
పపరర: ననగ లకడర చలర

94-226/752

8298 MLJ2236313
పపరర: శకనవరసరరవప మరర

94-226/1495

8301 MLJ3555349
పపరర: వనసకటనరసయఖ చచబబడ లల
తసడడ:డ కకటయఖ చత రగలల
ఇసటట ననస:86-18-2561
వయససస:83
లస: పప

94-226/742

8284 NDX2806784
పపరర: వవణబ చనపల

94-226/1493

8287 NDX1890657
పపరర: మబనన షపక

94-226/745

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:34
లస: ససస స
94-226/747

8290 NDX1290493
పపరర: లకకర కరటడగడడ

94-226/748

భరస : ననగకశశర రరవప ఖటనఱఘదబ
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:47
లస: ససస స
94-226/750

8293 NDX2784148
పపరర: రరమయఖ చలర

94-226/1496

తసడడ:డ రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:86-18-2556
వయససస:39
లస: పప
94-226/1498

8296 AP151000393521
పపరర: పదర దసరర సపపడడ

94-226/751

భరస : శశఖరరకడడడ దసరర సపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2558
వయససస:53
లస: ససస స
94-226/753

తసడడ:డ పడకరశరరవప మరళ
ఇసటట ననస:86-18-2560
వయససస:39
లస: పప
94-226/755

8281 NDX0519470
పపరర: గగపస చచననసససటట

తసడడ:డ కకప రరవప చనపల
ఇసటట ననస:86-18-2551
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమయఖ కరల
ఇసటట ననస:86-18-2556
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప మరర
ఇసటట ననస:86-18-2560
వయససస:59
లస: ససస స
8300 MLJ3555190
పపరర: శకరరమమబరరస చచబబడ లల

94-226/744

తసడడ:డ లమజర పలర పరటట
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:86-18-2556
వయససస:32
లస: ససస స
8297 AP151000393639
పపరర: ధనలకడర మరర

8283 NDX0983676
పపరర: కకపర రరవప చనపల

94-226/1492
8278 NDX2829547
పపరర: వనసకట దసరర భవన ననదపరరజ

తసడడ:డ హరరబబబబ చచననసససటట
ఇసటట ననస:86-18-2550
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బధవత
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:37
లస: పప
8294 NDX2784155
పపరర: ననగలకడర చలర

94-226/741

భరస : మహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-18-2552
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హలయఖ పళళపరటట
ఇసటట ననస:86-18-2554
వయససస:45
లస: ససస స
8291 NDX1890053
పపరర: మసరసన వరల షపక

8280 NDX2139773
పపరర: మమనస చచననసససటట

94-227/1383

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననదపరరజ
ఇసటట ననస:86-18-2549
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చనపల
ఇసటట ననస:86-18-2551
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:86-18-2552
వయససస:67
లస: పప
8288 NDX1645367
పపరర: అలలషనస పళళపరటట

94-227/1385

భరస : వనసకటటశ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2550
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప చతపల
ఇసటట ననస:86-18-2551
వయససస:46
లస: ససస స
8285 NDX2803245
పపరర: వల షపక

8277 NDX3062205
పపరర: రరమకకషష మసరల

8275 NDX3061587
పపరర: ఝనస మసరల

భరస : వనసకటటశశరలల మసరల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసరల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగపస చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2550
వయససస:29
లస: ససస స
8282 MLJ2239002
పపరర: దసరర చతపల

94-227/1382

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మసరల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల మసరల
ఇసటట ననస:86-18-2547
వయససస:27
లస: పప
8279 NDX2139765
పపరర: కలమమరర చచననసససటట

8274 NDX3133121
పపరర: వనసకటటశశరరర మసరల

8299 MLJ2233492
పపరర: ననగరరజ మరర

94-226/754

తసడడ:డ పడకరశరరవప మరళ
ఇసటట ననస:86-18-2560
వయససస:41
లస: పప
94-226/756

8302 NDX2736288
పపరర: కరవఖశక చతబబడ లల

94-226/1499

తసడడ:డ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:86-18-2561
వయససస:18
లస: ససస స
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8303 AP151000390344
పపరర: పదనరవత చదచళళ�

94-225/1263

భరస : వనసకటటశశరరరవప� చదచళళ
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:23
లస: ససస స
8306 NDX2148105
పపరర: మణణకసఠ ననయక జరరపరలమ

94-225/1264

తసడడ:డ గగవసదయఖ చదచళళ
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:23
లస: పప
94-226/758

తసడడ:డ హరర ననయక జరరపరలమ
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:23
లస: పప
8309 NDX1211010
పపరర: పసడయసక దసపతషల

8304 AP151000390406
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చదచళళ

8307 NDX2148121
పపరర: పరమ నఖక జరరపరలమ

భరస : కకటటరరడడడ దసపతషల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:29
లస: ససస స

8310 NDX1711804
పపరర: ససత చచనసనపలర

94-226/759

94-226/763

భరస : పసచచయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:57
లస: ససస స

8313 NDX1210889
పపరర: గణణష చచవపల

94-226/761

94-226/766

తసడడ:డ మరరకకసడయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:38
లస: పప
8318 NDX3248887
పపరర: శవరరస చహఉలమ

8316 NDX1210913
పపరర: పసచచయఖ చచవపల

94-226/764

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చహఉలమ
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:18
లస: పప

8319 NDX0983288
పపరర: కకటటశశరర మలలర ల

94-226/767

94-226/1501

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడపరరజ
ఇసటట ననస:86-18-2564
వయససస:18
లస: పప
8324 NDX2950533
పపరర: తడవవణణ కకలగరన

8322 NDX3166378
పపరర: సరసబశవ రరవప చరకక

94-226/768

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-18-2566
వయససస:22
లస: ససస స

8325 NDX3173234
పపరర: అనసష కనపరరరర

8314 NDX1210855
పపరర: కకటట రరడడడ దసపతషల

94-226/765

8317 NDX2973766
పపరర: సరయ చహఉలమ

94-226/1500

8320 NDX0983668
పపరర: రరమబ మలలర ల

94-226/769

తసడడ:డ చచననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:86-18-2564
వయససస:37
లస: పప
94-226/1502

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2566
వయససస:65
లస: పప
94-226/1504

94-226/762

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచవపల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమబ మలలర ల
ఇసటట ననస:86-18-2564
వయససస:31
లస: ససస స

8321 NDX2817237
పపరర: కలమఖననబబబ నడపరరజ

8311 NDX1806365
పపరర: కలమమరర చచవపల

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఢచమషతతళ
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:62
లస: పప
94-227/1539

8323 NDX3164365
పపరర: లకడర కసఠమర చరకక

94-226/1503

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2566
వయససస:51
లస: ససస స
94-226/1505

భరస : మణణకరసత
ఇసటట ననస:86-18-2567
వయససస:24
లస: ససస స
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8326 NDX1497545
పపరర: వనసకట రతనస రరవపరటట

94-226/770

భరస : సతఖననరరయణ ఱవపటట
ఇసటట ననస:86-18-2570
వయససస:39
లస: ససస స
8329 NDX1497396
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపరటట
తసడడ:డ బబ లమరరరవప ఱవపకకస
ఇసటట ననస:86-18-2570
వయససస:41
లస: పప

8327 NDX1333269
పపరర: తషలసమర తతట

94-226/771

భరస : రసగ రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-18-2570
వయససస:62
లస: ససస స
94-226/773

94-227/1386

భరస : వనసకటటసశరరర చచవపల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:29
లస: పప

8315 NDX1421148
పపరర: నరసససహరరవప దతరసగబల

8308 NDX2769925
పపరర: ననగమమణణబబఈ జరపల
తసడడ:డ హరర ననయక జరపల
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:86-18-2563
వయససస:41
లస: ససస స

8312 NDX1210996
పపరర: కనకమర చచవపల

94-226/757

భరస : పరమమనక జరరపరలమ
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బకసప ననయక జరరపరలమ
ఇసటట ననస:86-18-2562
వయససస:73
లస: పప
94-226/760

8305 NDX2148113
పపరర: లకడర బబయ జరరపరలమ

8330 NDX1184282
పపరర: జజహనబ షపక
భరస : ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:86-18--2572
వయససస:48
లస: ససస స

8328 NDX1711994
పపరర: అబడహస పసడనస వవమబల

94-226/772

తసడడ:డ డతవడ పరల వవమబల
ఇసటట ననస:86-18-2570
వయససస:24
లస: పప
94-226/774

8331 NDX1645375
పపరర: వనసకటశవ రరణణ చదతళళ

94-226/775

తసడడ:డ వనసకట మధసససధన రరవప చదతళళ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:28
లస: ససస స
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94-226/776

94-226/777 8334 SQX1719962
8333 MLJ2237196
పపరర: వనసకట మధసససదనరరవప చదతళర
పపరర: కకటటశశరర గబసడచడ
డ డడ

భరస : వనసకట మధసససదనరరవప చఢచళ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ చఢచళ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:54
లస: పప

8335 SQX1706639
పపరర: ననగ రగహహణణ గబసడచడ
డ డడ

8336 SQX1706605
పపరర: శకనవరసరరవప గబసడచడ
డ డడ

95-110/619

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:40
లస: ససస స
95-110/620

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573
వయససస:43
లస: పప

8338 NDX2473205
పపరర: కకటటశశరర గబసడచడ
డ డడ

94-226/959

8339 NDX2473221
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడచడ
డ డడ

8337 NDX2473239
పపరర: ననగ రగహహణణ గబసడచడ
డ డడ

94-226/960

8340 MLJ3555133
పపరర: పదర వవమబల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573 3RD LANE
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:86-18-2577
వయససస:47
లస: ససస స

8341 NDX3162401
పపరర: శవ వనమబల

8342 NDX2281707
పపరర: శరసత మలర

8343 NDX2281699
పపరర: రరమబ మలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:86-18-2577
వయససస:52
లస: పప
8344 NDX2281673
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

94-226/963

8345 NDX0492801
పపరర: షసషతన షపక

8346 NDX1333376
పపరర: దహడ పత దనసరర

8347 NDX1333368
పపరర: హరసదడ బబబబ దనసరర

8348 NDX1333350
పపరర: అసజయఖ దనసరర

8350 NDX2625689
పపరర: వనసకటటశశరరర రరమడడగబ
తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2579
వయససస:51
లస: పప
8353 NDX1333343
పపరర: దసరర మర మమడడగబల

8356 NDX1333293
పపరర: శకకరసత మమడడగబల

94-226/785

94-226/782

8354 NDX1676560
పపరర: లకడర వవమబల

94-226/788

8357 NDX1333285
పపరర: నరసససహ రరవప

94-226/1263

8360 NDX2959880
పపరర: నరసససహ రరవప మడడగబల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల మడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:34
లస: పప

94-226/783

8352 NDX1333335
పపరర: జజఖత మమడడగబల

94-226/784

భరస : శకకరసత మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/786

8355 NDX1333327
పపరర: దసరర లకకర మమడడగబల

94-226/787

భరస : వవసకటటశశర రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:54
లస: ససస స
94-226/789

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:34
లస: పప
94-226/791

8349 NDX1333384
పపరర: శరకవరణణ దనసరర దనసరర
భరస : హరసదనడ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2579
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస వవమబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:62
లస: పప

8351 NDX2625671
పపరర: రమమదతవ రరమడడగబ

94-226/780

భరస : అసజకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2578
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2579
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:34
లస: ససస స

8359 NDX1333301
పపరర: వవసకటటశశర రరవప మమడడగబల

94-226/779

తసడడ:డ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2578
వయససస:57
లస: పప
94-226/1262

94-226/962

తసడడ:డ శకనస మలర
ఇసటట ననస:86-18-2577,VIKALANGULA CO
వయససస:31
లస: పప

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2578
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-18-2578
వయససస:31
లస: పప

94-226/961

94-226/778

భరస : రరమబ మలర
ఇసటట ననస:86-18-2577,VIKALANGULA CO
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-18-2577,VIKALANGULA CO
వయససస:37
లస: పప
94-226/781

94-226/958

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573 3RD LANE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:86-18-2573 3RD LANE
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/1387

95-91/622

8358 NDX1333319
పపరర: చసదడ శశఖర మమడడగబల

94-226/790

తసడడ:డ వవసకటటశశ రరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:86-18-2581
వయససస:37
లస: పప
94-226/1506

8361 NDX1498030
పపరర: ననగ దసరర భవరన కకలగరన

94-226/792

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:25
లస: ససస స
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8362 MLJ2235216
పపరర: చసదడ కలమమరర కకలగరన

94-226/794

భరస : ఈసఖఠ శకనవరస రరవప కకళఘమన
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:45
లస: ససస స

8363 MLJ2235208
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప కకలగరన

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకళఙణణ
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:48
లస: పప

94-226/1264 8366 NDX3160454
8365 NDX2634863
పపరర: కకరణ కలమమర కలననచకరఅలమ
పపరర: కలమమరర కలననచకరరర

Deleted

తసడడ:డ పడభబకర కలననచకరఅలమ
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:21
లస: పప
8368 SQX1707314
పపరర: తడవవణణ కకలగరన

95-110/621

8369 NDX2714418
పపరర: సరసబశవరరవప చరకక
తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2584
వయససస:65
లస: పప

8371 NDX2339794
పపరర: అసజల పసబ

8372 NDX2339760
పపరర: వనసకటటష తననరర

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పసబ
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:25
లస: ససస స
8374 NDX0148213
పపరర: అసకమర కకమబర
భరస : కకటయఖ కకమబర
ఇసటట ననస:86-18-2595
వయససస:57
లస: ససస స
8377 NDX2784189
పపరర: సరమమమ జస మరరకపపడడ

94-226/1510

94-226/804

94-226/1267

తసడడ:డ బబబబ రరవప అతతసటట
ఇసటట ననస:86-18-2603
వయససస:34
లస: పప

8381 NDX2631356
పపరర: అజయ కలమమర మరరక

8384 NDX3175825
పపరర: వవణబగగపరల రరవప చనవల

94-226/805

8387 NDX0520916
పపరర: జయలకడర పప దదలపప

94-226/799

8390 NDX3291309
పపరర: Baburao Athota
తసడడ:డ లమచననస అతతసట
ఇసటట ననస:86-18-2603
వయససస:60
లస: పప

8370 NDX2957538
పపరర: సరసబశవ రరవప చరకక

94-227/1388

8373 NDX2340040
పపరర: శకనవరసమర మమమల

94-226/800

భరస : చసదడ రరవప మమమల
ఇసటట ననస:86-18-2591
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/802

8376 NDX2784221
పపరర: రరమ రరవప మరరకపపడడ

94-226/1509

తసడడ:డ భబషయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2595
వయససస:69
లస: పప
94-160/500

8379 NDX1497735
పపరర: అసక రరజ గగర

94-226/803

తసడడ:డ పపతయఖ రరజ గగర
ఇసటట ననస:86-18-2597
వయససస:30
లస: పప
94-226/1266

8382 NDX1421015
పపరర: కలమమరర మరరక

94-227/137

భరస : సరసబశవ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:86-18-2598
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/1511

8385 NDX3153640
పపరర: వవణబగగపరలరరవప చవల

94-226/1512

తసడడ:డ వరరసరశమ చవల
ఇసటట ననస:86-18-2599
వయససస:38
లస: పప
94-226/806

భరస : యఱఖయఖ పప దదలపప
ఇసటట ననస:86-18-2600
వయససస:52
లస: ససస స
94-226/808

94-226/1508

తసడడ:డ పసచచయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:86-18-2584
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ చనవల
ఇసటట ననస:86-18-2599
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2600
వయససస:40
లస: ససస స
8389 NDX1421155
పపరర: రవ కలమమర అతతసటట

94-226/1265

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరక
ఇసటట ననస:86-18-2598
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ చవల
ఇసటట ననస:86-18-2599
వయససస:37
లస: పప
8386 NDX1711986
పపరర: జజనకక బసడడ

8378 NDX2696425
పపరర: సరమమజఖస మరరకపపడడ

8367 NDX2799518
పపరర: రవ కలమమర కలననచకరరర

Deleted

భరస : రరమ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2597
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అసక రరజ గగరరక
ఇసటట ననస:86-18-2598
వయససస:26
లస: ససస స
8383 NDX2691020
పపరర: వవణబగగపరల రరవప చవల

8375 MLJ3556040
పపరర: చసదడశశఖర మరరకపపడడ

94-226/797

తసడడ:డ పడభబకర కలననచకరరర
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప మఱఱపపఢక
ఇసటట ననస:86-18-2595
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2595
వయససస:62
లస: ససస స
8380 NDX1498154
పపరర: పడమల గగరరక

94-226/1507

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:27
లస: పప
94-226/801

8364 NDX1473404
పపరర: శకధర మబరరస తనళసకక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర థళసఖ
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడభబకర కలననచకరరర
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:86-18-2583
వయససస:23
లస: ససస స
94-226/798

94-226/796

8388 AP151000393019
పపరర: ససజజత అతతసట

94-226/807

భరస : ఏససబబబబ అతతసట
ఇసటట ననస:86-18-2603
వయససస:55
లస: ససస స
94-226/809

8391 MLJ2236503
పపరర: లకడరననరరయణ నలర గగసడ

94-226/810

తసడడ:డ ఆనపషయఖ నలర గరసడ
ఇసటట ననస:86-18-2603/1
వయససస:58
లస: పప
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8392 NDX1966920
పపరర: సరసబయఖ చనరర మతషకలరర

94-226/811

తసడడ:డ కకషషయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:86-18-2604
వయససస:38
లస: పప
8395 NDX1967035
పపరర: సశపన గబడడమమటర

94-226/814

94-226/817

94-226/820

8410 NDX3178928
పపరర: పరవన బబగబమ

94-226/823

94-226/824

94-226/1515

94-226/827

తసడడ:డ పడసరదస ఊపషనపళనళ
ఇసటట ననస:86-18-2614
వయససస:25
లస: పప

94-226/821

8405 NDX2784452
పపరర: యయససదనసస మటర పపడడ

94-226/1518

8400 NDX0818617
పపరర: పపషషలత లబబ

94-226/819

8403 NDX1473420
పపరర: రరబబక శరణఖ కరళహససస

94-226/822

94-226/1513

8406 NDX2784460
పపరర: పపరరషప తస స మటర పపడడ

94-226/1514

తసడడ:డ రతన మమణణకఖ రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2610
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రతన మమణణకఖ రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2610
వయససస:19
లస: పప

8408 NDX1473214
పపరర: అవననష లసగరబతస న

8409 NDX1473396
పపరర: పడభబకర రరవప లసగరబతస న

8411 NDX2778843
పపరర: పరఠశన బబగస

94-226/825

8417 NDX1473164
పపరర: ననగ అనసష ఉపషనపలర

94-226/1516

8412 NDX2856375
పపరర: గకససయ బబగస

94-226/1517

భరస : మమన బబగ బబగస
ఇసటట ననస:86-18-2612
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/829

తసడడ:డ రరమయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:86-18-2613
వయససస:44
లస: పప
94-226/830

8418 NDX0924894
పపరర: రమమదతవ ఉపషనపలర

94-226/831

తసడడ:డ పడసరద ఉపషనపలర
ఇసటట ననస:86-18-2614
వయససస:53
లస: ససస స

94-226/833 8421 AP151000393313
8420 NDX0924902
పపరర: పడసరద ఊపషనప!ల నసతలపరటట
పపరర: పడకరశమర గసగనననగబడచస

తసడడ:డ శసకరరరవప ఊపషనపళనళ
ఇసటట ననస:86-18-2614
వయససస:58
లస: పప

94-226/826

తసడడ:డ గగపయఖ ళనర భథదన
ఇసటట ననస:86-18-2611
వయససస:60
లస: పప

94-226/828 8415 NDX2139781
8414 MLJ3556032
పపరర: వనసకటపదనరవత� మలలర సకకసడ�
పపరర: రసగననయకలలల నసదనఖల

భరస : గగపస ఊపషనపళనళ
ఇసటట ననస:86-18-2614
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/832

94-226/816

తసడడ:డ వలసన వననద కరళహససస
ఇసటట ననస:86-18-2609
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవశసకర రరవప� మళళళకకసఢ
ఇసటట ననస:86-18-2613
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ
ఇసటట ననస:86-18-2613/1
వయససస:18
లస: ససస స
8419 NDX1473362
పపరర: గగపస ఉపషనపలర

8402 NDX0818591
పపరర: శశషగరరరరరవప లబబ

8397 NDX1333442
పపరర: లకడర రసగయఖ గబడడమమళళ

భరస : శశషగరరరరరవప ళయబబ
ఇసటట ననస:86-18-2608
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నసరరలమరబబవగ బబగస
ఇసటట ననస:86-18-2612
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రసగననయకలలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:86-18-2613
వయససస:38
లస: ససస స
8416 NDX3162369
పపరర: లమవణఖ దతవళర

94-226/818

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ళనర భథదన
ఇసటట ననస:86-18-2611
వయససస:30
లస: పప

భరస : నసరరలబబగ బబగ
ఇసటట ననస:86-18-2612
వయససస:33
లస: ససస స
8413 NDX2139799
పపరర: రసగమర నసదనఖల

8399 MLJ2235935
పపరర: దతవపడసరద రకవళర

94-226/813

తసడడ:డ రసగ సరశమ గబడడమమళళ
ఇసటట ననస:86-18-2605
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ళయబబ
ఇసటట ననస:86 -18-2608
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:86-18-2609
వయససస:59
లస: పప
8407 NDX1473339
పపరర: అననన వజయ రతన మణణ
లసగబతస న
భరస : పడభబకర రరవప ళనర భథదన
ఇసటట ననస:86-18-2611
వయససస:53
లస: ససస స

94-226/815

తసడడ:డ బబబబరరవప రకనశళ
ఇసటట ననస:86-18-2606
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప లచచ
ఇసటట ననస:86-18-2608
వయససస:23
లస: పప
8404 NDX1473248
పపరర: వలసన వననద కరళహససస

8396 NDX0722595
పపరర: రసగమర గబడడమమటర

8394 MLJ2236941
పపరర: వనసకరయమర నలర గగసడ

భరస : అపషయఖ నలర గరసడ
ఇసటట ననస:86-18-2604/1
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రసగసరశమ ఘఢకమమటనళ
ఇసటట ననస:86-18-2605
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దతవపడసరద రకనశళ
ఇసటట ననస:86-18-2606
వయససస:37
లస: ససస స
8401 NDX2339620
పపరర: మలర కరరరర న రరవప లచచ

94-226/812

భరస : లకడరననరరయణ నలర గరసడ
ఇసటట ననస:86-18-2604/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకడర రసగయఖ గబడడమమటర
ఇసటట ననస:86-18-2605
వయససస:25
లస: ససస స
8398 MLJ2235943
పపరర: రతనకలమమరర రకవళర

8393 MLJ2236958
పపరర: వనసకట ససబబమర నలర గగసడ

94-226/834

భరస : శకనవరసరరవప గసగనననగబడచస
ఇసటట ననస:86-18-2615
వయససస:55
లస: ససస స
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8422 MLJ3556495
పపరర: చసదనడరరడడడ గసగననగబడచస

94-226/835

తసడడ:డ రరమరరడడడ గసగననగబడచస
ఇసటట ననస:86-18-2615
వయససస:65
లస: పప
94-226/837

భరస : రవ శసకర చలర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/840

భరస : జమల చలర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:56
లస: ససస స
94-226/843

తసడడ:డ రరసబబబబ తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:28
లస: పప
94-226/846

భరస : అసబబదకర మమటర పపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:54
లస: ససస స

94-226/841

8432 NDX1473297
పపరర: రవ శసకర చలమర

8435 NDX1473222
పపరర: యశశద కలమమరర కఠరవరపప

94-226/849

తసడడ:డ పపలర యఖ అననస
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:50
లస: పప

8438 NDX1211267
పపరర: వజయ శశఖర మటర పపడడ

94-226/844

భరస : అపషలరరజ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:86-18-2620
వయససస:58
లస: ససస స

8441 MLJ3556248
పపరర: కకషష పచచపపలలసస

94-226/847

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2622
వయససస:29
లస: ససస స

8444 AP151000393226
పపరర: పదర కలసచనల

94-226/850

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కలసఛళ
ఇసటట ననస:86-18-2622
వయససస:35
లస: పప

8447 AP151000393464
పపరర: ననగకశశరరరవప కలసచనల

94-226/852

8450 NDX1712000
పపరర: భవరన దతవళర
భరస : శకనస దతవళర
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:32
లస: ససస స

8433 NDX1333459
పపరర: ఏడడకకసడలల చలమర

94-226/845

8436 NDX1752402
పపరర: హహతష వరదన బబబబ బబ సత

94-226/848

8439 SQX1707165
పపరర: యయససదనస మమతనరపపడడ

95-110/622

8442 NDX1184381
పపరర: అపషలరరజ పచచపపలలసస

94-226/853

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:86-18-2620
వయససస:68
లస: పప
94-226/855

8445 NDX1385285
పపరర: మహహశశరరరవప కలసచనల

94-226/856

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2622
వయససస:30
లస: పప
94-226/858

తసడడ:డ కకసడయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2622
వయససస:55
లస: పప
94-226/1520

94-226/842

తసడడ:డ రతనమమణణకరఖ రరవప మమతనరపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగకశశరరకవప కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2622
వయససస:50
లస: ససస స
94-226/857

8430 NDX2339653
పపరర: శకనవరస చలమర

తసడడ:డ అసబబదకర బబ సత
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపషలరరజ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:86-18-2620
వయససస:38
లస: పప
94-226/854

94-226/839

తసడడ:డ జమల చలమర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తస స మటనళపపఢక
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:53
లస: పప
94-226/851

8427 NDX1333467
పపరర: ఆదద లకకర చలమర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:22
లస: పప

భరస : వలసన వననద కరళహససస
ఇసటట ననస:86-18-2619
వయససస:56
లస: ససస స

8437 NDX2503928
పపరర: జయరరమ కకషష రరవప అననస

తసడడ:డ గరవసదస బబరరసస
ఇసటట ననస:86-18-2625
వయససస:25
లస: పప

8429 MLJ2235968
పపరర: వజయకలమమరర కరళహససస

94-226/836

భరస : ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చలర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:29
లస: పప

8434 NDX1065465
పపరర: వలససన మమటర పపడడ

8449 NDX2777993
పపరర: నగరజ బబరరసస

94-226/838

భరస : శకనవరసరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:28
లస: ససస స

8431 NDX2090983
పపరర: శసకర తమరశశటట

8446 NDX1210962
పపరర: రరజకష కలసచనల

8426 NDX1497438
పపరర: రమమదతవ తమరశశటట

8424 NDX2339604
పపరర: బబబ చలమర

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శసకర తమరశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2618
వయససస:26
లస: ససస స

8428 NDX1473230
పపరర: లకడర చలమర

8443 NDX1385277
పపరర: సశరరప కలసచనల

94-226/1268

భరస : షమడ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2617
వయససస:30
లస: ససస స

8425 NDX1473271
పపరర: భబరత చలమర

8440 NDX1184373
పపరర: తరరపతమర పచచపపలలసస

8423 NDX2690279
పపరర: మనస షపక

8448 NDX2784320
పపరర: గరవసదస బబరరసస

94-226/1519

తసడడ:డ కకటయఖ బబరరసస
ఇసటట ననస:86-18-2625
వయససస:37
లస: పప
94-226/859

8451 MLJ2234011
పపరర: వనసకటకకసడ దదవనసడర

94-226/860

భరస : ననరరయణ ఢచవననడనర
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:29
లస: ససస స
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8452 MLJ3555463
పపరర: లకడర పడసనన గబసజ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-226/861

భరస : ఢననఱవవ గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:39
లస: ససస స
8455 MLJ3555778
పపరర: ననరరయణ దతవవసడర

94-226/864

94-227/139

94-226/868

94-226/871

94-226/874

94-226/875

94-226/878

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఔకల
ఇసటట ననస:86-18-2632
వయససస:30
లస: పప

8465 MLJ2235331
పపరర: షసషరద బబగస పఠరన

8468 NDX2631455
పపరర: బబరరన బ పటట న

8471 NDX1966847
పపరర: రరమ కకటమర కకనసకక

8474 MLJ3561297
పపరర: జజనకక బసడడ

94-156/852

8477 NDX1385335
పపరర: వనసకట రమణ ఔకల

94-226/872

8480 NDX3091493
పపరర: గణణశ ననలగత
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననలగత
ఇసటట ననస:86-18-2632
వయససస:19
లస: పప

8460 NDX1497693
పపరర: లకడర ఆలకలసట

94-226/867

8463 NDX2422780
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ మరన

94-226/870

8466 NDX1497792
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

94-226/873

తసడడ:డ మహబబబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:26
లస: పప
94-226/1269

8469 SQX1707272
పపరర: షరరక ఖమన పఠరన

95-110/623

తసడడ:డ మహబబబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:22
లస: పప
94-226/876

8472 NDX1645334
పపరర: ననగబబబబ కకనసకక

94-226/877

తసడడ:డ యలమసద కకనసకక
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:25
లస: పప
94-227/141

8475 MLJ3561289
పపరర: ససశల కకనసకక

94-227/142

భరస : కకటయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:70
లస: ససస స
94-226/879

భరస : యగర రరమయఖ ఔకల
ఇసటట ననస:86-18-2632
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/881

94-226/866

తసడడ:డ చనన ననగయఖ బబ మరన
ఇసటట ననస:86-18-2627
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదలల వనమబల
ఇసటట ననస:86-18-2630
వయససస:25
లస: ససస స
8479 NDX1385343
పపరర: యగర రరమయఖ ఔకల

94-226/869

భరస : యలమసద కక
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద కకననసఖ
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:28
లస: పప
8476 NDX2693356
పపరర: జకసమర వనమబల

8462 NDX1497669
పపరర: రరమబ ఆలకలసట

8457 MLJ2237006
పపరర: శకనవరస దదవనసడర

భరస : రరమబ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-18 -2627
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ న ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప కకనసకక
ఇసటట ననస:86-18-2629
వయససస:24
లస: ససస స
8473 NDX1210947
పపరర: వనసకటబడ రరవప కకనసకక

94-227/140

భరస : మహబబబ భబష పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:54
లస: పప
8470 NDX1711853
పపరర: ననగ మలలర శశరర కకనసకక

8459 NDX0684159
పపరర: హరరబబబబ పపవపశల

94-226/863

తసడడ:డ గబరరసరశమ ఢకవననడనర
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:42
లస: పప

తలర : బసగరరమర ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-18-2627
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:86-18-2628
వయససస:25
లస: ససస స
8467 MLJ2235323
పపరర: మహబబబ బబషర పఠరన

94-226/865

తసడడ:డ కకశవయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:58
లస: పప

భరస : గబరరసరశమ ఢకవననడనర
ఇసటట ననస:86-18-2627
వయససస:66
లస: ససస స
8464 NDX1497883
పపరర: పరఠశన పఠరన

8456 MLJ3555471
పపరర: దనననరరవప గబసజ

8454 MLJ3556008
పపరర: శశషమర గబసజ

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడరరవప గరసజ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:27
లస: ససస స
8461 MLJ2234045
పపరర: గబరవమర దదవనసడర

94-226/862

భరస : రరజ ఢచవళ
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరసరశమ ఢచవననడనర
ఇసటట ననస:86-18-2626
వయససస:39
లస: పప
8458 NDX1307867
పపరర: లకకర పడసనననపపవపశల

8453 MLJ2234029
పపరర: వరమర దతవవళర

8478 NDX1385327
పపరర: అసకమర నలర గరటట

94-226/880

భరస : చచసచయఖ నలర గరటట
ఇసటట ననస:86-18-2632
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/1389

8481 NDX1498253
పపరర: ఆశర సయఖద

94-226/882

భరస : శరఠఫ సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:29
లస: ససస స
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8482 NDX1498170
పపరర: ననగ మలలర శశరర వలలస
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94-226/883

భరస : పసచచయఖ వలళళమన
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:39
లస: ససస స
8485 NDX1497917
పపరర: రరహహమబతషలర ససవయద

94-226/886

94-226/889

94-226/892

94-226/895

94-226/898

94-226/901

94-226/903

భరస : రమమష బబబబ ఆటనమఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-18-2639
వయససస:33
లస: ససస స
8506 NDX2894855
పపరర: నమత రకత

తసడడ:డ ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:54
లస: పప

94-226/893

8495 NDX0147843
పపరర: సరశమ రసగయఖ గబడడమమటర

8498 NDX0925016
పపరర: ఖమజజబ షపక

94-226/1523

94-226/896

94-226/899

94-226/902

8504 NDX1333475
పపరర: పపరష చసదడ రరవప

94-226/904

8510 NDX0804393
పపరర: రజయమ షపక
భరస : అబరల
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:33
లస: ససస స

94-226/891

8493 NDX1290444
పపరర: నరసససహ రరవప యలవరరద

94-226/894

8496 NDX2173433
పపరర: ననగ లకడర ఉపరలపరటట

94-226/897

8499 NDX2173524
పపరర: బబజ షపక

94-226/900

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:29
లస: పప
8502 NDX2918647
పపరర: మహబబబ షపక

94-226/1521

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2638/1
వయససస:32
లస: ససస స
8505 NDX2894905
పపరర: జగ జబబన రకత

94-226/1522

తసడడ:డ ససధకర రకత
ఇసటట ననస:86-18-2641
వయససస:33
లస: పప
94-226/905

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:56
లస: ససస స
94-226/907

8490 NDX1385293
పపరర: రసగ పడసరద పప లల

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:30
లస: ససస స

8501 NDX2173425
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
ఉపరలపరటట
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:43
లస: పప

8507 NDX1499483
పపరర: మమలస బ షపక

94-226/888

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యళవవరఢక
ఇసటట ననస:86-18-2635
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పలర వ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2639
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ జగ జబబన రకత
ఇసటట ననస:86-18-2641
వయససస:28
లస: పప
8509 NDX1290469
పపరర: మమబబబ షపక

8492 NDX1290410
పపరర: రరమ కకటమమర యలవరరద

8487 NDX1473388
పపరర: బబగమ షపక

తసడడ:డ అనసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-18-2634
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:36
లస: పప
8503 NDX1473149
పపరర: పపషషలత ఆతరకలరర

94-226/890

తసడడ:డ రరమబలల ఘఢకమమటనళ
ఇసటట ననస:86-18-2635/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2638
వయససస:32
లస: ససస స
8500 NDX0924845
పపరర: బబజ షపక

8489 NDX1711564
పపరర: అలమరభక షపక

94-226/885

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2634
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప యళవవరఢక
ఇసటట ననస:86-18-2635
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల గబడడమమటట
ఇసటట ననస:86-18-2635/1
వయససస:30
లస: పప
8497 NDX0924829
పపరర: మహబబబ బ షపక

94-226/887

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2634
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబబ బకర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2634
వయససస:38
లస: పప
8494 NDX0520106
పపరర: రసగ పడసరద గబడడమమటట

8486 NDX1290436
పపరర: మసరసన వల సయఖద

8484 NDX1497727
పపరర: షరరఫ ససవయద

తసడడ:డ మసరసన వరల ససవయద
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరరన సయఖద
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:47
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2634
వయససస:30
లస: ససస స
8491 NDX1473289
పపరర: బషసర షపక

94-226/884

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల ససవయద
ఇసటట ననస:86-18-2633
వయససస:30
లస: పప
8488 NDX1499830
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

8483 NDX1498782
పపరర: చనసద బబషర సయఖద

8508 NDX1290485
పపరర: ననగబల మర షపక

94-226/906

తసడడ:డ మమబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:34
లస: పప
94-227/146

8511 NDX0852855
పపరర: హససనన షపక

94-227/147

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:40
లస: ససస స
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8512 NDX0904714
పపరర: నసరర హన షపక
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94-227/148

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:42
లస: ససస స
8515 MLJ3561065
పపరర: కకటటశశర రరవప మరరయమల

94-227/151

94-227/154

94-226/910

94-151/888

94-227/156

94-226/1525

94-227/159

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:25
లస: ససస స

8525 NDX1498832
పపరర: శవ చకకసటట

8528 NDX0684258
పపరర: కకసడలల ఏవపల

8531 NDX2843597
పపరర: శవయఖ యడవలర

8534 NDX0715748
పపరర: శవ యడర వలర

94-227/162

8537 NDX2697936
పపరర: మసగమర గబడడమమటర

94-226/911

8540 NDX1376342
పపరర: రసగ లకకర తరరమల శశటట
భరస : మధస
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:29
లస: ససస స

8520 NDX1840686
పపరర: రసగ పడసరద పప లల

94-226/909

8523 SQX1707256
పపరర: వగకనష పప లల

95-110/624

8526 NDX3172202
పపరర: మసజల చకరకసత

94-226/1524

తసడడ:డ శవ చకరకసత
ఇసటట ననస:86-18-2646
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/157

8529 NDX2692333
పపరర: అదద లకడర మరరయమల

94-208/1165

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-18-2647
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/1526

8532 NDX0504894
పపరర: యడవలర రమణ

94-227/158

భరస : చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:38
లస: ససస స
94-227/160

8535 NDX0504928
పపరర: యడవలర సరసబయఖ

94-227/161

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:42
లస: పప
94-215/973

భరస : శకనవరస రరవప గబడడమమటర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/163

94-227/153

తసడడ:డ అనసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-18-2645
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఈససపపరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:46
లస: పప
8539 NDX1376367
పపరర: సరయ పడసనన గబడడమమటట

94-227/155

తసడడ:డ సరసబయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:42
లస: ససస స
8536 NDX0684506
పపరర: సరసబయఖ యడర వలర

8522 MLJ3561115
పపరర: లకడర పప లల

8517 NDX1307842
పపరర: మధస చకసటట

తసడడ:డ అనసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-18-2645
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఏవపల
ఇసటట ననస:86-18-2646
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2649
వయససస:34
లస: ససస స
8533 MLJ3561867
పపరర: వజయ యడర వలర

94-226/908

తసడడ:డ మధస చకకసటట
ఇసటట ననస:86-18-2646
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:86-18-2646
వయససస:53
లస: ససస స
8530 NDX3156817
పపరర: వజయ యడవలర

8519 NDX0520957
పపరర: లకడర దతవ పప లల

94-227/150

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:57
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2645
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ చకరకసత
ఇసటట ననస:86-18-2646
వయససస:22
లస: ససస స
8527 NDX0684035
పపరర: గబరవమర

94-227/152

భరస : అనసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-18-2645
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-18-2645
వయససస:55
లస: పప
8524 NDX2700557
పపరర: మసజల చకరకసత

8516 NDX0804989
పపరర: బబజ షపక

8514 MLJ3561313
పపరర: అబబదల షసక

తసడడ:డ సయఖర అమర ఇబడహహస
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరరయల
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2643
వయససస:49
లస: పప
8521 NDX0520627
పపరర: అనసతయఖ పప లల

94-227/149

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2642
వయససస:40
లస: పప
8518 NDX1481803
పపరర: కరశయఖ నలర గరటట

8513 NDX0804849
పపరర: అబరల షపక

8538 NDX1676529
పపరర: సరశత గబడడమమటర

94-226/912

భరస : రసగ రరవప గబడడమమటర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:27
లస: ససస స
94-227/164

8541 NDX0715847
పపరర: కకకషషకలమమరర గబడడమమటర

94-227/165

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:38
లస: ససస స
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8542 MLJ3561073
పపరర: రమణమర గబడడమమటర
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94-227/166

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:45
లస: ససస స
8545 NDX0650028
పపరర: గబడడమమటర శకనవరస రరవప

94-227/169

94-227/172

94-94/1015

94-226/914

94-226/917

94-226/1270

94-226/922

తసడడ:డ రరజ కలచల
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:32
లస: పప

8555 NDX2340073
పపరర: రసజజన బ షపక

8558 NDX1333400
పపరర: మహహష బబబబ మళళళసకకసఢ

8561 NDX1645441
పపరర: రసగలకడర తరరమలశశటట

8564 NDX1499236
పపరర: సరగజన బబసమణణ

94-226/1527

8567 NDX1604413
పపరర: కలమమరర రరయపరటట

94-226/915

8570 NDX2706042
పపరర: ధన లకడర కలసచల
భరస : మణణ కసట కలసచల
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:28
లస: ససస స

8550 NDX0900977
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబడడమమటర

94-227/174

8553 NDX2339513
పపరర: రవణ గజరలకకసడ

94-226/913

8556 NDX2339455
పపరర: అలల
ర రమర గజరలకకసడ

94-226/916

భరస : ససబబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:39
లస: ససస స
94-226/918

8559 NDX2339430
పపరర: ససబబయఖ గజరలకకసడ

94-226/919

తసడడ:డ వనసకటయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:42
లస: పప
94-226/920

8562 NDX1497594
పపరర: మధస బబబబ తరరమలశశటట

94-226/921

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2653
వయససస:32
లస: పప
94-226/923

8565 NDX1498378
పపరర: ననగరరజ బబసమణణ

94-226/924

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బ
ఇసటట ననస:86-18-2655
వయససస:44
లస: పప
94-227/175

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:86-18-2656
వయససస:26
లస: ససస స
94-61/1018

94-227/171

తసడడ:డ ససబబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బబఢమబణణ
ఇసటట ననస:86-18-2655
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2656
వయససస:36
లస: ససస స
8569 NDX2697977
పపరర: మణణకరసత కలచల

94-223/1341

భరస : మధస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2653
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ బబససమబన
ఇసటట ననస:86-18-2655
వయససస:37
లస: ససస స
8566 NDX3188786
పపరర: రసజజన బ షపక

8552 NDX3067360
పపరర: రవణ గజరలకకసడ

8547 NDX1376359
పపరర: మధస బబబబ తరరమలశశటట

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర మళళళసకకసఢ
ఇసటట ననస:86-18 -2651
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:21
లస: ససస స
8563 NDX1498642
పపరర: లకడర బబససమబన

94-227/173

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:86-18 -2651
వయససస:25
లస: పప
8560 NDX2639987
పపరర: రవణ గజరలకకసడ

8549 NDX0694190
పపరర: శకనవరసరరవప గబడడమమటర

94-227/168

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ యఢవవళళనI
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:33
లస: ససస స
8557 NDX1333418
పపరర: వవసకట సరయ మలలర సకకసడ

94-227/170

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబయఖ గజరల కకసడ
ఇసటట ననస:86-18-2651
వయససస:39
లస: ససస స
8554 NDX1473354
పపరర: రమణ ఎడవలర

8546 NDX0505339
పపరర: గబడడమమటర రసగరరరవప

8544 NDX1307859
పపరర: అసజనవయబలల గబడడమమడర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:38
లస: పప
8551 NDX2702744
పపరర: అలల
ర రమర గజరల కకసడ

94-227/167

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2650
వయససస:30
లస: పప
8548 NDX0684704
పపరర: మసగమర గబడడమమటర

8543 NDX0505354
పపరర: గబడడమమటర కకసడమర

8568 NDX1604462
పపరర: డతవడ రరయపరటట

94-227/176

తసడడ:డ కకషరష
ఇసటట ననస:86-18-2656
వయససస:34
లస: పప
94-151/889

8571 NDX1386960
పపరర: లకకర తరరపతమర గబసజ

94-227/177

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:44
లస: ససస స
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94-227/178

భరస : యయసస బబరరగరలమ
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:65
లస: ససస స
8575 NDX2705135
పపరర: లకడర దతవ రరళరపలర

94-152/624

94-226/1271

94-226/926

94-226/929

94-227/1390

94-226/932

94-226/935

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గబడసరర
ఇసటట ననస:86-18-2672
వయససస:52
లస: ససస స

8585 NDX3200839
పపరర: కకషష తరరల

8588 NDX1498147
పపరర: కలమమరర కలసబబల

8591 NDX1498519
పపరర: లకడర బసడడ

8594 NDX1498592
పపరర: లకడర బసడడ

94-226/938

8597 NDX1498667
పపరర: ననగబ బసడడ

94-226/1531

8600 MLJ3556164
పపరర: ననగమలలర శశరర చకకసటట
భరస : మధస చకకసటట
ఇసటట ననస:86-18-2676
వయససస:48
లస: ససస స

8580 NDX2857514
పపరర: బబజ ననలగత

94-226/1530

8583 NDX0519959
పపరర: ససరకష బబబబ మసచనల

94-226/928

8586 NDX2767879
పపరర: శకనవరస తచరల

94-226/1532

తసడడ:డ కకషష తచరల
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:20
లస: పప
94-226/930

8589 NDX1498162
పపరర: మలలర శశరర కలసచనల

94-226/931

భరస : రరజ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2665
వయససస:48
లస: ససస స
94-226/933

8592 NDX1498485
పపరర: లకడర బసడడ

94-226/934

భరస : ననగబ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:32
లస: ససస స
94-226/936

8595 NDX2340404
పపరర: భబదతవ పలర పప

94-226/937

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:62
లస: ససస స
94-226/939

తసడడ:డ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:31
లస: పప
94-226/941

94-226/1528

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:28
లస: పప
8599 MLJ2235497
పపరర: లకడరకలమమరర గబడసరర

94-226/927

భరస : దసరర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర న రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-18-2667
వయససస:37
లస: ససస స
8596 NDX1405639
పపరర: దసరర రరవప బసడడ

8582 NDX0520429
పపరర: నరకశ మసచనల

8577 NDX3192556
పపరర: లకడర దతవ రరళరపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలగత
ఇసటట ననస:86-18-2663
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరజ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2665
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2665
వయససస:53
లస: పప
8593 NDX1290360
పపరర: ససబబ లకడర బసడడ

94-226/1529

తసడడ:డ వనసకటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:57
లస: ససస స
8590 NDX1498188
పపరర: రరజ కలసచనల

8579 NDX2849529
పపరర: మహ లకడర ననలగత

94-227/180

భరస : వనసకటటశశరరర రరళరపలర
ఇసటట ననస:86-18-2659
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప మసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:64
లస: పప
8587 NDX3174505
పపరర: సతఖవత అవపల

94-226/925

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలగత
ఇసటట ననస:86-18-2663
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరకష బబబబ మసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2664
వయససస:34
లస: ససస స
8584 NDX1499004
పపరర: ననగకశశర రరవప మసచనల

8576 NDX0520841
పపరర: శకనవరస రరళళపలర

8574 NDX1386952
పపరర: అచచయఖ గబసజ

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరళళపలర
ఇసటట ననస:86-18-2659
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమరకయ పప దదలపప
ఇసటట ననస:86-18-2660
వయససస:33
లస: పప
8581 NDX1333194
పపరర: వజయ లకకర మసచనల

94-227/179

తలర : రరజమర
ఇసటట ననస:86-18-2658
వయససస:39
లస: పప

భరస : వవనకటసరశ రరవప రలమర పలర
ఇసటట ననస:86-18-2659
వయససస:46
లస: ససస స
8578 NDX2548576
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప దదలపప

8573 NDX1604488
పపరర: సరయ ఓరరగల

8598 NDX1499095
పపరర: నగరతస మర మమచల

94-226/940

భరస : ననగకశశర రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:86-18-2672
వయససస:64
లస: ససస స
94-226/942

8601 NDX0504738
పపరర: మమరరబబ యన ఆసజనవయబలల

94-227/181

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2683
వయససస:37
లస: పప
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8602 NDX0504803
పపరర: మరరబబ యన శకనవరస రరవప

94-227/182

తసడడ:డ గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:86-18-2683
వయససస:47
లస: పప
8605 NDX1332899
పపరర: దదన కలమమరర బదచదల

94-226/945

94-226/948

94-226/951

94-226/954

94-226/957

94-226/964

94-226/967

8615 MLJ2234607
పపరర: చచసచచయఖ నలర పరటట

8618 NDX0898130
పపరర: షపక అబబదల కయబఖస�

8621 NDX1227503
పపరర: మలర చచసబబటట

8624 NDX2767150
పపరర: నతన రసజన కళర సత

94-226/969

8627 NDX2198480
పపరర: వనసకట భబ లకడర జమబరల

94-226/955

తసడడ:డ శవ ననగకశశర రరవప జమబరల
ఇసటట ననస:86-19-2502
వయససస:37
లస: పప

8630 NDX2198522
పపరర: పడశరసత పసలమ
భరస : బబజ బబబబ పసలమ
ఇసటట ననస:86-19-2503
వయససస:28
లస: ససస స

8610 AP151000393144
పపరర: అసజమర చచసబబటట

94-226/950

8613 MLJ3555430
పపరర: ననసచనరమర� నలర పరటట�

94-226/953

8616 NDX1497800
పపరర: చచసచయఖ నలర గగటట

94-226/956

తసడడ:డ రరమయఖ ననళగగటట
ఇసటట ననస:86-18-2717
వయససస:66
లస: పప
94-4/1217

94-221/381
8619 NDX2365922
పపరర: వర వనసకట రరవప మమగబలలరర

తసడడ:డ యలమసద మమగబలలరర
ఇసటట ననస:86-19
వయససస:25
లస: పప
94-226/965

8622 NDX0492546
పపరర: రరజకశశరర టట

94-226/966

భరస : కకషష టట
ఇసటట ననస:86-19-86-19-2678
వయససస:35
లస: ససస స
94-226/1535

8625 NDX0496679
పపరర: మసరసనమర చచసబబటట

94-226/968

భరస : రరజ చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-19-2437
వయససస:50
లస: ససస స
94-225/1265

భరస : దనసస గరరర జమబరల
ఇసటట ననస:86-19-2502
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1267

94-226/947

భరస : చచసచచయఖ� ననళపకకస
ఇసటట ననస:86-18-2717
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనరరర బబబబ
ఇసటట ననస:86-19-2416/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : తరరమలరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-19-2455
వయససస:73
లస: ససస స
8629 NDX2198498
పపరర: దసస గరరర జమబరల

94-226/952

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-19-23
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మబతస యఖ మసరల
ఇసటట ననస:86-19-1256
వయససస:48
లస: పప
8626 AP151000393681
పపరర: సరమమమ జఖస పపవరశడ

8612 NDX1106061
పపరర: ననగరరజ కలసచపప

8607 NDX1332881
పపరర: కకకష కరసత బదచదల

భరస : వనసకటటశశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2703
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల జబబబర�
ఇసటట ననస:86/19
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దనర
ఇసటట ననస:86-19
వయససస:38
లస: పప
8623 MLJ3556636
పపరర: ననగకశశర రరవప మసరల

94-226/949

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ననళపకకస
ఇసటట ననస:86-18-2717
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అడపర
ఇసటట ననస:86-18-24521
వయససస:27
లస: ససస స
8620 NDX1498907
పపరర: హనసమసత రరవప దనరర

8609 NDX1105808
పపరర: రమణ బసడనరర

94-226/944

తసడడ:డ చసదడ కలమమర బదచదల
ఇసటట ననస:86-18-2701
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కలసచపప
ఇసటట ననస:86-18-2716
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చచసచచయఖ ననళపకకస
ఇసటట ననస:86-18-2717
వయససస:37
లస: పప
8617 NDX1498345
పపరర: శవ పడసన అడపర

94-226/946

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-18-2703
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-18-2703
వయససస:61
లస: పప
8614 MLJ3555703
పపరర: వనసకటరమణ నలర పరటట

8606 NDX1332915
పపరర: లకకర వనసమల

8604 NDX1332907
పపరర: సరధన బదచదల

తసడడ:డ చసదడ కలమమర బదచదల
ఇసటట ననస:86-18-2701
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తనఖగ రరజ వనసమల
ఇసటట ననస:86-18-2701
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ కలమమర బదచదల
ఇసటట ననస:86-18-2701
వయససస:34
లస: పప
8611 AP151000393503
పపరర: వనసకటటశశరరర చచసబబటట

94-226/943

తసడడ:డ శవకలమమర ననరరన
ఇసటట ననస:86-18-2685
వయససస:32
లస: పప

భరస : చసదడ కలమమర బదచదల
ఇసటట ననస:86-18-2701
వయససస:52
లస: ససస స
8608 NDX1332873
పపరర: దదనవష రరజ బదచదల

8603 NDX1408088
పపరర: మబరళ కకషష ననరరన

8628 NDX2198506
పపరర: లకడర కలమమరర జమబరల

94-225/1266

భరస : శవ ననగకశశర రరవప జమబరల
ఇసటట ననస:86-19-2502
వయససస:52
లస: ససస స
94-225/1268

94-225/1269
8631 NDX2198514
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప జమబరల

తసడడ:డ బబపయఖ జమబరల
ఇసటట ననస:86-19-2503
వయససస:64
లస: పప
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94-225/1270

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-19-2504
వయససస:34
లస: పప
8635 NDX2198571
పపరర: పపరరలద షపక

94-225/1273

94-225/1276

94-225/1280

94-226/972

94-226/975

94-226/978

94-226/981

భరస : ననగబల మరరవల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2675
వయససస:33
లస: ససస స

8645 NDX0983585
పపరర: ననవనబ షపక

8648 NDX1211002
పపరర: ననన చరమర చచవపల

8651 NDX2454411
పపరర: లత తషరక

8654 NDX2440683
పపరర: బసడడ చహడతసశర రరవప

94-226/1537

8657 NDX3168127
పపరర: ననగ లకడర బసడడ

94-226/973

8660 NDX2636710
పపరర: గరలబ షపక
భరస : ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-19-2675
వయససస:73
లస: ససస స

8640 NDX2198639
పపరర: మబసతనజ బబగమ షపక

94-225/1278

8643 AP151000393387
పపరర: హరరబబబబ చచననసశశటట

94-226/971

8646 NDX1498766
పపరర: తడననథ బబ డ

94-226/974

తసడడ:డ బబజర బబ డ
ఇసటట ననస:86-19-2551
వయససస:27
లస: పప
94-226/976

8649 NDX1421130
పపరర: వనసకటటశశరరర చచవపల

94-226/977

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:86-19-2563
వయససస:41
లస: పప
94-226/979

8652 NDX2454437
పపరర: గసగమర గబసజ

94-226/980

భరస : కకషష గబసజ
ఇసటట ననస:86-19-2668
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/982

8655 NDX2829281
పపరర: మలర యఖ గబడడపరటట

94-226/1536

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2671
వయససస:32
లస: పప
94-226/1538

భరస : చహదతశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-19-2671
వయససస:29
లస: ససస స
94-225/1324

94-225/1275

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2550
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బసడడ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:86-19-2671
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బసడడ
ఇసటట ననస:86-19-2671
వయససస:31
లస: పప
8659 NDX2632503
పపరర: బబజ షపక

94-226/970

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:86-19-2668
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల గబసజ
ఇసటట ననస:86-19-2668
వయససస:68
లస: పప
8656 NDX2829331
పపరర: చహడతశశర రరవప బసడడ

8642 AP151000393475
పపరర: భబరత చచననసశశటట

8637 NDX2198605
పపరర: చసద బబషర షపక

భరస : మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2508
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:86-19-2563
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-19-2638
వయససస:27
లస: ససస స
8653 NDX2454429
పపరర: కకషష గబసజ

94-225/1277

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2551
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2552
వయససస:36
లస: పప
8650 NDX1290600
పపరర: నజరరన షపక

8639 NDX2198647
పపరర: ససలమసన బ షపక

94-225/1272

తసడడ:డ హహమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-19-2506
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరరబబబబ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2550
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ దసపషటట
ఇసటట ననస:86-19-2551
వయససస:31
లస: ససస స
8647 NDX0983551
పపరర: సలమ షపక

94-225/1274

భరస : గకస మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:86-19-2508
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2509
వయససస:22
లస: ససస స
8644 NDX0649798
పపరర: అరరణకలమమరర దసపషటట

8636 NDX2198597
పపరర: ససభబన షపక

8634 NDX2198563
పపరర: గబలమబ షర షపక

భరస : నసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2505
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2506
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2507
వయససస:68
లస: ససస స
8641 NDX2198670
పపరర: హససనన షపక

94-225/1271

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:86-19-2504
వయససస:78
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:86-19-2505
వయససస:25
లస: ససస స
8638 NDX2198621
పపరర: మమలమబ షపక

8633 NDX2198548
పపరర: హహసపసన షపక

8658 NDX2918837
పపరర: దసరర గబడడపరటట

94-226/1539

భరస : మలర యఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2671
వయససస:28
లస: ససస స
94-226/1272

8661 NDX1966755
పపరర: నసదదన తరరమలశశటట

94-226/983

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప తడఉమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2676
వయససస:25
లస: ససస స
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8662 NDX1966789
పపరర: ననరరయణమర తరరమలశశటట

94-226/984

భరస : మలర కరరరర న రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2676
వయససస:44
లస: ససస స
8665 MLJ2234458
పపరర: వనసకటటశశరర తరరమలశశటట

94-226/987

భరస : మసరసన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2678
వయససస:49
లస: ససస స
8668 MLJ2233427
పపరర: చసదడమర తరరమలశశటట

94-226/990

భరస : ససతయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2678/1
వయససస:78
లస: ససస స
8671 NDX3260171
పపరర: హరర బబబబ రకకపలర

94-225/1698

94-151/891

భరస : రవ కలమమర పసటటల
ఇసటట ననస:86-19-2683
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/991

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:25
లస: పప
8680 AP151000393097
పపరర: కకషషవవణణ పసటటల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:53
లస: ససస స
94-227/1392

8670 NDX2473007
పపరర: వనసకటటష మసచనల

94-226/1540

8672 NDX2958767
పపరర: చసదనడవత రకకపలర

8675 NDX3004850
పపరర: పరరశత చదలవరడ

94-227/1391

94-226/994

94-212/1261

94-227/195

94-227/189

8673 NDX1808205
పపరర: భబదతవ జలససతడ

94-227/190

94-223/1344
8676 NDX3039039
పపరర: మలర కరరరర న రరవప చదలవరడ

తసడడ:డ ఓసకరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:48
లస: పప
94-226/992

8679 NDX1208198
పపరర: అనసరరధ పసటటల

94-227/191

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:28
లస: ససస స

8681 NDX0691428
పపరర: రరజశశఖర పసటటల

8687 NDX1405613
పపరర: సప మశశఖర చలమర

94-226/989

భరస : రరమ కకషష రరవప జలససతడ
ఇసటట ననస:86-19-2681
వయససస:51
లస: ససస స

8678 NDX2148063
పపరర: మబరళ కకషష అచ

8684 NDX2989051
పపరర: శవ పడసరద చదలవరడ

8667 MLJ2234789
పపరర: మసరసన రరవప తరరమలశశటట

తసడడ:డ ససబడమణఖస మసచనల
ఇసటట ననస:86-19-2679
వయససస:35
లస: పప

94-227/193

8682 NDX0694174
పపరర: రవ కలమమర పసటటల

94-227/194

తలర : కకకషషవవణణ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:33
లస: పప
94-227/1393

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరర నరరవప నరకన
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : మనననమర మమలలపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:33
లస: ససస స

8669 NDX2887644
పపరర: వనసకటటష మసచల

తలర : కకకషషవవణణ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:26
లస: పప

8689 NDX0504530
పపరర: ససమలత మమలలపరటట

తసడడ:డ ససతయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2678
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:31
లస: పప
94-227/192

94-226/986

94-226/988
8666 NDX1888553
పపరర: వనసకట శవ ననగ దసరర రరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ మసరసన రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2678
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర కరరరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-2684
వయససస:45
లస: ససస స

8677 NDX1499640
పపరర: ధనససజయ రరవప చదలవరడ

8664 NDX0924878
పపరర: బబజర కకలమర� కకళర

భరస : ననగకశశరరకవప కకళర
ఇసటట ననస:86-19-2678
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరర బబబబ రకకపలర
ఇసటట ననస:86-19-2680
వయససస:35
లస: ససస స

8674 NDX2703841
పపరర: వర లకడర పసటటల

8686 MLJ2236453
పపరర: లకడర ననరరన

94-226/985

తసడడ:డ ససబడమణఖస మసచల
ఇసటట ననస:86-19-2679
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రకకపలర
ఇసటట ననస:86-19-2680
వయససస:42
లస: పప

8683 NDX2958866
పపరర: వసశ కకషష చదలవరడ

8663 NDX1966813
పపరర: మలర ఖరరర నౘ రరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ననరరయణ తడఉమలశశటట
ఇసటట ననస:86-19-2676
వయససస:54
లస: పప

8685 NDX1405621
పపరర: అసజన కలమమరర చలమర

94-226/993

భరస : సప మశశఖర చలమర
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/995

8688 NDX3172111
పపరర: ససమ లత యలర

94-226/1541

తసడడ:డ వనసకట రరమ ననయబడడ చలమర
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:37
లస: పప

భరస : శరత బబబబ
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:32
లస: ససస స

8690 NDX0684605
పపరర: మబననమర మమలలపరటట

94-227/197
8691 NDX0684407
పపరర: అసకమర ననయబడడ మమలలపరటట

94-227/196

భరస : అసకమరననయబడడ� మమలలపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ మమలలపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2685
వయససస:67
లస: పప
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94-226/996

తసడడ:డ వరసస వలలర పప
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:21
లస: ససస స
8695 NDX2340198
పపరర: రమణ చచసబబటట

94-226/999

94-226/1002

94-226/1005

94-226/1226

94-226/1008

94-226/1011

94-227/1543

భరస : పడతనప కలమమర ఉలమపప
ఇసటట ననస:86-19-2698
వయససస:49
లస: ససస స

94-226/1006

8708 NDX1500249
పపరర: ససరరఖ నయఇక కకతవథ

8711 NDX1121565
పపరర: పపడమ కలమమర దసపరటట

8714 NDX3251824
పపరర: రమమశ బబబబ దసపత

94-226/1015

8717 MLJ3555364
పపరర: ససదదప గబడడపపడడ

94-226/1542

8720 NDX2824308
పపరర: లకడర చననకకసడ
భరస : అలల
ర రయఖ చననకకసడ
ఇసటట ననస:86-19-2699
వయససస:22
లస: ససస స

94-226/1004

8703 MLJ3555026
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప

94-226/1007

8706 SQX1706746
పపరర: లలకకశ వలలరల

95-110/625

తసడడ:డ దదబబ రరవప ఉలలరల
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:23
లస: పప
94-226/1009

8709 MLJ2238368
పపరర: రరపరరనయక కకతనవత

94-226/1010

తసడడ:డ దదపరననయక
ఇసటట ననస:86-19-2689
వయససస:57
లస: పప
94-226/1012

8712 NDX0520981
పపరర: రమమష బబబబ దసపరటట

94-226/1013

తసడడ:డ ననసరయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2690
వయససస:37
లస: పప
94-227/1545

8715 NDX1227511
పపరర: షరరరల గబడడపపడక

94-226/1014

భరస : ససదదప గబడడపపడక
ఇసటట ననస:86-19-2692
వయససస:27
లస: ససస స
94-226/1016

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఘఢకపపఢక
ఇసటట ననస:86-19-2692
వయససస:38
లస: పప
94-226/1021

8700 NDX1499624
పపరర: చసదడయఖ యమనమల

తసడడ:డ వనసకయఖ వలళళవఉ
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ నసరయఖ దసపత
ఇసటట ననస:86-19-2690
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఘఢకపపఢక
ఇసటట ననస:86-19-2692
వయససస:59
లస: ససస స
8719 MLJ2232452
పపరర: మహ లకడర ఉలమపప

8705 NDX2821882
పపరర: వలలర పప లలకకష

94-226/1001

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యనమల
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2690
వయససస:31
లస: పప

భరస : దసపత రమమశ బఊ రరయడడ
ఇసటట ననస:86-19-2690
వయససస:32
లస: ససస స
8716 MLJ2239010
పపరర: రరదన గబడడపపడడ

94-226/1003

తసడడ:డ రరపరర ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:86-19-2689
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననసరయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:86-19-2690
వయససస:50
లస: ససస స
8713 NDX3249281
పపరర: ఝనస రరణణ రరయడడ

8702 NDX2101988
పపరర: వనసకటటసశరరర చతమబబత

8697 NDX1711937
పపరర: గగపసననథ వలలర పప
తసడడ:డ దదబబబరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వలలర పప దదబబబ రరవప
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప కటనవర
ఇసటట ననస:86-19-2689
వయససస:52
లస: ససస స
8710 NDX1086297
పపరర: వరణణ దసపరటట

94-226/1000

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ చతమబబత
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:58
లస: పప

భరస : దదబబబరరవప వవళనళళపప
ఇసటట ననస:86 19-2687
వయససస:43
లస: ససస స
8707 MLJ2238376
పపరర: కకటమర కకతనవత

8699 NDX1395772
పపరర: దసరర రరవప చచసబబటట

94-226/998

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవళనళళపప
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:40
లస: పప
8704 MLJ3555794
పపరర: పదరవత వలలర పప

8696 NDX1499111
పపరర: కళయఖణ చకకవరరస కలసచనల

8694 MLJ2237881
పపరర: రమమదతవ వలలర పప

భరస : వరసస ఆళనళళపప
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఛతసబబటట
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:27
లస: పప
8701 MLJ2238392
పపరర: వరసస వలలర పప

94-226/997

భరస : అసకస బబబబ తనననరర
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-19-2687
వయససస:44
లస: ససస స
8698 NDX1497842
పపరర: గగపస చచసబబటట

8693 NDX2339950
పపరర: సరయ జజఖత తనననరర

8718 MLJ2232916
పపరర: రరకకరణణదతవ చలమర

94-226/1020

భరస : ఆసజనవయబలల చలర
ఇసటట ననస:86-19-2696
వయససస:60
లస: ససస స
94-151/1021

8721 MLJ2238756
పపరర: శవలకడర నడపరరజ

94-226/1022

భరస : శకనవరస ణనడపఱకక
ఇసటట ననస:86-19-2699
వయససస:39
లస: ససస స
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94-226/1023

భరస : రరజజ రరవప ననగరరజ
ఇసటట ననస:86-19-2699
వయససస:28
లస: ససస స
8725 NDX1783183
పపరర: ఉదయ కలమమర కకన

94-224/988

94-226/1025

94-226/1028

94-224/1193

94-226/1031

8732 NDX2847317
పపరర: కలసచనల సరమమమ జఖస

8735 NDX0147785
పపరర: అనసరరధ కసచతటట

8738 MLJ2237832
పపరర: పదనరవత కరకలమమనస

94-226/1034

8741 AP151000393354
పపరర: పరరశత గబడవలర

8744 NDX3162161
పపరర: బబజర వనరమబన

తసడడ:డ చనన మరరయ నసదస వనరమబన
ఇసటట ననస:86-19-2709
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబరరవప వననర మబన
ఇసటట ననస:86-19-2709
వయససస:35
లస: ససస స

8746 NDX1650648
పపరర: ననగ బడహరస కకగరర

8747 NDX1650655
పపరర: శవ ననరరయణ కకగరర

94-226/1037

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకగరర
ఇసటట ననస:86-19-2710
వయససస:26
లస: పప
8749 MLJ3556628
పపరర: ససనత మసరల
భరస : ననగకశశరరరవప మరళనష
ఇసటట ననస:86-19-2711
వయససస:43
లస: ససస స

94-226/1543

94-226/1029

8750 NDX0692574
పపరర: రతనమణణ పపరరన
తసడడ:డ జజసఫ పపరరన
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:41
లస: ససస స

8730 NDX1473313
పపరర: వనసకటరతనస మసదన

94-226/1027

8733 NDX2874394
పపరర: చతసబబటట మలర

94-226/1544

8736 AP151000393441
పపరర: సరమమమ జఖస మబలవడడ

94-226/1030

భరస : దదరసరశమ మబలవడడ
ఇసటట ననస:86-19-2705
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/1032

8739 MLJ2236537
పపరర: మబరళ కకషష కరకలమమనస

94-226/1033

తసడడ:డ ఱమబకకతయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-19-2706
వయససస:54
లస: పప
94-226/1035

8742 MLJ2234953
పపరర: రరజకష మబచపలర

94-226/1036

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మబచపలర
ఇసటట ననస:86-19-2708
వయససస:42
లస: పప
94-226/1546

8745 NDX3184843
పపరర: దదవఖ సరళకకనడక

94-225/1545

భరస : శసభయఖ
ఇసటట ననస:86-19-2710
వయససస:20
లస: ససస స
94-226/1038

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకగరర
ఇసటట ననస:86-19-2710
వయససస:32
లస: పప
94-226/1039

94-225/1282

తసడడ:డ చతసబబటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-19-2703
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గబడవలర
ఇసటట ననస:86-19-2708
వయససస:68
లస: ససస స
94-226/1545

8727 MLJ2233161
పపరర: శలమమదతవ ననరకన

తసడడ:డ ఇశరకయయలల అసడ
ఇసటట ననస:86-19-2702
వయససస:49
లస: పప

భరస : మబరళకకషష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:86-19-2706
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజకష మబచనచపలర
ఇసటట ననస:86-19-2708
వయససస:33
లస: ససస స
8743 NDX3168002
పపరర: ససబబరరవప వనరమబన

94-226/1026

భరస : శకనవరస కమమచటట
ఇసటట ననస:86-19-2705
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:86-19-2705
వయససస:21
లస: ససస స
8740 NDX0924993
పపరర: పరవన మబచనచపలర

8729 NDX0983361
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యమ

94-224/987

భరస : కకటయఖ ననరరన
ఇసటట ననస:86-19-2700
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : కలసచనల కకషష
ఇసటట ననస:86-19-2703
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల ఆకలరరత
ఇసటట ననస:86-19-2704
వయససస:57
లస: పప
8737 NDX2525665
పపరర: తరరణణ కసచతటట

94-225/1281

తసడడ:డ ననసచనరయఖ యమ
ఇసటట ననస:86-19-2702
వయససస:42
లస: పప

భరస : మలర ఛనసబటట
ఇసటట ననస:86-19-2703
వయససస:27
లస: ససస స
8734 NDX2673333
పపరర: కకటట ననగబలల ఆకలరరత

8726 NDX1478354
పపరర: దసరర చకకల

8724 NDX1783126
పపరర: వనసకట లకడర కకన

భరస : ఉదయ కలమమర కకన
ఇసటట ననస:86-19-2700
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చకకల
ఇసటట ననస:86-19-2700
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ధర
ఇసటట ననస:86-19-2701
వయససస:32
లస: ససస స
8731 NDX1211069
పపరర: అనసష చచసబబటట

94-226/1024

తసడడ:డ పపదద సలల ణనడపరజ
ఇసటట ననస:86-19-2699
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకన
ఇసటట ననస:86-19-2700
వయససస:26
లస: పప
8728 NDX1498196
పపరర: ననగలకడర దనరర

8723 MLJ2234326
పపరర: శకనవరస నడపరరజ

8748 NDX2756393
పపరర: అశశన కకగరరరర

94-226/1547

భరస : శవనననరరయణ కకగరరరర
ఇసటట ననస:86-19-2710
వయససస:21
లస: ససస స
94-226/1040

8751 NDX0904862
పపరర: మణణ మసద

94-226/1041

తసడడ:డ వనసకట రతనస మసద
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:41
లస: ససస స
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94-226/1042 8753 MLJ2236560
8752 NDX1499616
పపరర: ససమయఖ బబగస మహమరద
పపరర: కకపరసతఖవత పపరరన

భరస : ససభబన మహమరద
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:42
లస: ససస స
8755 MLJ2234318
పపరర: సతష రరయ పసరర

భరస : జజసఫ పపరరన
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:63
లస: ససస స
94-226/1045

తసడడ:డ జజసఫ పపరరన
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:45
లస: పప
8758 NDX1332980
పపరర: కకరణ కలమమరర దనరర

94-226/1046

94-223/1169

94-226/1050

94-226/1053

94-226/1056

94-226/1548

భరస : అసకమరరరవప వఋఘఢళ
ఇసటట ననస:86-19-2722
వయససస:34
లస: ససస స

8765 NDX2340230
పపరర: ఆలలఖఖ సరదస

8768 MLJ3556230
పపరర: రరజకలమమరర కరలసత

8771 NDX2340115
పపరర: ఆబద అల సయఖద

8774 MLJ3561024
పపరర: రమణమర చసతల

94-227/200

8777 NDX2148311
పపరర: లకడర తరరపటమర చసతల

94-226/1051

8780 NDX0148031
పపరర: అనసరరధ యసగలశశటట
భరస : బబబబరరవప యనగళయససటట
ఇసటట ననస:86-19-2722
వయససస:36
లస: ససస స

8760 NDX1105709
పపరర: జయపరల దనరర

94-226/1048

8763 NDX1645276
పపరర: ససమత సససకర

94-226/1049

8766 NDX2177245
పపరర: ససనత పసకక

94-226/1052

భరస : మససస పడనత పసకక
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/1054

8769 NDX2340099
పపరర: బబషసరరన సయఖద

94-226/1055

భరస : ఆబద అల సయఖద
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:55
లస: ససస స
94-226/1057

8772 NDX1498048
పపరర: ఐశశరఖ రరణణ పసరర

94-226/1058

భరస : దయమకర మణణ పపరర
ఇసటట ననస:86-19-2719
వయససస:29
లస: ససస స
94-227/198

8775 NDX0504852
పపరర: చసతల బబల యయసస

94-227/199

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:86-19-2720
వయససస:32
లస: పప
94-226/1059

తసడడ:డ బబలయయసస చసతల
ఇసటట ననస:86-19-2720/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-226/1061

95-110/626

భరస : శకనవరసర చనరర సససకర
ఇసటట ననస:86/19-2715
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:86-19-2720
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:86-19-2720
వయససస:38
లస: పప
8779 NDX1290584
పపరర: ధన లకకర వరరగధలర

94-223/1170

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:62
లస: పప

తలర : సరమమజఖస చసతల
ఇసటట ననస:86-19-2720
వయససస:35
లస: పప
8776 MLJ2238475
పపరర: చసతల పడకరష

8762 NDX2980217
పపరర: మసదన అరరణ కలమమరర

8757 SQX1706761
పపరర: షహహద మహమరద

తలర : కకరణ కలమమరర దనరర
ఇసటట ననస:86-19-2714
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసజన ఖళసఠ
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప పసకక
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:36
లస: పప
8773 NDX3168515
పపరర: పడకరశ చసతల

94-226/1047

తసడడ:డ రరవప సరదస
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస కలసచపప
ఇసటట ననస:86-19-2716
వయససస:38
లస: ససస స
8770 NDX2177252
పపరర: మససస పడనత పసకక

8759 NDX1332998
పపరర: రఘబ వర పడసరద

94-226/1044

తసడడ:డ ఫసరగజ మహమరద
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసదన వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:86-19-2715
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశరచనరర సససకర
ఇసటట ననస:86-19-2715
వయససస:31
లస: పప
8767 NDX1105931
పపరర: ససబబబలల కలసచపప

94-227/1536

తసడడ:డ పరల పడసరద
ఇసటట ననస:86-19-2714
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసదన వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:86-19-2715
వయససస:20
లస: పప
8764 NDX1604348
పపరర: శకనవరసర చనరర సససకర

8756 NDX3235975
పపరర: సతశ రరయ పసరరల

8754 NDX1499939
పపరర: షకకల మహమరద

తసడడ:డ ఫసరగజ మహమరద మహమరద
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పసరరల
ఇసటట ననస:86-19-2713
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరల పడసరద దనరర
ఇసటట ననస:86-19-2714
వయససస:44
లస: ససస స
8761 NDX2980233
పపరర: మసదన అశశక కలమమర

94-226/1043

8778 NDX2139807
పపరర: సరసబబడజఖస చసతల

94-226/1060

భరస : పడకరశ చసతల
ఇసటట ననస:86-19-2720/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-226/1062

8781 NDX0148064
పపరర: బబబబరరవప యసగలశశటట

94-226/1063

తసడడ:డ బబలయఖ యనగళయససటట
ఇసటట ననస:86-19-2722
వయససస:45
లస: పప
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94-226/1064

భరస : ఆనసద కలమమర తనడడ
ఇసటట ననస:86-19-2725
వయససస:39
లస: ససస స
8785 NDX1578642
పపరర: ఇమమమబ షపక

94-226/1066

94-226/1069

95-110/627

94-226/1072

94-227/1563

94-212/1262

94-221/382

భరస : నబ బబలమర షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:86-20-2402
వయససస:26
లస: ససస స

8795 NDX3152253
పపరర: జన బబగబమ షపక

8798 NDX2340263
పపరర: యమససన బబషర షపక

8801 NDX0983544
పపరర: ఝమనస మసరల

8804 NDX1967944
పపరర: ససధఖ రరణణ గరల టట

94-224/991

8807 NDX2186964
పపరర: వనసకట రమణ ససరరగరరర

94-211/1297

8810 NDX2198720
పపరర: ననగబర షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2404
వయససస:35
లస: పప

8790 NDX3162898
పపరర: లసగమర ససదద

94-226/1551

8793 NDX1184340
పపరర: ఓసకరర దతవ వరలలస

94-226/1071

8796 NDX3135126
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-226/1552

తసడడ:డ షపక మహబబబ జన
ఇసటట ననస:86-19-2730
వయససస:32
లస: పప
94-226/1073

8799 NDX1485623
పపరర: సససధస షపక

94-226/1074

భరస : వరజజరద షపక
ఇసటట ననస:86-19-2772
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/1075

8802 NDX1013143
పపరర: అబబదల గఫరర షపక

94-4/1218

తసడడ:డ ఘన ససవదన
ఇసటట ననస:86/20
వయససస:31
లస: పప
94-224/989

8805 NDX1968025
పపరర: పప లలమర గరల టట

94-224/990

భరస : అసకయఖ గరలటట
ఇసటట ననస:86-20
వయససస:54
లస: ససస స
94-226/1076

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-20-28
వయససస:42
లస: పప
94-225/1284

94-226/1068

భరస : పసచచయఖ వరలలస
ఇసటట ననస:86-19-2728
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససదరరన గరలలటట
ఇసటట ననస:86-20
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ గరలటట
ఇసటట ననస:86-20
వయససస:33
లస: పప
8809 NDX2198696
పపరర: సబర సయఖద

94-226/1070

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఈసనళ
ఇసటట ననస:86-19-27902
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:86-20
వయససస:30
లస: ససస స
8806 NDX1485771
పపరర: ససదరరన గరలలటట

8792 NDX1184357
పపరర: వజయలకకర వరలలస

8787 NDX1578659
పపరర: రరమషర షపక

భరస : వశ
ఇసటట ననస:86-19-2727
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2734
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటష మసచల
ఇసటట ననస:86-19-3679
వయససస:32
లస: ససస స
8803 NDX2365914
పపరర: ససవదన బ షపక

94-226/1550

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2730
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2730
వయససస:30
లస: ససస స
8800 NDX2887602
పపరర: మమలత మసచల

8789 NDX3163185
పపరర: వశ ససదద

94-226/1549

భరస : రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2726
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భదడయఖ వరలలస
ఇసటట ననస:86-19-2728
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప వరలలస
ఇసటట ననస:86-19-2728
వయససస:34
లస: పప
8797 NDX3283660
పపరర: జనబబగస షపక

94-226/1067

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-19-2727
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషష తరరల
ఇసటట ననస:86-19-2727
వయససస:23
లస: పప
8794 NDX1184365
పపరర: భదడయఖ వరలలస

8786 NDX2109032
పపరర: రమణ బసడనరర

8784 NDX2851970
పపరర: తనడడ దసరరర పడసరద

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:86-19-2725
వయససస:18
లస: పప

భరస : రహమబ
స లర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2726
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:86-19-2726
వయససస:28
లస: పప
8791 SQX1706852
పపరర: వననకటటశ తరరల

94-226/1065

భరస : ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:86-19-2725
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:86-19-2726
వయససస:26
లస: ససస స
8788 NDX1498212
పపరర: మసరసన వల షపక

8783 NDX1290535
పపరర: లకకర మలలర ల

8808 NDX2198688
పపరర: పపషషలత జకక

94-225/1283

భరస : కకషష రరవప జకక
ఇసటట ననస:86-20-2401
వయససస:48
లస: ససస స
94-225/1285

8811 NDX1421114
పపరర: రవసదడ బబబబ ననగ బబబబ
పరశస
తసడడ:డ యయసస బబబబ పరశస
ఇసటట ననస:86-20-2517
వయససస:26
లస: పప

94-226/1077
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94-226/1078

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పరశస
ఇసటట ననస:86-20-2517
వయససస:45
లస: పప
8815 NDX3161080
పపరర: భబగఖ లకడర పలర పప

94-227/1394

94-225/1546

94-227/201

94-227/204

94-227/207

94-227/210

94-226/1084

తసడడ:డ వరజజరద షపక
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: ససస స

8825 NDX0900936
పపరర: సరసబయఖ మలలర

8828 NDX0892927
పపరర: కవల లమవణఖ

8831 NDX2744779
పపరర: దతవ తమరశశటట

8834 NDX2049824
పపరర: దదవఖ రరణణ తరరపత

94-226/1087

8837 NDX1629502
పపరర: గగపమర బసడడ

94-227/205

8840 NDX2049832
పపరర: రకశరర బసదనడవపరర
తసడడ:డ శకనస బసదనడవపరర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:25
లస: ససస స

8820 NDX2339836
పపరర: అబబబ షపక

94-226/1083

8823 NDX0867150
పపరర: రమణ బసటటపపల

94-227/203

8826 NDX0900928
పపరర: శకనస ఒసటటపపల

94-227/206

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:48
లస: పప
94-227/208

8829 NDX0900910
పపరర: ససశల కవల

94-227/209

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:86-20-2752
వయససస:56
లస: ససస స
94-227/1396

8832 NDX2744852
పపరర: కరళళశశరరరవప తమరశశటట

94-227/1397

తసడడ:డ ననగకశశరరవప
ఇసటట ననస:86-20-2755
వయససస:24
లస: పప
94-226/1085

8835 NDX2173508
పపరర: వరమర నసధనఖల

94-226/1086

భరస : వనసకటటశ నసధనఖల
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:24
లస: ససస స
94-226/1088

భరస : ననగకశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:25
లస: ససస స
94-226/1090

94-227/1395

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:25
లస: ససస స
8839 NDX2049774
పపరర: వజయ షపక

94-227/202

భరస : ననగకశశరరవప
ఇసటట ననస:86-20-2755
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2756
వయససస:23
లస: ససస స
8836 NDX1890384
పపరర: భవరన బసడడ

8822 NDX0866855
పపరర: మలలర అసకమర మలలర

8817 NDX3133253
పపరర: ననగబర బఇవనవ షపక

భరస : అభలమష షపక
ఇసటట ననస:86-20-2749
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:86-20-2752
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:86-20-2752
వయససస:58
లస: పప
8833 NDX2340206
పపరర: శరఠష బసడడ

94-226/1082

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర బబబబ కవల
ఇసటట ననస:86-20-2752
వయససస:32
లస: ససస స
8830 NDX0900902
పపరర: పడభబకర బబబబ కవల

8819 NDX1290519
పపరర: దసరరర పడసరద తతట

94-226/1080

భరస : అననసరర షపక
ఇసటట ననస:86-20-2739
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమశశషష
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:73
లస: ససస స
8827 NDX1966631
పపరర: శరసత పసడయమ కవల

94-226/1081

తసడడ:డ మధసససదన రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-20-2747
వయససస:30
లస: పప

భరస : బసటటపపల శకనస
ఇసటట ననస:86-20-2751
వయససస:40
లస: ససస స
8824 NDX0938530
పపరర: సతఖస ఒసటపపల

8816 NDX2340164
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

8814 NDX1567496
పపరర: ఘన శరఖమ రదదద

తసడడ:డ జరటరల రదదద
ఇసటట ననస:86-20-2726
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2738
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-20-2744
వయససస:30
లస: ససస స
8821 NDX0866699
పపరర: బసటటపపల కకటటశశరర

94-226/1079

తసడడ:డ మధసససధన రరవప తతట
ఇసటట ననస:86-20-2714
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:86-20-2737
వయససస:20
లస: ససస స
8818 NDX2966281
పపరర: షమర షపక

8813 NDX1578824
పపరర: గగపస తతట

8838 NDX1676792
పపరర: ససహనన బసడడరరవపరర

94-226/1089

తసడడ:డ శకనస బసడడరరవపరర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: ససస స
94-226/1091

8841 NDX2049865
పపరర: ససగఠత మమటటరర

94-226/1092

తసడడ:డ కకటయఖ మమటటరర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: ససస స
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8842 NDX1578758
పపరర: భవరన తషరక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-226/1093

భరస : ననగకశశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: ససస స
8845 NDX2049816
పపరర: మమనస చలమర

94-226/1096

94-226/1099

తసడడ:డ వనసకటటష చలమర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:30
లస: ససస స
8851 NDX1500090
పపరర: భబమక బసడడరవరర

94-226/1102

94-226/1105

తసడడ:డ కరఠమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:29
లస: ససస స

8849 NDX2049840
పపరర: హససనన షపక

8850 NDX2049899
పపరర: రకవత పసలర

8852 NDX1966771
పపరర: చనన ససరమర బసడడ

8855 NDX1578865
పపరర: శవమర ఓనట పపల

94-226/1108

8858 NDX2132850
పపరర: శవమర పలర పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:28
లస: పప

8861 NDX1578766
పపరర: ననగకశశర రరవప తషరక

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ లలట కకమమర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:54
లస: పప
8869 SQX1706670
పపరర: అమరరయఖ ఉపఉతల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపఉతల
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:34
లస: పప

94-226/1103

8867 NDX2049931
పపరర: శశశలజ ఏలమనవటట

94-226/1106

8870 NDX2586394
పపరర: ససరర కలమమర ఏటటకలరర
తసడడ:డ హకదయరరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:36
లస: పప

8853 MLJ3555174
పపరర: ససజజత కరలసత

94-226/1104

8856 NDX1617176
పపరర: రమణ కకమమర

94-226/1107

భరస : వర లసకయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:49
లస: ససస స
94-226/1109

8859 NDX1578709
పపరర: గగపస బసడడ

94-226/1110

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: పప
94-226/1112

8862 NDX1578717
పపరర: ససవర కకమరరవప

94-226/1113

తసడడ:డ వరరలసకయఖ కకమరరవప
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:30
లస: పప
94-226/1115

8865 NDX1499400
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప

94-226/1116

తసడడ:డ అసకలల పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:51
లస: పప
94-226/1118

తసడడ:డ జలయఖ ఏలమనవటట
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:28
లస: ఇ
95-110/628

94-226/1101

భరస : బబనరరర ఖళసఠ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదస కలసట
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:48
లస: పప
94-226/1117

94-226/1098

తసడడ:డ కనక రరవప పసలర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ లలట తషరక
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:27
లస: పప

94-226/1114 8864 AP151000393203
8863 NDX1890632
పపరర: రరమమసజనవయబలల దతవరకకసడ
పపరర: నరసజన కలసట

8866 NDX1617127
పపరర: వర లసకయఖ కకమమర

94-226/1100

భరస : సతఖస పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:69
లస: ససస స
94-226/1111

94-226/1095

8847 NDX2049915
పపరర: సప హహల సయఖద

తసడడ:డ మమరరయమబబబబ ఓసతతపయబలన
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరయమబబబబ ఓనట పపల
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ లలట తషరక
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:56
లస: ససస స
8860 NDX1499327
పపరర: ననగకశశర రరవప బసడడ

94-226/1097

భరస : కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:47
లస: ససస స
8857 NDX1578741
పపరర: కకసడమర తషరక

8846 NDX1500199
పపరర: కలమఖణణ ఓనవస పపల

8844 NDX1578725
పపరర: అనసరరధ కకమరరవప

భరస : ససవర కకమరరవప
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస భబనసదరవడ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:38
లస: ససస స
8854 NDX1676693
పపరర: సరరరక ఓరరచ

94-226/1094

తసడడ:డ శకనస బసదనడవపరర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస చలమర
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:27
లస: ససస స
8848 NDX2049790
పపరర: జలజ చలమర

8843 NDX2049808
పపరర: శరఠష బసదనడవపరర

8868 NDX1500132
పపరర: పసడయమసక ఓనవస పపల

94-226/1119

తసడడ:డ మమరరయమబబబబ ఓసతషషళ
ఇసటట ననస:86-20-2757
వయససస:43
లస: ఇ
94-124/806

8871 NDX1498808
పపరర: వజయ యయటటకలరర

94-226/1120

భరస : ససరర కలమమర ఏతతఖసఱఱ
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:30
లస: ససస స
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8872 MLJ2235257
పపరర: నరరల ఏటటకలరర
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94-226/1121

భరస : అమకతరరవప ఏతతఖసఱసన
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:38
లస: ససస స
8875 NDX2714988
పపరర: వజయ ఏటటకలరర

94-226/1273

94-226/1622

94-226/1125

95-110/630

భరస : ఏసస తసగరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2764
వయససస:52
లస: ససస స
8890 NDX1941674
పపరర: ససబడమణఖఎస మరరయమల

94-226/1132

8888 NDX1567520
పపరర: లకడర మరరయమల

8891 NDX3161700
పపరర: ససబబయఖ వవలలఠరరఅలమ

94-227/1401

8894 NDX0983460
పపరర: బబజ ఏ

8897 NDX1897844
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలకలసట

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప అసదవరపప
ఇసటట ననస:86-20-2766
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అడవఆ ఆళకలసఠ
ఇసటట ననస:86-20-2766
వయససస:47
లస: పప

8899 NDX2635688
పపరర: అనసరరధ ఓబబన

8900 NDX2695369
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓబబన

భరస : పడసరద మమయ కలసటర
ఇసటట ననస:86-20-2767
వయససస:29
లస: ససస స

94-226/1128

94-222/687

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ ఓబబన
ఇసటట ననస:86-20-2767
వయససస:52
లస: పప

94-226/1127

8886 NDX1498006
పపరర: పప లమర బసడనరర

94-226/1129

భరస : ససరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2763
వయససస:30
లస: ససస స
94-226/1130

8889 NDX1897059
పపరర: పడసరద మరరయమల

94-226/1131

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:29
లస: పప
94-227/1399

8892 NDX3127313
పపరర: వనసకయమర వవలలఠరరఅలమ

94-227/1400

భరస : ససబబయఖ వవలలఠరరఅలమ
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:52
లస: ససస స
94-226/1133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏ
ఇసటట ననస:86-20-2766
వయససస:29
లస: ససస స
94-226/1135

8883 NDX1645318
పపరర: కకటటశశర రరవప పపరరపప గబల

తసడడ:డ భబషయఖ వరపప ననగభబషణస పపరరపప
ఇసటట ననస:86-20-2762
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ వవలలఠరరఅలమ
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ వలచచరర
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:23
లస: పప
8896 NDX1808296
పపరర: సతష కలమమర అసదవరపప

94-226/1126

భరస : ససబడహరణఖస మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2765
వయససస:40
లస: పప
8893 NDX3000502
పపరర: శకనవరసరరవప వలచచరర

8885 NDX1497966
పపరర: తరరమమలలర సవరఠ బసడనరర

94-226/1124

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:86-20-2762
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరఠ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2763
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/1398

94-226/1557
8877 NDX2732501
పపరర: మమరర రతన కలమమరర ఏటటకలరర

95-110/629 8880 NDX1711614
8879 SQX1706894
పపరర: మమరర రసఠన కలమమరర ఏటటకలరర
పపరర: శరఠష మటటటకకయఖ

8882 NDX1951921
పపరర: అసరర మహమరద

94-226/1123

తసడడ:డ అమకతరరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అలస మహమరద
ఇసటట ననస:86-20-2762
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర మటటటకకయ
ఇసటట ననస:86-20-2762
వయససస:22
లస: పప
8887 NDX3167533
పపరర: చటటటమర తసగరరరల

94-226/1274

తసడడ:డ అమకత రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పపరరపప గబల
ఇసటట ననస:86-20-2762
వయససస:42
లస: ససస స
8884 SQX1706720
పపరర: పడవణ బబబబ మటటటకకయ

8876 NDX2635787
పపరర: పడభబదతవర ఏటటకలరర

8874 MLJ2235240
పపరర: అమకతరరవప ఏటటకలరర

తసడడ:డ హకదయ రరజ ఏతతఖసఱసన
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అమకత రరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమకత రరవప మమరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:21
లస: ససస స
8881 NDX1645326
పపరర: మమరర సరళ పపరరపప గబల

94-226/1122

భరస : హకదయ రరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శశరర కలమమర ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2758
వయససస:32
లస: ససస స
8878 NDX3245990
పపరర: రతనకలమరర మమరర

8873 AP151000393292
పపరర: మమరఠసరగజన ఏటటకలరర

8895 NDX1711762
పపరర: వజయ లకకర అసదవరపప

94-226/1134

భరస : సతష కలమమర అసదవరపప
ఇసటట ననస:86-20-2766
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/1136

8898 NDX0983353
పపరర: శకనవరసరరవప ఏ

94-226/1137

తసడడ:డ అరవయఖ ఏ
ఇసటట ననస:86-20-2766
వయససస:51
లస: పప
94-226/1275

8901 NDX2633097
పపరర: వనసకట శరసత ఓబబన

94-226/1276

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓబబన
ఇసటట ననస:86-20-2767
వయససస:27
లస: ససస స
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8902 NDX2737831
పపరర: ఉష రరణణ ఓబబన
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94-226/1558

భరస : వనసకటటశశరరర ఓబబన
ఇసటట ననస:86-20-2767
వయససస:49
లస: ససస స
8905 NDX1567488
పపరర: మరరయమర రదదద

94-226/1139

94-227/1402

94-151/892

94-226/1142

94-226/1561

94-179/854

94-226/1145

తసడడ:డ అధమ మసడ
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:19
లస: పప

8915 NDX2715688
పపరర: వననద కలమమర మరరయమల

8918 NDX2809358
పపరర: వననద కలమమర మరరయమల

8921 NDX2193480
పపరర: మసరసనబ షపక

8924 NDX2193498
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-226/1147

8927 NDX0493114
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

94-226/1277

8930 NDX3179884
పపరర: సలలమ మసడ
తసడడ:డ అధమ మసడ
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:18
లస: ససస స

8910 NDX3160728
పపరర: రమణ తసగరరరల

94-227/1404

8913 NDX1617291
పపరర: జయమర వర ల

94-226/1141

8916 NDX2859015
పపరర: కకటటశశరరవప మరరయమల

94-226/1560

తసడడ:డ ఏసరసకల మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2770/1
వయససస:42
లస: పప
94-226/1562

8919 NDX2636751
పపరర: మమలమల షపక

94-179/853

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:64
లస: పప
94-226/1143

8922 NDX2177039
పపరర: ఉమ మహహశశరర పప లలరర

94-226/1144

భరస : అపరష రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:23
లస: ససస స
94-226/1146

8925 NDX2409241
పపరర: షకకర షపక

94-222/440

భరస : బబజర షపక
ఇసటట ననస:86-20-2773
వయససస:38
లస: ససస స
94-226/1148

తసడడ:డ దనసస గబసజ
ఇసటట ననస:86-20/2773
వయససస:41
లస: పప
94-220/1023

94-163/1209

భరస : నరససమమరరవప వరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2770
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలల షహహద షపక
ఇసటట ననస:86-20-2773
వయససస:29
లస: ససస స
8929 NDX3181963
పపరర: డతవడ మసడ

94-159/742

భరస : కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:33
లస: పప
8926 NDX1578691
పపరర: మహబబబ బ షపక

8912 NDX2693406
పపరర: కకటటశశరరరవప మరరయమల

8907 NDX2696755
పపరర: చటటటమర తసగరరరల

భరస : రవ తసగరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2769
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2770/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:86-20-2772
వయససస:21
లస: పప
8923 NDX0132738
పపరర: జజన బబషర షపక

94-227/1403

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-20-2770/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2770/1
వయససస:39
లస: ససస స
8920 NDX2636777
పపరర: కరరశరర షపక

8909 NDX3173119
పపరర: రవ తసగరరరల

94-226/1138

భరస : ఏసస తసగరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2769
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసరసకల మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2770
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయ వరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2770
వయససస:44
లస: పప
8917 NDX2858959
పపరర: మసజషర మరరయమల

94-226/1140

తసడడ:డ ఏసస తసగరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2769
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:86-20-2770
వయససస:39
లస: ససస స
8914 NDX1617267
పపరర: నరశమమరరవప వర ల

8906 NDX1966938
పపరర: గగవసదస బనవతష

8904 NDX1966946
పపరర: కలమమరర భబఈ బనవతష

భరస : గగవసదస ననయక బనవతష
ఇసటట ననస:86-20-2768
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడడ ననయక బనవతష
ఇసటట ననస:86-20-2768
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకరయఖ తసగరరరల
ఇసటట ననస:86-20-2769
వయససస:56
లస: పప
8911 NDX2701555
పపరర: మసజషర మరరయమల

94-226/1559

తసడడ:డ ఓబబన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-20-2767
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఘన శరఖమ రదదద
ఇసటట ననస:86-20-2768
వయససస:48
లస: ససస స
8908 NDX3166824
పపరర: ఏసస తసగరరరల

8903 NDX2896470
పపరర: ఓబబన అనసరరధ

8928 NDX1567504
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజవరపప

94-226/1149

తసడడ:డ గబరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:86-20-2776
వయససస:56
లస: పప
94-225/1547

8931 NDX2339679
పపరర: యయసమర యలవల

94-226/1150

తసడడ:డ యయసస యలవల
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:23
లస: ససస స
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8932 NDX1499103
పపరర: ఎసపస రర మసడర
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94-226/1151

భరస : మమరక మసద
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:28
లస: ససస స
8935 NDX0983692
పపరర: జయరరజ మసదన

94-226/1154

94-227/1405

94-226/1157

94-226/1160

94-226/1163

94-226/1166

94-227/1410

తసడడ:డ ననగ భబషణస పపప నపప గరనళ
ఇసటట ననస:86-20-2809
వయససస:46
లస: పప

8945 NDX1332931
పపరర: గబరవయఖ వవమబల

94-226/1170

94-226/1161

8940 SQX1706795
పపరర: మమరస మర మసద

95-110/631

8943 NDX1332956
పపరర: బబలమర వవమబల

94-226/1159

8946 NDX1332972
పపరర: మలలశశర రరవప కకశసశశటట

94-226/1164 8949 NDX0520528
8948 NDX1332923
పపరర: ఆదదలకకర యలమల యళమళ
పపరర: బసవమర వలలర పప వవళనళళపప

8951 NDX1290550
పపరర: గగవసదమర తరరపత

8954 NDX0148015
పపరర: జహసగకర బబగస షపక

8957 MLJ3556339
పపరర: షషకలర షపక

8960 MLJ3555083
పపరర: ననగభబషణస పపరరపప గబల
తసడడ:డ కకటయఖ పపరరపప గబల
ఇసటట ననస:86-20-2809
వయససస:82
లస: పప

94-226/1162

తసడడ:డ పరపయఖ కకశసశశటట
ఇసటట ననస:86-20-2804/3
వయససస:52
లస: పప
94-226/1165

భరస : చహడయఖ వవళనళళపప
ఇసటట ననస:86-20-2805
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/1167

8952 NDX1567454
పపరర: రరమయఖ కరసడడగబసట

94-225/1286

తసడడ:డ కకటయఖ కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:86-20-2807
వయససస:49
లస: పప
94-226/1168

8955 NDX0272518
పపరర: అనసషరబ షసక

94-226/1169

తసడడ:డ మమబబవల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2808
వయససస:56
లస: ససస స
94-226/1171

తసడడ:డ మమబబవల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2808
వయససస:48
లస: పప
94-226/1173

94-226/1156

భరస : అసకలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-20-2804/3
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : గబరఠబ షపక
ఇసటట ననస:86-20-2808
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2808
వయససస:46
లస: పప
8959 MLJ3555109
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరపప గబల

94-226/1158

భరస : ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:86-20-2805
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కనద క
న లసతన
ఇసటట ననస:86-20-2807
వయససస:18
లస: పప
8956 NDX1760140
పపరర: హహసపసన షపక

8942 MLJ3555091
పపరర: వరరసరశమ తననరర

8937 NDX1499152
పపరర: మమరక మసద

తసడడ:డ అధమ మసద
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస యళమళ
ఇసటట ననస:86-20-2804/5
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల భకలసల
ఇసటట ననస:86-20-2805
వయససస:37
లస: ససస స
8953 NDX3158474
పపరర: భరత కలమరర కనద క
న లసతన

94-227/1406

తసడడ:డ ఆసకలల వవమబల
ఇసటట ననస:86-20-2804/3
వయససస:37
లస: పప

భరస : పరపర రరవప దసపషటట
ఇసటట ననస:86-20-2804/4
వయససస:34
లస: ససస స
8950 NDX1290543
పపరర: శవ కకటట బతష
స ల

8939 NDX3159548
పపరర: దనవదస మమసధన

94-226/1153

తసడడ:డ అచచయఖ మసద
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:86-20-2804/2
వయససస:77
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప కకశసశశటట
ఇసటట ననస:86-20-2804/3
వయససస:84
లస: ససస స
8947 NDX1604371
పపరర: మరరయమర దసపషటట

94-226/1155

తసడడ:డ ఆడమ మసడ
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-20-2788
వయససస:50
లస: ససస స
8944 NDX1332964
పపరర: దసరర కకశసశశటట

8936 NDX1498055
పపరర: ససలశ రరజ మసద

8934 MLJ3556651
పపరర: మరరయమర మసదన

తసడడ:డ ఆదనమబ మసద
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మసద
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ మమసధన
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:33
లస: పప
8941 NDX1941534
పపరర: ఈశశరమర ఆలకలసట

94-226/1152

భరస : రరజయఖ మసదన
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ మసదన
ఇసటట ననస:86-20-2779
వయససస:29
లస: పప
8938 NDX3158813
పపరర: అధమ మమసధన

8933 NDX1645466
పపరర: లకడర మసదన

8958 AP151000393199
పపరర: చటటటమర పపరరపప గబల

94-226/1172

భరస : ననగభబషణస పపరరపప గబల
ఇసటట ననస:86-20-2809
వయససస:70
లస: ససస స
94-226/1174

8961 NDX1106046
పపరర: మసరసన వల షపక

94-226/1227

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:86 20-2810
వయససస:70
లస: పప
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8962 NDX3162666
పపరర: రరమ దతవ బరరగఅలమ
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94-227/1411

భరస : ఏసస బరరగఅలమ
ఇసటట ననస:86-20-2810
వయససస:36
లస: ససస స
8965 NDX3157617
పపరర: బల వనసకటమర బరరగరలమ

94-227/1414

94-227/1415

94-227/1418

94-226/1177

94-226/1180

94-226/1183

94-226/1185

భరస : బల ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:86-20-2823
వయససస:42
లస: ససస స

94-65/1213

8978 NDX1105964
పపరర: అబబదలమర వపరఫ కరరషరర షపక

8981 NDX2422772
పపరర: గగవసదమర యమనమల

8984 NDX2052215
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ

94-226/1188

94-227/1420

8987 SQX1707207
పపరర: అసకమరరరవప యమనమల

8970 NDX3200953
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

8973 NDX1966797
పపరర: శవ ననగ రరణణ కలసచప

94-226/1178

8976 NDX1966805
పపరర: వనసకట రరవప కలసచప

94-226/1176

94-226/1179

తసడడ:డ పప తషరరజ కక
ఇసటట ననస:86-20-2814
వయససస:31
లస: పప
94-226/1181

8979 NDX2418895
పపరర: పసదద మసరసన షపక

94-226/1182

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2817/1
వయససస:21
లస: పప
94-226/1184

8982 NDX3061603
పపరర: గరవసదమర యనమల

94-227/1419

భరస : బలరరజ యనమల
ఇసటట ననస:86-20-2818
వయససస:57
లస: ససస స
94-226/1186

8985 NDX2052223
పపరర: రమణ బసడడ

94-226/1187

తసడడ:డ వరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2822
వయససస:24
లస: పప
95-110/632

8988 AP151000393222
పపరర: పదర కరతనవత

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప యమనమల
ఇసటట ననస:86-20-2822/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : హనసమసత
ఇసటట ననస:86-20-2823
వయససస:45
లస: ససస స

8990 SQX1707140
పపరర: వమల కకతవథ

8991 NDX2339463
పపరర: రకణబక బతష
స ల

భరస : సప మ ననయక కకతవత
ఇసటట ననస:86-20-2823
వయససస:32
లస: ససస స

94-227/1417

భరస : వనసకట రరవప కక
ఇసటట ననస:86-20-2814
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-20-2822
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసకమర రరవప యమనమల
ఇసటట ననస:86-20-2822/1
వయససస:30
లస: ససస స
8989 NDX3160231
పపరర: పదర ఇసరరవథ

8975 AP151000393010
పపరర: శవమర జటబట

94-226/1175

Deleted

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:86-20-2818
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2820
వయససస:23
లస: ససస స
8986 NDX2176999
పపరర: పరరశత యమనమల

8972 NDX3167764
పపరర: సరసబడజఖస సససహననబబ ఈనన

8967 NDX1967076
పపరర: వనసకటటశ బసడనరర

భరస : శశరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2817
వయససస:30
లస: పప

భరస : మమన బబవగ షపక
ఇసటట ననస:86-20-2818
వయససస:32
లస: ససస స
8983 NDX2177302
పపరర: సమరర షపక

94-227/1416

భరస : అసకమర రరవప జటబట
ఇసటట ననస:86-20-2814
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఏసస బబబబ పసస
ఇసటట ననస:86-20-2817
వయససస:39
లస: ససస స
8980 NDX2177054
పపరర: గకససయమ బబగమ షపక

8969 NDX3156742
పపరర: శవ కలమమరర బసడరర

94-227/1413

తసడడ:డ ససరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-20-2814
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : లకరణ లలట జటబట
ఇసటట ననస:86-20-2814
వయససస:35
లస: ససస స
8977 NDX1290261
పపరర: వనసకటటశశరమర పరశస

94-225/1548

భరస : శశరర బసడరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:48
లస: ససస స
8974 NDX2113082
పపరర: రమణ జటబట

8966 NDX3195716
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

8964 NDX3157906
పపరర: హరరశ యయలవరలల

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:86-20-2810
వయససస:18
లస: పప

భరస : శశరర బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:86-20-2813
వయససస:50
లస: పప
8971 NDX3192101
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

94-227/1412

తసడడ:డ ఏసస బరరగఅలమ
ఇసటట ననస:86-20-2810
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరయ
ఇసటట ననస:86-20-2810
వయససస:18
లస: ససస స
8968 NDX3187440
పపరర: శశరర బసడనరర

8963 NDX3167343
పపరర: ఏసస బబబబ బరరగఅలమ

95-110/633

94-227/211

94-223/880

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:31
లస: ససస స
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8992 NDX2339497
పపరర: రమణమర బతష
స ల
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94-223/881

భరస : ససబబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:47
లస: ససస స
8995 NDX3173671
పపరర: రకణబక బతష
స ల

94-227/1422

94-227/212

94-223/884

94-223/885

94-223/888

94-225/1550

94-227/1426

తసడడ:డ చనన హనసమయఖ నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:30
లస: పప

9005 NDX2418887
పపరర: పలర పప భబనస

9008 NDX1966607
పపరర: తరరపతమర గబసజ

9011 NDX3291721
పపరర: వనసకటటష రరపరవథ

9014 NDX2339844
పపరర: శసకర గబసజ

94-227/216

9017 NDX2340156
పపరర: అసకమర జజడపలర

94-223/886

9020 NDX2177229
పపరర: చనన హనసమయఖ నసల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:50
లస: పప

9000 NDX3161635
పపరర: శవ అమ
ర ఠర

94-227/1423

9003 NDX2689818
పపరర: మమఅల షపక

94-223/1036

9006 NDX2339893
పపరర: రమమశ పలర పప

94-223/887

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2831
వయససస:34
లస: పప
94-227/214

9009 NDX3167517
పపరర: వనసకటటష రరపరవథ

94-225/1549

తసడడ:డ భకలల రరపరవథ
ఇసటట ననస:86-20-2833
వయససస:32
లస: పప
94-227/1574

9012 NDX3062726
పపరర: మబనన షపక

94-227/1425

భరస : బబష
ఇసటట ననస:86-20-2833/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/890

9015 NDX1480649
పపరర: వజయ కకమరర

94-227/215

భరస : శకనస కకమరర
ఇసటట ననస:86-20-2837
వయససస:33
లస: ససస స
94-223/891

భరస : కకటటశశర రరవప జజడపలర
ఇసటట ననస:86-20-2839
వయససస:55
లస: ససస స
94-223/894

94-226/1563

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-20-2829
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-20-2837
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కకమరర
ఇసటట ననస:86-20-2837
వయససస:37
లస: పప
9019 NDX2177203
పపరర: బబల గబరవయఖ నసల

94-223/1007

తసడడ:డ బకలల రరపరవథ
ఇసటట ననస:86-20-2833
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ శకనస
ఇసటట ననస:86-20-2834
వయససస:27
లస: ససస స
9016 NDX1480532
పపరర: శకనస కకమరర

9002 NDX2635803
పపరర: రరజకష పప లలరర

8997 NDX2848455
పపరర: ననగలకడర ఆసగగతష

తసడడ:డ బబబబ ననయక
ఇసటట ననస:86-20-2825
వయససస:32
లస: పప

భరస : శసకర గబసజ
ఇసటట ననస:86-20-2832
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష రరపరవథ
ఇసటట ననస:86-20-2833
వయససస:29
లస: ససస స
9013 NDX3166642
పపరర: తరపతమర బటటట ల

94-227/213

భరస : పలర పప రమమష
ఇసటట ననస:86-20-2831
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పలర పప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-20-2831
వయససస:44
లస: పప
9010 NDX3171527
పపరర: వనసకట లకడర రరపరవథ

8999 MLJ3561362
పపరర: అసగగత బబబబ ననయక

94-223/883

తసడడ:డ బబబబ ననయక ఆసగగతష
ఇసటట ననస:86-20-2825
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ పప లలరర
ఇసటట ననస:86-20-2828
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమశ పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2831
వయససస:31
లస: ససస స
9007 NDX2418879
పపరర: పలర పప రమమష

95-110/634

తసడడ:డ గగరరయమననయక
ఇసటట ననస:86-20-2825
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరజ కలచనలమ
ఇసటట ననస:86-20-2828
వయససస:32
లస: పప
9004 NDX2339877
పపరర: భబణబ పలర పప

8996 SQX1706324
పపరర: శకనసవరస రరవప బతష
స ల

8994 NDX2177013
పపరర: నరసససహ రరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటపయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబబబ ననయక
ఇసటట ననస:86-20-2825
వయససస:55
లస: ససస స
9001 NDX2340354
పపరర: మణణ కసఠ కలచనలమ

94-223/882

భరస : నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : రమణమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824
వయససస:31
లస: ససస స
8998 AP151000393211
పపరర: పపననమర అసగగద

8993 NDX2177047
పపరర: రరమదతవ పససపపలలటట

9018 SQX1706829
పపరర: వననకస రమణ ఆలకలసట

95-110/635

భరస : శవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:86-20-2839
వయససస:34
లస: ససస స
94-223/895

9021 NDX2926194
పపరర: చనన హనసమయఖ నసల

94-226/1564

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:49
లస: పప
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94-226/1565

భరస : చన హనసమయఖ నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:44
లస: ససస స
9025 AP151000393187
పపరర: కకటటశశరమర ఏటటకలరర

94-223/896

94-223/899

94-227/217

94-227/219

94-223/905

94-223/908

94-223/911

తసడడ:డ యరకయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-20-2857
వయససస:52
లస: పప

9035 NDX2177211
పపరర: సప మననథ కగల

9038 NDX2177310
పపరర: కకటటశశరమర గబఱప స

9041 NDX2340214
పపరర: రరజకశ కలపషలమ

9044 NDX2177294
పపరర: గరలయఖ గబఱప స

94-224/1194

9047 NDX3182441
పపరర: ఈశశరమర గబరకస

94-223/903

9050 NDX2784163
పపరర: అనసష పప లల
భరస : హనసమసతష రరవప పప లల
ఇసటట ననస:86-20-2857
వయససస:25
లస: ససస స

9030 NDX2339919
పపరర: కనకయఖ ఉపడనల

94-223/901

9033 NDX0867127
పపరర: రమణ పససడనడల

94-227/218

9036 NDX2177344
పపరర: దసరర దతవ గబఱప స

94-223/904

భరస : సరసబశవ రరవప గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/906

9039 NDX2177146
పపరర: మహహష బబబబ గబఱప స

94-223/907

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:23
లస: పప
94-223/909

9042 NDX2177179
పపరర: శకనవరస రరవప గబఱప స

94-223/910

తసడడ:డ గలయఖ గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:41
లస: పప
94-223/912

9045 NDX2634921
పపరర: మహహశ బబబబ గబరకస

94-223/1041

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:23
లస: పప
94-227/1427

భరస : శకనవరసరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:59
లస: ససస స
94-225/1551

94-223/898

భరస : చనబబబబ
ఇసటట ననస:86-20-2851
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:19
లస: పప
9049 NDX2751964
పపరర: అనసతయఖ పప లల

94-223/902

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలపషలమ
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:44
లస: పప
9046 NDX2632289
పపరర: సరయ గబరకస

9032 NDX2340008
పపరర: అనతన కకమమర

9027 NDX1499061
పపరర: చచననమర పలర పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపడనల
ఇసటట ననస:86-20-2845
వయససస:60
లస: పప

భరస : గరలయఖ గబఱప స
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలపషల
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:23
లస: పప
9043 NDX2177369
పపరర: సరసబశవ గబఱప స

94-223/900

తసడడ:డ హనసమసతప కగల
ఇసటట ననస:86-20-2852
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:86-20-2855
వయససస:49
లస: ససస స
9040 NDX2177161
పపరర: రరజకష కలపషల

9029 NDX2339851
పపరర: అదద మబరరస ఉపడనల

94-226/1567

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2844
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమర కకమమర
ఇసటట ననస:86-20-2847
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పప టటటయఖ
ఇసటట ననస:86-20-2851
వయససస:46
లస: పప
9037 NDX2177286
పపరర: గగవసదమర మమమడడ

94-223/897

తసడడ:డ కనకయఖ ఉపడనల
ఇసటట ననస:86-20-2845
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ పసనవనరర
ఇసటట ననస:86-20-2846
వయససస:49
లస: పప
9034 AP151000393125
పపరర: చనబబబబ పససడనడల

9026 NDX1499178
పపరర: అసకమర పలర పప

9024 NDX2926244
పపరర: వజయ నసల

భరస : బబల గబరవయఖ నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2844
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అదద మబరరస ఉపడనల
ఇసటట ననస:86-20-2845
వయససస:29
లస: ససస స
9031 NDX1966573
పపరర: బబబబ పసనవనరర

94-226/1566

తసడడ:డ చనన హనసమయఖ నసల
ఇసటట ననస:86-20-2841
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:86-20-2843
వయససస:62
లస: ససస స
9028 NDX2339869
పపరర: కకషష వవణణ ఉపడనల

9023 NDX2926236
పపరర: బబల గబరవయఖ నసల

9048 NDX2737013
పపరర: పససచలమర పప లల

94-223/1172

భరస : అనసతయఖ పప లల
ఇసటట ననస:86-20-2857
వయససస:55
లస: ససస స
94-226/1568

9051 NDX3173614
పపరర: శరఠష బతష
స ల

94-226/1569

తసడడ:డ ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2858
వయససస:25
లస: ససస స
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9052 NDX2586493
పపరర: వమమలలసరశ రరవప పరశస

94-124/807

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:86-20-2860
వయససస:32
లస: పప
94-226/1570

తసడడ:డ లమలఖ కకత వరత
ఇసటట ననస:86-20-2861
వయససస:33
లస: పప
9058 NDX1485797
పపరర: శకనస గరలలటట

94-224/993

94-224/1411

94-221/384

94-221/386

భరస : నరసససహరరడడడ పడడగపరటట
ఇసటట ననస:86-25
వయససస:24
లస: ససస స
9070 NDX2391647
పపరర: నరసససహరరడడడ పడడగపరటట

94-221/388

94-221/390

తసడడ:డ ఏలయమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:60
లస: పప

94-227/1429

9065 NDX3201894
పపరర: బరరటస మన బరరటస
మహనరరవప
తసడడ:డ డనడక డనడక
ఇసటట ననస:86-23
వయససస:28
లస: ససస స

94-224/1412

9068 NDX2389153
పపరర: ససబబబరరడడడ పడడగపరటట

94-221/387

9071 NDX2366094
పపరర: రరణణ తనళళరర

9074 NDX2365856
పపరర: ససబబలకలరమర లసగరరరడడడ

94-224/997

9077 NDX0152710
పపరర: దతవమణణ గగరరకపపడడ

9080 NDX2365864
పపరర: ససబబరరమరరడడడ లసగరరరడడడ
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:86-31
వయససస:42
లస: పప

9057 NDX1485789
పపరర: కకయల గరలలటట

94-224/992

9060 NDX0566752
పపరర: ననగకశశరరరవప ఉయమఖల

94-224/995

9063 NDX0335364
పపరర: భబగఖలకకర వడడదల

94-208/973

9066 NDX2366110
పపరర: అనసశర చలకల

94-221/385

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ చలకల
ఇసటట ననస:86-24
వయససస:22
లస: ససస స
9069 NDX2796886
పపరర: లకడర చసతలచచరరవప

94-224/1426

భరస : యలర యఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:86-26
వయససస:46
లస: ససస స
94-221/389

9072 NDX0400242
పపరర: రమ కసపర

94-225/1287

భరస : వనసకటటశశరరరవప కసపర
ఇసటట ననస:86-28-2492
వయససస:40
లస: ససస స
94-221/391

9075 NDX0147371
పపరర: సశరష జజఖత గరరరకపపడడ

94-224/996

తసడడ:డ బబలసరశమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/998

భరస : బబలసరశమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:55
లస: ససస స
94-224/1000

తసడడ:డ శవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:86-20-2860
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప వడడదల
ఇసటట ననస:86-22-1794
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబరరమ రరడడ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:34
లస: ససస స
9079 NDX0152579
పపరర: బబలసరశమ గరరరకపపడక

9062 NDX2768265
పపరర: వజయ ఊయల

94-225/1552

తసడడ:డ వరరసరశమ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-22
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:86-28
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నసర మహమరద
ఇసటట ననస:86-29
వయససస:33
లస: ససస స
9076 NDX0146852
పపరర: పపడమ జజఖత గరరరకపపడక

94-224/994

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పడడగపరటట
ఇసటట ననస:86-26
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:86-27
వయససస:31
లస: పప
9073 NDX2365963
పపరర: జనత మహమరద

9059 NDX0566786
పపరర: బబజర ఉయమఖల

9054 NDX3127917
పపరర: నరసససహ రరవప గబసజ

భరస : శకనవరస గరలటట
ఇసటట ననస:86-21
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప ఊయల
ఇసటట ననస:86-22
వయససస:23
లస: పప

భరస : లకడర నరసయఖ అసర
ఇసటట ననస:86-23
వయససస:33
లస: ససస స
9067 NDX2389120
పపరర: వనసకటనరసమర పడడగపరటట

94-221/383

భరస : ననగకశశర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:86-22
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయ ఊయల
ఇసటట ననస:86-22
వయససస:18
లస: ససస స
9064 NDX2365955
పపరర: లకడర దతవ అసర

9056 NDX2365930
పపరర: జన బబషర షపక
తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల గరలటట
ఇసటట ననస:86-21
వయససస:39
లస: పప
9061 NDX2888550
పపరర: కవత ఊయల

94-223/1008

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరశస
ఇసటట ననస:86-20-2860
వయససస:32
లస: పప
9055 NDX2922862
పపరర: రరగఖ కకత వరత

9053 NDX2549228
పపరర: రరవప పరశస

9078 NDX1486050
పపరర: ఆనసద బబబబ గగరరకపపడడ

94-224/999

తసడడ:డ బబలసరశమ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-30
వయససస:29
లస: పప
94-221/392

9081 NDX2366003
పపరర: కకటటశశరమర పసటట ట

94-221/393

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:86-32
వయససస:21
లస: ససస స
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9082 NDX2388882
పపరర: షపక హససన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-221/394

తసడడ:డ షపక హహసపసన
ఇసటట ననస:86-33
వయససస:40
లస: పప

94-224/1002

భరస : బబబబరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-33
వయససస:56
లస: ససస స

9085 NDX2365906
పపరర: అబబదల భబషస షపక

94-221/395

తసడడ:డ ఫరఠద షపక
ఇసటట ననస:86-34
వయససస:26
లస: పప

9086 NDX1079243
పపరర: శశషగరరర కసచరర

94-221/396

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-35
వయససస:24
లస: పప

9089 NDX2382646
పపరర: అరరణ వవమబల

94-224/1004

94-221/399

తసడడ:డ భబవనననరయణ పసదపరటట
ఇసటట ననస:86-38
వయససస:28
లస: ససస స

9092 NDX2382596
పపరర: వజయ లకడర బబణనల

94-221/397

9095 NDX2365799
పపరర: అనల సరయ రరమనవన

9087 NDX0152637
పపరర: సరసబశవరరవప కసచరర

9090 NDX2366052
పపరర: కలషన పసదపరటట

94-221/400

94-221/402

9096 NDX2365872
పపరర: రగహహత పగడనల

9097 SQX2404952
పపరర: ససభబషసణ ఇకలకరరస

94-221/404 9099 NDX2365781
9098 NDX2366078
పపరర: చసడనమణణ ససనసదదన కటటకరల
పపరర: దసరరరరరవప కకవపరర

9100 NDX2366045
పపరర: సరయ ససవర కకషష సలకర
తసడడ:డ కనక దసరర పడసరద సలకర
ఇసటట ననస:86-45
వయససస:21
లస: పప
9103 NDX2366060
పపరర: వనసకటటసశరరర ఉసగరరల

94-221/408

భరస : లకడర ననరరయణ సనససటట
ఇసటట ననస:86-50
వయససస:49
లస: ససస స

94-223/805

94-223/811

9107 NDX2389021
పపరర: పపసరషవత పసనసగరసడ

94-223/809

9110 NDX2132777
పపరర: లకడర ననరరయణ సనశశటట
తసడడ:డ ససబబ రరవప సనససటట
ఇసటట ననస:86-50
వయససస:54
లస: పప

94-223/808

9105 NDX0429506
పపరర: పరలన పప టట
ర రర

94-223/810

భరస : దసరరరరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:86-47
వయససస:38
లస: ససస స
94-221/410

భరస : సతఖ పడసరద పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:86-49
వయససస:72
లస: ససస స
94-227/221

9102 AP151000387147
పపరర: ఎససవరమర దనసరర
భరస : జజజ దనసరర
ఇసటట ననస:86-46
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : పడభబవత పప టటనరర
ఇసటట ననస:86-47
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : పడభబవత పప టటనరర
ఇసటట ననస:86-47
వయససస:24
లస: పప
9109 NDX2132769
పపరర: వనసకట రతనస సనససటట

9104 NDX2042968
పపరర: భవరన పప టటనరర

94-221/405

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ కకవపరర
ఇసటట ననస:86-44
వయససస:35
లస: పప

భరస : సససదరసససగ మమకతతటట
ఇసటట ననస:86-45
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమరరరవప ఉసగరరల
ఇసటట ననస:86-47
వయససస:49
లస: పప
9106 NDX2042950
పపరర: రమమష బబబబ పప టటనరర

9101 AP151000387152
పపరర: మరరయమర మమకతతటట

94-221/403

తసడడ:డ మమరకసడతయ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:86-42
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గకరర శసకర రరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:86-43
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/406

94-221/401

భరస : మసరసన రరవప జజర రఠ
ఇసటట ననస:86-40
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరమనవన
ఇసటట ననస:86-41
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట ననగకశశర రరవప ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:86-42
వయససస:29
లస: ససస స

94-221/398

9093 NDX2366128
పపరర: కకకషషవవణణ జజర రఠ

తసడడ:డ మకతషస జయరరవప రకగబలగడనడ
ఇసటట ననస:86-40-794
వయససస:54
లస: పప
95-198/1563

94-224/1005

భరస : భబవనననరయణ పసదపరటట
ఇసటట ననస:86-37
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనయ రరమ బబణనల
ఇసటట ననస:86-39
వయససస:23
లస: ససస స
95-224/1151

94-224/1003

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-34
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వవమబల
ఇసటట ననస:86-36
వయససస:24
లస: ససస స

9091 NDX2366102
పపరర: మమనస పసదపరటట

9084 NDX0153155
పపరర: కరశమర జ

భరస : శకనస జ
ఇసటట ననస:86-33
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:86-34
వయససస:56
లస: ససస స

9088 NDX2366029
పపరర: కరలలశ షపక

9094 SQX1684232
పపరర: సరమ బబబబ రకగబలగడడ

9083 MLJ2233179
పపరర: గబరవమర మసగళగరరర

9108 NDX1480946
పపరర: దసరర కలమమరర కరరనటట

94-227/220

భరస : గబరవయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:86-50
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/222

9111 NDX2662641
పపరర: ఇరరగబ యశశద

94-213/875

భరస : డచవవడత
ఇసటట ననస:86-50-54
వయససస:23
లస: ససస స
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9112 NDX2365823
పపరర: లలతనసబ అడడ
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94-221/411

భరస : వనసకటపయఖ అడడ
ఇసటట ననస:86-51
వయససస:78
లస: ససస స
9115 NDX2342368
పపరర: రమమదతవ తతట

94-227/223

94-221/415

94-227/225

94-219/677

95-205/819

94-220/753

94-220/756

తసడడ:డ ససబబరతనస వలలర పప
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:38
లస: పప

9125 NDX0549253
పపరర: ధనలకడర కనడస

9128 NDX2501765
పపరర: భబరత దతవ బబవసరన

9131 NDX2376796
పపరర: మమహతనజ షపక

9134 NDX2376762
పపరర: ససవదన షపక

94-220/759

9137 NDX1142439
పపరర: అరరణ వలలర పప

94-220/750

9140 NDX1147214
పపరర: చసదడశశఖర మలపరటట
తలర : మహన రరవప మలపరటట
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:39
లస: పప

9120 NDX2376309
పపరర: ససభబషసణణ పతస

94-221/417

9123 NDX1826298
పపరర: గరలబ పఠరన నసతకకక

94-227/227

9126 NDX0549857
పపరర: శకనవరసరరవప కనడస

94-220/751

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ కనడస
ఇసటట ననస:86-61
వయససస:48
లస: పప
94-219/678

9129 NDX1935412
పపరర: జరరన పఠరన

94-220/752

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:86-172
వయససస:32
లస: ససస స
94-220/754

9132 NDX2376770
పపరర: మమలమబ షపక

94-220/755

భరస : కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:42
లస: ససస స
94-220/757

9135 NDX2376788
పపరర: కరఠమబలమర షపక

94-220/758

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:50
లస: పప
94-219/679

భరస : చటటటబబబబ వలలర పప
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:33
లస: ససస స
94-219/681

94-221/414

తసడడ:డ మసరసన పఠరన నసతకకక
ఇసటట ననస:86-57
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కరఠమబలమర షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:54
లస: పప
9139 NDX1142421
పపరర: చటటటబబబబ వలలర పప

94-227/226

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:86-176
వయససస:47
లస: ససస స
9136 NDX2376424
పపరర: ననగబర వరల షపక

9122 NDX2173623
పపరర: నసతకకక మమలక పఠరన

9117 NDX2365971
పపరర: యలసపరటట శవరరజ

భరస : వనసకటటసశరరర పతస
ఇసటట ననస:86-57
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దదవసజ బబవసరన
ఇసటట ననస:86-171
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:86-172
వయససస:34
లస: పప
9133 NDX2376432
పపరర: ససవదనబ షపక

94-221/416

భరస : శకనవరసరరవప కనడస
ఇసటట ననస:86-61
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫర
ఇసటట ననస:86-73
వయససస:33
లస: పప
9130 NDX1935743
పపరర: ససభబన పఠరన

9119 NDX2389070
పపరర: నరరససగ ననయక పప తషల

94-221/413

తసడడ:డ యలసపరటట వర సరశమ
ఇసటట ననస:86-54
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నసతకకక గరలబ పఠరన
ఇసటట ననస:86-57
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరననదస
ఇసటట ననస:86-61
వయససస:22
లస: పప
9127 SQX2161677
పపరర: మబసరస సయద

94-227/224

తసడడ:డ దసజ ననయక పప తషల
ఇసటట ననస:86-56
వయససస:36
లస: పప

భరస : నసతకకక గరలబ పఠరన
ఇసటట ననస:86-57
వయససస:43
లస: ససస స
9124 NDX1833533
పపరర: ననగ సరయ కకరణ కరననదస

9116 NDX1826538
పపరర: దదలప కలమమర తతట

9114 NDX2366011
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర వపలర

తసడడ:డ ససరర బబబబ వపలర
ఇసటట ననస:86-53
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడదదప తతట
ఇసటట ననస:86-53
వయససస:42
లస: పప

భరస : యలసపరటట శవరరజ
ఇసటట ననస:86-55
వయససస:32
లస: ససస స
9121 NDX2173615
పపరర: నసతకకక నజర బబగస పఠరన

94-221/412

తసడడ:డ గగపయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:86-52
వయససస:65
లస: పప

భరస : దదలపపకమమర
ఇసటట ననస:86-53
వయససస:39
లస: ససస స
9118 NDX2365997
పపరర: యలసపరటట లత

9113 NDX2365989
పపరర: కసచచరర బబబబరరవప

9138 NDX1142447
పపరర: ససజజత వలలర పప

94-219/680

భరస : ససబబరతనస వలలర పప
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:38
లస: ససస స
94-219/682

9141 NDX3170776
పపరర: రమమష జజనపరటట

94-219/936

తసడడ:డ నరసససహ జజనపరటట
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:32
లస: పప
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9142 NDX1219740
పపరర: భవరన భరక
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94-220/760

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప బరకర
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:26
లస: ససస స
9145 NDX2784247
పపరర: శరసత కలమమరర కరకకలమ

94-226/1554

94-223/938

94-223/941

95-94/464

94-223/944

9152 NDX0520304
పపరర: మసరసన వల షపక

9155 NDX2281715
పపరర: మసరసన వరల షపక

9158 NDX1290618
పపరర: హహససవసన షపక

94-223/947

9161 MLJ2235422
పపరర: ధనలకడర గననవరపప

తసడడ:డ వవర సరశమ గసనననవవరపప
ఇసటట ననస:86-205
వయససస:46
లస: పప

9164 NDX0904920
పపరర: పరరశత కటటకస

తసడడ:డ గకరఠశశర రరవప� కరసఢచపప
ఇసటట ననస:86-206
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదనస కకమబర
ఇసటట ననస:86-213
వయససస:24
లస: ససస స

94-226/1212

9170 NDX0983189
పపరర: జజఖత చకకర
తలర : కకషషకలమమరర చకకర
ఇసటట ననస:86-213
వయససస:29
లస: ససస స

9150 NDX0520254
పపరర: మసరసన బ షపక

94-223/940

9153 NDX0520361
పపరర: యమససన షపక

94-223/943

9156 NDX2281723
పపరర: శకకలమ బ షపక

94-226/1204

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:86-201,K V P COLONY
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/945

9159 MLJ3555562
పపరర: గసగమర బసడర మబరర

94-223/946

భరస : ఆవపలయఖ భసడనరమబఢక
ఇసటట ననస:86-203
వయససస:37
లస: ససస స
94-226/1189

9162 NDX1950113
పపరర: రరజ గనవరపప

94-226/1190

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గనవరపప
ఇసటట ననస:86-205
వయససస:24
లస: పప
94-226/1192

9165 NDX0520650
పపరర: కకటటశశరమర కసదచపప

94-226/1193

భరస : గకరరశశరరరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:86-206
వయససస:65
లస: ససస స
94-226/1195

తసడడ:డ హనసమమచనరరఖలల కరసఢచపప
ఇసటట ననస:86-206
వయససస:68
లస: పప
94-226/1197

94-226/1556

తసడడ:డ పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ కటటకస
ఇసటట ననస:86-206
వయససస:55
లస: ససస స

94-226/1194 9167 NDX0520486
9166 NDX0520742
పపరర: ఉమమ మహహశశరరరవప కసదతపప
పపరర: గకరఠశశర రరవప కరసఢచపప

9169 NDX1712018
పపరర: మహహమమ కలమమరర కకమబర

94-223/942

భరస : ఆసజనవయబలల గసననవవరపప
ఇసటట ననస:86-205
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/1191

9147 NDX2937431
పపరర: అకస రరననసర షపక

భరస : పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-202
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:86-203
వయససస:22
లస: పప
9163 NDX1499517
పపరర: ఆసజనవయబలల గననవరపప

94-223/939

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:86-201,1ST LANE
వయససస:23
లస: పప

భరస : హహససవసన షపక
ఇసటట ననస:86-202
వయససస:37
లస: ససస స
9160 NDX2340313
పపరర: సరధదక సయఖద

9149 NDX0520338
పపరర: బజననబ షపక

94-226/1553

భసధసవప: నససర అహమరద షపక
ఇసటట ననస:86-198/ F F-101
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:22
లస: ససస స
9157 NDX1290626
పపరర: మసరసన బ షపక

94-226/1555

భరస : బబజవల షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:29
లస: పప
9154 SQX1722776
పపరర: మమబబ ససబబనబ షపక

9146 NDX2777977
పపరర: రవ కరకకలమ

9144 NDX2784478
పపరర: రరజకసదడ బబబబ కరకకలలర

తసడడ:డ వరరసరశమ కరకకలలర
ఇసటట ననస:86-198
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరజకసదడ బబబబ కరకకలమ
ఇసటట ననస:86-198
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-201
వయససస:22
లస: ససస స
9151 NDX0520346
పపరర: బబజవల షపక

94-220/761

భరస : ససగమమశశర రరవప బరకర
ఇసటట ననస:86-181
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజకసదడ బబబబ కరకకలమ
ఇసటట ననస:86-198
వయససస:56
లస: ససస స
9148 NDX2454262
పపరర: మమబబ ససబబన బ షపక

9143 NDX0851113
పపరర: సతఖవత బరకర

9168 NDX1498949
పపరర: బబ షపక

94-226/1196

భరస : మషసదద న షపక
ఇసటట ననస:86-212
వయససస:67
లస: ససస స
94-226/1198

9171 NDX1211184
పపరర: కకషష కలమమరర చచకకర

94-226/1199

భరస : నరసససహరరడడడ చచకకర
ఇసటట ననస:86-213
వయససస:52
లస: ససస స
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9172 NDX1211192
పపరర: పరమమశశరర చచకకర
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94-226/1200

భరస : కకటట రరడడడ చకకర
ఇసటట ననస:86-213
వయససస:92
లస: ససస స
9175 NDX0492512
పపరర: సరమమమ జఖస జరటట

94-226/1202

9176 NDX2819993
పపరర: షరఠరల షపక

94-220/1024

9179 NDX2803336
పపరర: వనసకయమర గబమర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-616-79
వయససస:25
లస: పప

9182 NDX1187681
పపరర: పడశరసత మరరకపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరకబబ యన
ఇసటట ననస:86,-18-2384
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:86,-19-2716
వయససస:48
లస: పప

9187 MLJ2238970
పపరర: గకరర మలలర

9188 NDX0148411
పపరర: పడభబకర రరవప కసచచరర

94-226/1207

భరస : ఆమరళసగస మలలర ల
ఇసటట ననస:86-162330
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బబ ననల
ఇసటట ననస:86-192711
వయససస:50
లస: ససస స
9193 NDX2974806
పపరర: శకనవరసరరవప మబపరషళర

94-208/1532

భసధసవప: రరజకశ కరథద
ఇసటట ననస:87-2-175
వయససస:42
లస: పప

94-226/1205

9194 NDX2562361
పపరర: పడభబ దనస వరససమలర

94-168/1099

9197 NDX0012229
పపరర: చనన కరశయఖ మబకకర

94-226/1223

9200 NDX2929370
పపరర: రరజకశశరర మబమమరలమనవన
భరస : గగపరలరరవప మబమమరలమనవన
ఇసటట ననస:87-2-186
వయససస:71
లస: ససస స

9180 NDX2812840
పపరర: లకడర మమసడతలమ

94-225/1660

9183 NDX0692525
పపరర: వనసకటటశశరరర గబడడపపడడ

94-226/1206

9186 NDX3097300
పపరర: అబబదల బలమల షపక

94-220/947

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:86-101778
వయససస:20
లస: పప
94-226/1209

9189 NDX0148403
పపరర: బబగఖలకడర గబడడమమటర

94-226/1210

భరస : సరశమ రసగయఖ ఘఢకమమటనళ
ఇసటట ననస:86-182635/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-226/1213

9192 NDX3099447
పపరర: అయయషర బబగస షపక

94-208/1540

తసడడ:డ జమల వల షపక
ఇసటట ననస:87-2-115
వయససస:18
లస: ససస స
94-168/859

9195 NDX2690667
పపరర: నరఠకణ రరజ వడతడశశరరష

94-168/860

తసడడ:డ కకటయఖ వదతదసశరపప
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:25
లస: పప
94-168/164

తసడడ:డ రగగయఖ మబకకర
ఇసటట ననస:87-2-174
వయససస:43
లస: పప
94-168/861

94-225/1554

తసడడ:డ నరసససహస ఘఢకపపఢక
ఇసటట ననస:86-12692
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దతవసహయస వరససమలర
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదనస
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:18
లస: పప
9199 NDX2587194
పపరర: దనవదస కరథద

9191 NDX2052231
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

9177 NDX2809812
పపరర: పసరరలర షపక

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:86-616-79
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-1-293
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ చమషరరశయమ మబపరషళర
ఇసటట ననస:87/2/169/1
వయససస:54
లస: పప
9196 NDX2795235
పపరర: అలఎకస వరససమలర

94-225/1659

తసడడ:డ కక కసచరర
ఇసటట ననస:86-182583/1
వయససస:41
లస: పప
94-226/1211

94-221/798

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:86-226-15
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-12597
వయససస:32
లస: ససస స

94-226/1222 9185 NDX1105998
9184 NDX1497834
పపరర: కకటటశశర రరవప మమరకబబ యన
పపరర: శకనస కలసచపప

9190 AP151000393702
పపరర: గగవసదమర రకగరర � ఱగరనరళ

94-225/1553

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:86-616-79
వయససస:71
లస: ససస స
94-225/1661

9174 NDX2691145
పపరర: ననగమర మమగరవరటట

భరస : రరమ కకటట మమగరవరటట
ఇసటట ననస:86-215
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పసరరలర షపక
ఇసటట ననస:86-226-15
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమబలల
ఇసటట ననస:86-616-79
వయససస:23
లస: ససస స
9181 NDX2803310
పపరర: గబరరసరశమ గబమర

94-226/1201

తసడడ:డ నరరసస రరడడడ చకకర
ఇసటట ననస:86-213
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జరటట
ఇసటట ననస:86-217
వయససస:31
లస: ససస స
9178 NDX2803328
పపరర: లకడర పడసనన గసధససరర

9173 NDX1497479
పపరర: ననగరరరర న రరడడడ చచకకర

9198 NDX2922417
పపరర: మరరయ రరణణ మబకకర

94-168/1100

భరస : చనన కరశయఖ మబకకర
ఇసటట ననస:87-2-174
వయససస:35
లస: ససస స
94-208/1541

9201 NDX1659988
పపరర: చనన గబణనపరటట

94-208/1039

భరస : ఆశరరశదస గబణనపరటట
ఇసటట ననస:87-3-207
వయససస:50
లస: ససస స
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94-208/1040

భరస : జయరరవప పలలర
ఇసటట ననస:87-3-207
వయససస:50
లస: ససస స
9205 NDX2711497
పపరర: ఉష బబబబ పప ల శశటట

94-208/1173

94-208/1547

94-208/1057

94-208/1549

94-168/1049

94-208/1079

94-168/325

తసడడ:డ కకసడయఖ కసచసగసటర
ఇసటట ననస:88-5-3992
వయససస:48
లస: పప

9215 NDX2634731
పపరర: యశశసత పపదకకలమ

9218 SAA1470236
పపరర: మమఘన బటటట ల

9221 NDX2876142
పపరర: శకనవరస రరవప రరయన

9224 NDX1907874
పపరర: బబల ససరయఖ ససకలరఠ

94-168/1216

9227 NDX2600617
పపరర: పకధదశరరజ నసనన

94-208/1175

9230 NDX1535857
పపరర: రమమదతవ సయఖద
భరస : ససరరజ సయయద
ఇసటట ననస:88-5-3993
వయససస:50
లస: ససస స

9210 NDX0787770
పపరర: ససనత న న

94-208/1056

9213 NDX3263423
పపరర: సరమయయలల ననగరళర

94-208/1648

9216 NDX2336691
పపరర: చననమర వరకరడడ

94-168/166

భరస : అపరషరరవప లలట వరకరడడ
ఇసటట ననస:87-16-26/89
వయససస:54
లస: ససస స
93-5/1310

9219 NDX3019270
పపరర: అనస రరఢ కసచరర

94-208/1536

భరస : ననగ రవ చసదడ శశఖర కసచరర
ఇసటట ననస:87-17-1368
వయససస:39
లస: ససస స
94-208/1534

9222 NDX1908146
పపరర: ససశల ససకలరఠ

94-168/324

భరస : బబల ససరయఖ ససకలరఠ
ఇసటట ననస:88-3-117
వయససస:53
లస: ససస స
94-168/326

9225 NDX2345965
పపరర: హరర కకషష బసడనరర

94-168/329

తసడడ:డ గగవసదస బసడనరర
ఇసటట ననస:88-5-194/2
వయససస:23
లస: పప
94-168/872

తసడడ:డ పడభబకర నసనన
ఇసటట ననస:88-5-1224
వయససస:18
లస: పప
94-168/697

94-208/1544

తసడడ:డ మసరసన రరవప ననగరళర
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ ససకలరఠ
ఇసటట ననస:88-3-117
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-368
వయససస:21
లస: పప
9229 NDX2095389
పపరర: ననగయఖ కసచసగసటర

94-208/1058

తసడడ:డ శసకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:87-160/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబల ససరయఖ ససకలరఠ
ఇసటట ననస:88-3-117
వయససస:28
లస: పప
9226 NDX3160355
పపరర: గణణశ తనడడబబ యన

9212 NDX0786608
పపరర: మబతనఖల రరవప మబతనఖల

9207 NDX3155983
పపరర: యమరసరణణ మరరయమర

భరస : శరమబఖల న
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయరరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చసదడ కసదదటట
ఇసటట ననస:87-41/1
వయససస:31
లస: ససస స
9223 NDX1979006
పపరర: చనన జజజన పడకరశ ససకలరఠ

94-208/1055

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పపదకకలమ
ఇసటట ననస:87-3-310/4
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కరసససదనళయ
ఇసటట ననస:87-16-2184
వయససస:25
లస: ససస స
9220 NDX1566522
పపరర: రజన కసదదటట

9209 NDX0935494
పపరర: పరరశత మమడడ మమడడ

94-208/1042

భరస : డతవడ
ఇసటట ననస:87-3-256
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మబతనఖల
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యయసప బబ కకనర ళళటట
ఇసటట ననస:87-3-309,WARD 25
వయససస:36
లస: పప
9217 NDX3211893
పపరర: సరయ లకడర కరసససదనళయ

94-208/1052

భరస : రమణ మమడడ
ఇసటట ననస:87/3/265/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబతనఖలరరవప న
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:31
లస: ససస స
9214 NDX3088002
పపరర: రవ కకనర ళళటట

9206 NDX1996042
పపరర: పపడమ కలమమర కకమబర

9204 NDX1642199
పపరర: వననద కలమమర కకసగలలటట

తసడడ:డ మరరయమ దనస కకసగలలటట
ఇసటట ననస:87-3-238
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకమబర
ఇసటట ననస:87-3-254
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:87-3-262
వయససస:53
లస: ససస స
9211 NDX0935544
పపరర: ఏసపస రర రరణణ ఏన న

94-208/1542

తసడడ:డ ఏససపరదస అణనషమలలవ
ఇసటట ననస:87-3-222
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:87-3-247/A
వయససస:42
లస: పప
9208 NDX2734986
పపరర: రరజకశశరర వపషరర

9203 NDX2876035
పపరర: బబర ససస రఠజజయస అణనషమలలవ

9228 NDX0782854
పపరర: పరమమశశర రరడడడ పపరస

94-168/696

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ రరడడడపపరస
ఇసటట ననస:88-5-3373
వయససస:88
లస: పప
94-168/698

9231 NDX2095371
పపరర: జజన బబగస షపక

94-168/699

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:30
లస: ససస స
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9232 NDX0539601
పపరర: కరసతకలమమరర రసజల�

94-168/700

తసడడ:డ పసలలషష� రసజజల
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:30
లస: ససస స
9235 NDX0539775
పపరర: సరగర చనటర �

94-168/703

94-168/706

94-168/709

94-168/712

94-168/715

94-168/718

94-168/721

తసడడ:డ చచసచయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:31
లస: ససస స

9245 NDX0868117
పపరర: శవరరరడడడ మలకర�

9248 NDX1908351
పపరర: శకకరసత పప తతగబసటర

9251 NDX0782771
పపరర: అసకమర అసకకరరడడడ�

9254 NDX0783126
పపరర: పసదద ఎలకకసడన రరడడ � కకతరరడ�డడ

94-168/724

9257 NDX0783159
పపరర: ససబబరతనస కకసడడశశటట �

94-168/713

9260 NDX0783340
పపరర: జయలకడర యరకసశశటట �
భరస : చచనన కకశవరరడడడ� యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:32
లస: ససస స

9240 NDX1091982
పపరర: అరరణన బబయ మమగరవత

94-168/708

9243 NDX1908039
పపరర: యయగకసశరరర బబ సదలపరటట

94-168/711

9246 NDX0782755
పపరర: ససబబబలల మలక�

94-168/714

భరస : వనసకరరడ�డడ మలక
ఇసటట ననస:88-5-4003
వయససస:55
లస: ససస స
94-168/716

9249 NDX1494426
పపరర: లకడర కరసడడ కలసట

94-168/717

భరస : లకరణ రరవప కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:31
లస: ససస స
94-168/719

9252 NDX0783142
పపరర: ననరరయణమర కకతరరడడ �

94-168/720

భరస : పసదద ఎలకకసడన రరడడ � కకతరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:80
లస: ససస స
94-168/722

9255 NDX0783035
పపరర: పదరజ కకసడడశశటట �

94-168/723

భరస : కరమమశశరరరవప� కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:88-5-4006
వయససస:34
లస: ససస స
94-168/725

భరస : ఆదదశశషరరరవప� కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:88-5-4006
వయససస:58
లస: ససస స
94-168/727

94-168/705

తసడడ:డ నరసససహహలల బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:88-5-3998
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ� కకతరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:85
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప� కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:88-5-4006
వయససస:36
లస: ససస స
9259 NDX0783001
పపరర: రరజకలమమరర కరకలమమనస�

94-168/710

భరస : వనసకట కకటటరరడడడ� అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ఎలకకసడన రరడడడ� కకతరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:40
లస: పప
9256 NDX0783134
పపరర: ససతనదతవ కకసడడశశటట �

9242 NDX2111995
పపరర: నరసమర కసచచరర

9237 NDX1092592
పపరర: వనసకటటసశర రరవప లలకకర

భరస : సరసబబ ననయక మమగరవరత
ఇసటట ననస:88-5-3995
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : ఉమమదతవ పప తతగబసటర
ఇసటట ననస:88-5-4004
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమబలల అడపరల
ఇసటట ననస:88-5-4005
వయససస:31
లస: ససస స
9253 NDX0783233
పపరర: కకసడనరరడడడ కకతరరడ�డడ

94-168/707

భరస : గబరవయఖ� మలక
ఇసటట ననస:88-5-4003
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరడడడ చసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-4003
వయససస:55
లస: పప
9250 NDX1494350
పపరర: భవరన అడపరల

9239 NDX1092485
పపరర: ఉషశక పప లలకకసడ

94-168/702

తసడడ:డ బడహరస లలకకర
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల కసచచరర
ఇసటట ననస:88-5-3998
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరమరరడడడ పపసపరటట
ఇసటట ననస:88-5-3999
వయససస:26
లస: పప
9247 NDX0782979
పపరర: ననరరయణరరడడడ చనగసరరడడడ

94-168/704

భరస : పరసడడ రసగ రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:88-5-3995
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససరర తనకకసద
ఇసటట ననస:88-5-3995
వయససస:37
లస: పప
9244 NDX1951087
పపరర: మణణకసఠ పపసపరటట

9236 NDX0536664
పపరర: హనసమసతష చతస లలరర�

9234 NDX0539742
పపరర: పదనరవత దససప�

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ దససప
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప� చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసతష� చతష
స లలరర
ఇసటట ననస:88-5-3995
వయససస:30
లస: ససస స
9241 NDX2095322
పపరర: దదలప తనకకసద

94-168/701

భరస : వనసకటటసశర రరవప లలకకర
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకయఖ� చనటర
ఇసటట ననస:88-5-3994
వయససస:29
లస: పప
9238 NDX0539577
పపరర: మమరస మర చతస లలరర�

9233 NDX1092758
పపరర: మహలకడర లలకకర

9258 NDX0782623
పపరర: కలమమరర కరకలమమనస�

94-168/726

తసడడ:డ చచసచయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/728

9261 NDX0782649
పపరర: మమరమర కరకలమమనస�

94-168/729

భరస : చచసచయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:50
లస: ససస స
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9262 NDX0782912
పపరర: అనల కలమమర కరకలమమనస�

94-168/730

తసడడ:డ చచసచయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:33
లస: పప
9265 NDX0782904
పపరర: చచసచయఖ కరకలమమనస�

94-168/733

94-168/736

94-168/739

94-168/742

తసడడ:డ ననగరరరడడడ Bhumpalli
ఇసటట ననస:88-5-4010
వయససస:26
లస: ససస స
9277 NDX1494244
పపరర: ననగమణణ యరకగబసటర

94-168/745

94-168/748

9272 NDX2144632
పపరర: అలలర న వనత సరగర

94-168/751

94-168/754

9270 NDX1948977
పపరర: బడహరరరవప కరమరరజగడడ

94-168/740

9273 NDX1979113
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసటటరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:88-5-4009
వయససస:42
లస: పప

9275 NDX1979139
పపరర: నళన ఇసటటరర

9276 NDX1908260
పపరర: సతష దడనవపపడడ

9278 NDX1494319
పపరర: రరజకష యరకగబసటర

9281 NDX1291996
పపరర: ఆనసద వనసకకసడ

9284 SAA0648261
పపరర: మహహష కరరడర

94-168/743

94-168/746

9279 NDX0631176
పపరర: శవపరరశత� బతష
స ల�

94-168/747

భరస : కకసడయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-4015
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/749

9282 NDX1719261
పపరర: అమస కలమమర దసపరటట

94-168/1217

9285 NDX3289923
పపరర: లకర రరడడడ ఏననగసటట

94-168/1279

9288 NDX1056126
పపరర: లకకరననరరయణ మసరల

తసడడ:డ కకటటరరడడడ బబ బబల
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:74
లస: పప

94-168/750

తలర : నరరల దసపరటట
ఇసటట ననస:88-5-4016
వయససస:26
లస: పప

9287 NDX1053941
పపరర: ననగలకడర మసరల

9290 NDX0782722
పపరర: వవగరరరడడడ బబ బబల

94-168/741

తసడడ:డ మశశ దడనవపపడడ
ఇసటట ననస:88-5-4010
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2492/1
వయససస:44
లస: పప

9289 NDX2812428
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ బబ లవరలమ

94-168/738

94-168/744

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2273, 8TH LINE
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకకరననరరయణ మసరల
ఇసటట ననస:88-10-3222
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసస రరడడడ బబ లవరలమ
ఇసటట ననస:88-10-3354
వయససస:20
లస: పప

94-168/735

తసడడ:డ శరమబఖల వదనఖ సరగర Allen
ఇసటట ననస:88-5-4009
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప అనసమబకకసడ
ఇసటట ననస:88-8-3045 SRI SRINIVASA NIL
వయససస:72
లస: ససస స
94-168/1110

9267 NDX0783324
పపరర: ఆగకనసస యరగరర �

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రతనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:88-5-4015
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ షపక
ఇసటట ననస:88-5-4018
వయససస:31
లస: పప
9286 NDX2519783
పపరర: నరరల దతవ అనసమబకకసడ

94-168/737

తసడడ:డ యయసయఖ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:88-5-4013
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరయఖ చసకక
ఇసటట ననస:88-5-4015
వయససస:43
లస: ససస స
9283 NDX1494723
పపరర: ఇమమమ న షపక

9269 NDX0782730
పపరర: వనసకట నరకష పడడచసరర�

94-168/732

భరస : రరమయఖ� యరగరరర
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:88-5-4010
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకశ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:88-5-4013
వయససస:26
లస: ససస స
9280 NDX1908187
పపరర: జజఖతఖస చసకక

94-168/734

తసడడ:డ గబరవయఖ� పరరచసరర
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ� పరరచసరర
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:75
లస: పప
9274 NDX1292002
పపరర: కకటటశశరఠ భమపలర

9266 NDX1948985
పపరర: లకడర కరమరరజగడడ

9264 NDX0783043
పపరర: ససనల కలమమర కరకలమమనస�

తసడడ:డ చచసచయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:35
లస: పప

భరస : బడహరరరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ� Paduchuri
ఇసటట ననస:88-5-4008
వయససస:60
లస: ససస స
9271 NDX0783217
పపరర: గబరవయఖ పడడచసరర�

94-168/731

తసడడ:డ లకడర రరడడడ� యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� కరకలమమనస
ఇసటట ననస:88-5-4007
వయససస:55
లస: పప
9268 NDX0868158
పపరర: ననగలకడర పడడచసరర�

9263 NDX0783167
పపరర: చచనన కకశవరరడడడ� యరకసశశటట �

94-200/369

94-200/370

తసడడ:డ ననగకశశరరరవప మసరల
ఇసటట ననస:88-10-3222
వయససస:34
లస: పప
94-168/770

9291 NDX3282811
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

94-168/1266

భరస : ఇమమసవల షపక
ఇసటట ననస:88-13-3805/3
వయససస:50
లస: ససస స
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94-206/1326

తసడడ:డ భసకరరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:88-14-1041
వయససస:25
లస: పప
9295 NDX2683696
పపరర: పసడయసకర పససదసరరస

94-201/654

94-219/683

Deleted
94-221/824

భరస : వరరసజనవయబలల దడనవటట
ఇసటట ననస:101
వయససస:33
లస: ససస స
9304 SQX1923788
పపరర: రరణణ పలలర పగర

9299 NDX0090209
పపరర: ఝమనస రరకకస

9302 NDX0932822
పపరర: రరణణ ఎలఎమసస పపలపరక

95-175/932

9305 NDX2606713
పపరర: పసద అచచయఖ లమలస

9308 NDX3138211
పపరర: అనసరరధ మబనన
భరస : అశశక వనసకట నగరజ మబనన
ఇసటట ననస:225-23-55
వయససస:22
లస: ససస స

9310 NDX3114048
పపరర: హహమసత కలమమర చసతనడ

9311 NDX2933901
పపరర: రతన కలమమరర మటట

94-225/1455

తసడడ:డ శకనవరస చసతనడ
ఇసటట ననస:334
వయససస:27
లస: పప
94-220/871

భరస : షపక జబర
ఇసటట ననస:476
వయససస:39

లస: ససస స

94-226/1607

94-168/799

94-220/872

94-226/1595

9300 NDX0904953
పపరర: రరజ కలమమర దడవ

94-226/1218

9303 NDX2907269
పపరర: ససరకశ అదదసకక

94-219/768

తసడడ:డ గకరయఖ అదదసకక
ఇసటట ననస:142
వయససస:20
లస: పప
94-230/894

9306 NDX2907152
పపరర: వనసకట రరజ తలర

94-208/1188

భసధసవప: శరసత కలమమరర తలర
ఇసటట ననస:201 VIJAY SAI RESIDENCY
వయససస:48
లస: పప
94-226/1287

9309 NDX2653640
పపరర: శకవణ ససధఖ బబ యపరటట

94-229/1243

తసడడ:డ శకనవరస బబ యపరటట
ఇసటట ననస:242 MUNCIPALITY
వయససస:23
లస: ససస స
94-230/967

9312 NDX2944064
పపరర: రరమకకషషపడసరద ఉదదగరరర

94-168/1022

తసడడ:డ ననగ సతఖననరరయణ ఉదదగరరర
ఇసటట ననస:401 VIJAYA SAI RESIDENCY
వయససస:34
లస: పప
94-168/797

భరస : రమణయఖ ఆశ
ఇసటట ననస:434
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప� మటటట
ఇసటట ననస:434
వయససస:51
లస: ససస స
9319 NDX3163805
పపరర: షపక బరకత

9314 NDX0679324
పపరర: రరజకశశరర ఆశ

9297 NDX3164639
పపరర: రరశమతన ఘటట మనవన

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దడవ
ఇసటట ననస:96-16-2323
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదడ మహన మటట
ఇసటట ననస:343/34
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4 th floor
వయససస:19
లస: ససస స
9316 NDX0669465
పపరర: వనసకమర� మటటట�

94-220/763

తసడడ:డ దతవదననస లమలస
ఇసటట ననస:187,3/3 LINE
వయససస:29
లస: పప
94-221/828

94-168/1116

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:89-18-5267
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప రరకకస
ఇసటట ననస:96-15-2244
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ తలర
ఇసటట ననస:201 VIJAY SAI RESIDENCY
వయససస:45
లస: ససస స

9313 NDX3208402
పపరర: హహమలత తషరరమమళర

94-226/1594

తసడడ:డ సససదర రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:105B BLOCK
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస పలలర పగర
ఇసటట ననస:162-35-1628
వయససస:46
లస: ససస స
9307 NDX2800258
పపరర: శరసత కలమమరర తలర

9296 NDX2772150
పపరర: పసదనల ఏడడకకసడలల

9294 NDX2912319
పపరర: గబరవయఖ మబరబబ యమన

తసడడ:డ రవరహహయమఖ మబరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:88-18-3287
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసదనల ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-1-368
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల చలర
ఇసటట ననస:96-7-30
వయససస:58
లస: ససస స

9301 NDX2929131
పపరర: రరణణ దడనవటట

94-168/1114

తసడడ:డ రరమ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:88-15-2251
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యహన పససదసరరస
ఇసటట ననస:88-295/1
వయససస:22
లస: ససస స
9298 NDX1218874
పపరర: మశమర చలమర

9293 NDX3201126
పపరర: రమమష మమడబబ యన

9315 NDX0679993
పపరర: ససబబమర� బబ డడడ�

94-168/798

భరస : వనసకటటశశరరర� బబ దసద
ఇసటట ననస:434
వయససస:46
లస: ససస స

94-168/800 9318 NDX3248325
9317 NDX0703645
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరరమలకకసడ
పపరర: రమణమర దసబబల

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తరరమలకకసడన
ఇసటట ననస:434
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబలసరశమ దసబబల
ఇసటట ననస:474
వయససస:56
లస: ససస స

9320 NDX3087632
పపరర: రమమదతవ బటటట కల

9321 NDX2787273
పపరర: గబరవమర పసదనల

94-221/891

తసడడ:డ మహనరరవప బటటట కల
ఇసటట ననస:504, A-block, Sai soundaya sad
వయససస:20
లస: ససస స

94-219/962

94-220/874

భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:583
వయససస:78
లస: ససస స
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9322 MLJ3555612
పపరర: హకదయరరజ ఏటటకలరర

94-226/1219

తసడడ:డ శశరరయఖ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:586-20-2758
వయససస:64
లస: పప
9325 NDX1332808
పపరర: మలలశశరర అలర కలసట

94-226/1224

95-196/733

94-219/819

94-229/1504

94-229/1237

9332 NDX2883841
పపరర: చసదడకళ వనమబలపలర

9335 NDX0681775
పపరర: రతన మసజల ఎకనస

9338 NDX0682062
పపరర: సతఖవత చలమర

94-225/1459

9341 NDX3026622
పపరర: రరమ తషలశ జలదద

94-220/869

94-229/1235

9344 NDX2772622
పపరర: షపక సలమస షపక సలమస

94-225/1288

9330 NDX2902567
పపరర: మహబబబ పటట న

94-229/1277

9333 NDX3162195
పపరర: వవనకటసమమబససవరరరవ
దనడదఈనన
తసడడ:డ వనసకటటశశర దనడదఈనన
ఇసటట ననస:8240-730
వయససస:21
లస: పప
9336 NDX0681429
పపరర: వజయలకడర ఇలమర

94-229/1236

94-229/1238

9339
పపరర: రసగ రరవప పప లశశటట

94-230/909

తసడడ:డ ససబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:38477
వయససస:35
లస: పప
94-219/820

94-221/825
9342 NDX2757250
పపరర: షపక చసద బఇవనవ షపక రహసతషలమర

భరస : హససబసడ హససబసడ
ఇసటట ననస:109900 (85-6-416)
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/827

9345 NDX1333251
పపరర: ససరఖ కలమమరర మసగమబరర

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:109900 (new no.85-6-416)
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల
ఇసటట ననస:109900 (new no.85-6-416)
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మసగమబరర
ఇసటట ననస:242486-18వయససస:40
లస: ససస స

9346 NDX2346146
పపరర: లకడర దతవకక దతవ బబ డడ

9347 NDX3080090
పపరర: ససభబషసణణ పప లలరర

9348 NDX2746824
పపరర: భవన పపసపరటట

94-229/1239

భరస : ససధనకర బబ డడ
ఇసటట ననస:522004
వయససస:31
లస: ససస స
9349 NDX2746774
పపరర: శవ రరమ కకషష పపసపరటట

94-220/832

భరస : రరజకష పప లలరర
ఇసటట ననస:00-00
వయససస:34
లస: ససస స
94-221/820

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:0
వయససస:25
లస: పప

9350 NDX2749224
పపరర: జయశక పపసపరటట

94-219/825

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:8420-2096
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జలదద
ఇసటట ననస:61446-18
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/826

9327 NDX0152009
పపరర: షరఠఫ షపక

తసడడ:డ సతస ర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:2097
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:8421-1745
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర అబబదల
ఇసటట ననస:61417/DN/S
వయససస:19
లస: ససస స
9343 NDX2799617
పపరర: చసద బఇవనవ షపక

95-196/789

భరస : గకరర శసకర
ఇసటట ననస:8420-1558
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఫకకరయఖ
ఇసటట ననస:8421-1611
వయససస:74
లస: ససస స
9340 NDX3114261
పపరర: ననఫససఆ అబబదల

9329 SQX2258606
పపరర: ఖమజ మహహదద న సయఖద

94-219/837

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:866-1-216
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనయ కలమమర వనమబలపలర
ఇసటట ననస:2927-48-466
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దనమదరస దనసనవన
ఇసటట ననస:8412
వయససస:31
లస: పప
9337 NDX0432781
పపరర: ననగకసదడమర పలమర

94-226/1225

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:1799
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప వవమబలపలర
ఇసటట ననస:2927-48-466
వయససస:19
లస: పప
9334 NDX3226131
పపరర: శక హరర దనసనవన

9326 NDX2340222
పపరర: ససతతషమర దనరర

9324 NDX3135894
పపరర: ససజజత వనమబల

భరస : శవననరరయణ వనమబల
ఇసటట ననస:834-540
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:863-627
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:1204
వయససస:46
లస: పప
9331 NDX2779858
పపరర: వనయ కలమమర వవమబలపలర

94-226/1220

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చరరచనపల
ఇసటట ననస:607
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అలర కలసట
ఇసటట ననస:861-366
వయససస:44
లస: ససస స
9328 SQX2289676
పపరర: రఫస సయఖద

9323 NDX2388411
పపరర: ననగ కరరరసక చరరచనపల

94-226/1228

94-221/819

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
లస: ససస స
94-221/821

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:0
వయససస:22
లస: ససస స

94-226/1279
9351 NDX2963700
పపరర: శక రరమకకటటశశరరరవప వలర పప

తసడడ:డ మలర యఖ వలర పప
ఇసటట ననస:వయససస:19
లస: పప
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94-221/1042 9353 NDX2983765
9352 NDX2985455
పపరర: బబలససబడమణఖస ససరసపపడడ
పపరర: శత రమమరరవప ససరసపపడడ

తసడడ:డ శత రమమరరవప ససరసపపడడ
ఇసటట ననస:B BLOCK 104
వయససస:31
లస: పప
9355 NDX3271475
పపరర: బబ షపక

94-220/1058

భసధసవప: మరరవల షపక
ఇసటట ననస:bhanu prasad colony
వయససస:73
లస: ససస స

9356 NDX2525707
పపరర: సరశత ససదద చల

9357 NDX3007341
పపరర: పవన అసగలకలదసరర

94-219/945

తసడడ:డ కకశవ ససరఖ పడకరశ పపరర
ఇసటట ననస:D.NO.24-4-95
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/762

94-230/892

94-221/1047

భరస : ఫణణరరజ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-99,
వయససస:31
లస: ససస స

9367 NDX2560449
పపరర: రరమకకకషష ర రరడడడ కసదద

94-221/814

తసడడ:డ శక రరమరరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:D NO 25-16-167
వయససస:41
లస: పప

9368 NDX2545994
పపరర: సరయ కకషష బసడనరర

94-221/815

తసడడ:డ గగవసదరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-167
వయససస:20
లస: ససస స
94-229/1492

తసడడ:డ సరయబబబబ తతట
ఇసటట ననస:D NO 25-17-119
వయససస:30
లస: పప

9371 NDX3110673
పపరర: అనసష తతట

94-219/941

భరస : రమమష జజనపరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-18-11
వయససస:30
లస: ససస స

9374 SQX2043248
పపరర: నవన కలమమర పరమబల

94-229/1493

తసడడ:డ ననరరయణ అడబబల
ఇసటట ననస:D.No-25-22-178,
వయససస:20
లస: ససస స

95-215/1321

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ నరసరయపరలలస
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/112
వయససస:20
లస: ససస స

9366 NDX2640589
పపరర: శకనస యడవలర

94-221/813

తసడడ:డ రరమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-125
వయససస:29
లస: పప
9369 NDX3113198
పపరర: వనసకట శవ పడసరద తతట

9372 NDX2161974
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-230/890

9375 SQX2255073
పపరర: పడవణ గబడడగగపపరస

95-215/1680

95-224/1166 9378 NDX2866598
9377 SQX1777325
పపరర: బబలకకటటశశర రరవప కరసడడగబసట
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరకసశశటట

9380 NDX2856292
పపరర: అనసరరధ మబనన

94-229/1491

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ గబడడగగపపరస
ఇసటట ననస:DNO 25-18-77/5B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప కరసడడగబసట
ఇసటట ననస:D NO 25-22-256
వయససస:29
లస: పప
94-225/1671

94-230/893

తసడడ:డ సరహహబ పసరర షపక
ఇసటట ననస:D.NO-25-17-215
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పరమబల
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-58/B
వయససస:21
లస: పప
95-224/1258

9363 NDX2465243
పపరర: అహద మహమరద

తసడడ:డ సరయ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:D NO 25-17-119
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:D NO 25-17-119
వయససస:20
లస: ససస స

9373 NDX2805927
పపరర: ససజజత జజనపరటట

94-221/1046
9360 NDX3105483
పపరర: సరయ కలమమర
యమదలమపపరకపప
తసడడ:డ లకరయఖ యమదలమపపరకపప
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-277
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల సమద మహమరద
ఇసటట ననస:D NO-24-13-27
వయససస:41
లస: పప

Deleted

భరస : సరవన తషమబరరరగగటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-87/1A
వయససస:23
లస: ససస స

9379 NDX2751071
పపరర: తడవవణణ నరసరయపరలలస

94-220/1028

9362 NDX2454981
పపరర: సబహ మహమరద

9365 NDX3201845
పపరర: గసగర భవన లసక

94-230/1124

భరస : నగరజ భమవరపప
ఇసటట ననస:D-NO7-16-22
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అహద మహమరద
ఇసటట ననస:D NO 24-13-27
వయససస:34
లస: ససస స

9364 NDX2524395
పపరర: సశపన శక తషమబరరరగగటట

9376 SQX2070167
పపరర: ససగఠత అడబబల

94-226/1233

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:D NO 18
వయససస:39
లస: ససస స

9361 NDX3165867
పపరర: శక ససపసడయ పపరర

94-225/1670

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కలచపపడడ
ఇసటట ననస:B block flat 202
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససదద చల
ఇసటట ననస:D NO 6-262
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప సప మన బబ యన
ఇసటట ననస:D NO 18
వయససస:41
లస: పప

9354 NDX2884831
పపరర: ససనత కలచపపడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ససరసపపడడ
ఇసటట ననస:B BLOCK104
వయససస:64
లస: పప

94-220/1027 9359 NDX1673335
9358 NDX1673376
పపరర: ఏడడ కకసడలల సప మన బబ యన
పపరర: మసగమర సప మమననబబ ఈనన

9370 NDX3112372
పపరర: రరమకకషష తతట

94-221/1043

94-225/1672

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/16
వయససస:31
లస: పప
94-226/1599

భరస : అశశక వనసకట ననగరరజ మబనన
ఇసటట ననస:D NO 25-23-55
వయససస:22
లస: ససస స

9381 NDX2523389
పపరర: కకటటశశర రరవప గరడవరరస

94-225/1290

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరడవరరస
ఇసటట ననస:D NO 25-23-94/4
వయససస:22
లస: పప
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94-226/1596 9383 NDX3147998
9382 NDX3049194
పపరర: ధనససజయ రరవప పపరరపప గబల
పపరర: రరజశశఖర పపరరపప గబల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపరరపప గబల
ఇసటట ననస:D NO 25-23-118
వయససస:21
లస: పప
9385 NDX2528941
పపరర: ఖససస పసర వల షపక

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపరరపప గబల
ఇసటట ననస:D NO 25-23-118
వయససస:19
లస: పప
94-226/1234

తసడడ:డ అబబదలమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-24-24
వయససస:21
లస: పప
9388 NDX2865319
పపరర: దదలప పతచల

94-221/1044

94-219/944

తసడడ:డ మమలమల షసక
ఇసటట ననస:D NO29-27-48/356
వయససస:19
లస: ససస స
94-219/756

భరస : సరసబశవ రరవప గసగరపపరపప
ఇసటట ననస:D NO 83-5-981
వయససస:29
లస: ససస స
94-201/657

94-221/816

94-220/1030

9395 NDX0441196
పపరర: బబల ఆసజనవయబలల కకల

9398 NDX2610285
పపరర: కకణణదచన రరమ కకటటశశర రరవప

9401 NDX2817948
పపరర: ననగకశశర రరవప గరరకపరటట

94-221/817

9404 NDX2731214
పపరర: శరసత కకరణ గబరరసదపలర

94-230/891

తసడడ:డ ఖససస పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 86-1-295
వయససస:29
లస: పప

9407 NDX2762615
పపరర: మమలమల షపక

94-201/658

9410 NDX2770865
పపరర: రరగ దదవఖ గసధస
తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:D NO 86-1-420
వయససస:21
లస: ససస స

94-219/954

9393 NDX2606028
పపరర: సరసబశవ రరవప గసగర పపరప

94-219/755

9396 NDX2527042
పపరర: రవబబబబ గగచపతస

94-208/1093

9399 NDX2610319
పపరర: కకణణదచన సరయ లకడర

94-208/1184

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప కకణణదచన
ఇసటట ననస:D. NO 85-4-279
వయససస:24
లస: ససస స
94-163/1505

9402 NDX2817880
పపరర: చనకకటటశశరమర గరరకపరటట

94-163/1506

భరస : ననగకశశర రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:D NO 85-5-359
వయససస:33
లస: ససస స
94-208/1573

9405 NDX2611788
పపరర: నవన ఉపపషలలరర

94-204/835

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపపషలలరర
ఇసటట ననస:D NO 86-1-48/3
వయససస:30
లస: పప
94-225/1674

తసడడ:డ ఖమధర బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-1-339
వయససస:35
లస: పప
94-225/1330

9390 NDX3220654
పపరర: రతనస మలలర ల

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గగచపతస
ఇసటట ననస:D NO 85-3-129
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలప రరజ గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:D.NO.85-5-372/1
వయససస:24
లస: పప
94-226/1600

94-220/1029

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప గసగర పపరపప
ఇసటట ననస:D NO 83-5-981
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:D NO 85-5-359
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర ఇసడర
ఇసటట ననస:D. No-85-5-367/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:D NO 86-1-420
వయససస:24
లస: ససస స

9392 NDX2905966
పపరర: ఖటటన బ పటబన

9387 NDX2865293
పపరర: ఝమనస రరణణ పతచల

తసడడ:డ వజయ శశఖర మలలర ల
ఇసటట ననస:DNO 29-27-48/315
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: ససలష
ఇసటట ననస:D.NO 85-4-279
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:D NO 85-4-400
వయససస:25
లస: పప

9409 NDX2634673
పపరర: పడవలర క గసధస

94-219/754

తసడడ:డ కకటయఖ కకల
ఇసటట ననస:D.NO 84-28-2419
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: చసదడమర కకణణదచన
ఇసటట ననస:D.NO 85-4-279
వయససస:59
లస: పప

9406 NDX2770550
పపరర: ననగబల మర పఠరన

9389 NDX2542900
పపరర: ససరకష ససగరల

94-226/1598

భరస : దదలప పతచల
ఇసటట ననస:D NO 29-27-48/118
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గకసప భబష పటబన
ఇసటట ననస:d no 29-27-48/362
వయససస:24
లస: ససస స

9394 NDX2558096
పపరర: భవన గసగరపపరపప

9403 NDX2554970
పపరర: పడసరద ఇసడర

94-225/1673

తసడడ:డ బబజర బబబబ ససగరల
ఇసటట ననస:D NO 29-27-48 159
వయససస:22
లస: పప

9391 NDX2865020
పపరర: గకససననసర బబగస షపక

9400 NDX2609030
పపరర: ననగకసదడ బబబబ మగరల

9386 NDX3100955
పపరర: సరయ కలమమర పలమనటట

9384 NDX2907079
పపరర: మమధసరర మరర

తసడడ:డ వనసకయఖ మరర
ఇసటట ననస:D NO 25-23-182
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలమనటట
ఇసటట ననస:D NO 26-2-15/7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతచల
ఇసటట ననస:D NO 29-27-48/118
వయససస:28
లస: పప

9397 NDX2611101
పపరర: వరయఖ కకణణదచన

94-226/1597

9408 NDX2802239
పపరర: ఖమలదన షపక

94-226/1601

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-1-339
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/1675

9411 NDX3039211
పపరర: రరణణ డతరసగబల

94-225/1676

భరస : మమధవ రరవప డతరసగబల
ఇసటట ననస:D NO 86-3-635/2
వయససస:41
లస: ససస స
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94-226/1603

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-3-642
వయససస:20
లస: పప
9415 NDX2820918
పపరర: శవ ననగ లకడర నకక

94-225/1291

భరస : పపడమ కలమమర బబదనటట
ఇసటట ననస:D NO 86-3-645
వయససస:25
లస: ససస స
94-225/1677

తసడడ:డ వర బడహరస నకక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1632
వయససస:24
లస: ససస స
9418 NDX2835700
పపరర: శకనవరస రరవప పథదపటట

9413 NDX2441905
పపరర: శరకవణణ బబదనటట

తసడడ:డ రగశయఖ పథదపటట
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:49
లస: పప
9421 NDX2667202
పపరర: అబబదల ఖలల షపక

94-220/828

9416 NDX2835767
పపరర: రవ కలమమర పథదపటట

94-219/942

9419 NDX2632248
పపరర: రఘబవర మబదడబబ యన

94-219/757

94-219/758

9422 NDX2666907
పపరర: అషసఫ
డ పననసర షపక

9423 NDX2629731
పపరర: ఆదదల అబబదల

94-220/829

9425 NDX2676864
పపరర: వనసకట రరవప గబసజ

9428 NDX2468882
పపరర: వనసకట లకడర గరరరజ చకరక

94-220/830

తసడడ:డ ఖలల అబబదల
ఇసటట ననస:D NO 86-13-2033/9
వయససస:22
లస: పప
94-219/759

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:D NO 86-14-2161
వయససస:19
లస: పప
94-226/1230

9420 NDX2669885
పపరర: ఆఫసడన ససలమసనన షపక
తసడడ:డ అబబదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-13-2033/9
వయససస:19
లస: ససస స

9424 NDX3292406
పపరర: తడ దసరరర భవరన

9427 NDX2193506
పపరర: వనసకట ససబడహరణఖస చకరక

94-219/943

తసడడ:డ బబల వనసకట రమణ మబదడబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 86-10-1759
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబబదల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-13-2033/9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తడ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:D NO 86-14-2139
వయససస:21
లస: ససస స

9417 NDX2775930
పపరర: హహపససబ పడతపటట
భరస : రవకలమమర పడతపత
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదరవల షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-13-2033/9
వయససస:52
లస: పప
94-220/1063

94-226/1604

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1560
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:25
లస: పప
94-220/1031

9414 NDX2824233
పపరర: జఫరర షరనవరజ షపక

9426 NDX2454353
పపరర: శవ పరరశత మబబబ

94-226/1229

భరస : రమణ మబబబ
ఇసటట ననస:D.NO.86-18-2423
వయససస:36
లస: ససస స
94-226/1235

9429 NDX2802791
పపరర: చచసచస లకడర దనడడ

94-226/1602

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చకరక
ఇసటట ననస:D No 86-18-2426,1St Lane
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చకరక
ఇసటట ననస:D No 86-18-2426,1St Lane
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప దనడడ
ఇసటట ననస:d no 86-18-2545
వయససస:35
లస: ససస స

9430 NDX2418838
పపరర: హనసమమయమర బబ మరన

9431 NDX2388460
పపరర: రరజకష తషరక

9432 NDX2468874
పపరర: శకనవరస రరవప చకరక

94-226/1232

భరస : వనసకటటశశరరర బబ మరన
ఇసటట ననస:D.NO.86-18-2627,1ST LANE
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర తషరక
ఇసటట ననస:D.NO.86-18-2630
వయససస:22
లస: పప

9433 NDX2601375
పపరర: మమనక నసదదవనలలగబ

9434 NDX2576098
పపరర: యయససదనసస గబసజ

94-161/616

భరస : ననగ వశశననథ నసదదవనలలగబ
ఇసటట ననస:D NO 87-1
వయససస:27
లస: ససస స
9436 NDX2564565
పపరర: నరకసదడ బబబబ కకపసషనవన

94-159/763

94-163/1275

94-208/1575

9440 NDX0829390
పపరర: కరలర కలసట చననయఖ

9435 NDX2914679
పపరర: ననగలకడర వననన

94-162/1447

భరస : రమణయఖ వననన
ఇసటట ననస:D NO 87-16-2386
వయససస:48
లస: ససస స
94-159/764

భరస : నరకసదడ బబబబ కకపసషనవన
ఇసటట ననస:D NO 87-138
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:door number 84-4/1
వయససస:53
లస: ససస స

9437 NDX2564474
పపరర: మమధసరర కకపసషనవన

94-226/1236

తసడడ:డ చచనన వనసకట ససబబయఖ చకరక
ఇసటట ననస:D No 86-182426,1St Lane
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:D NO 87-16-2330
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకపసషనవన
ఇసటట ననస:D NO 87-138
వయససస:40
లస: పప
9439 NDX3189925
పపరర: మమమభబలమర షపక

94-226/1231

9438 NDX3147170
పపరర: గగపస ననయక మబననవథ

94-219/946

తసడడ:డ శవ మబననవథ
ఇసటట ననస:DO NO 83-8-1417
వయససస:20
లస: పప
94-225/1678

భసధసవప: కరలర కలసట దనమర
ఇసటట ననస:DR NO 25-22-493/90
వయససస:58
లస: పప

9441 NDX3064607
పపరర: అనసష రరణణ మమలమ

94-226/1605

భరస : అనల కలమమర గబణషస
ఇసటట ననస:DR NO 25-23-182,
వయససస:28
లస: ససస స
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9442 NDX3135878
పపరర: రవ కలమమర నల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-21
94-221/1052

9443 NDX2818334
పపరర: నహరరక పసతల

తసడడ:డ ససబబరరవప నల
ఇసటట ననస:F 103 VENKATADRI APT
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మబరళమహన పసతల
ఇసటట ననస:FALT NO N-1
వయససస:21
లస: ససస స

9445 NDX3129095
పపరర: కకషష రరజ కలమమర మగరల

9446 SGE0734830
పపరర: శరసత లకడర పడగడ

94-221/1053

తసడడ:డ ససబబరరవప మగరల
ఇసటట ననస:FLAT 203
వయససస:41
లస: పప
9448 NDX3104163
పపరర: యయటటకలరర యయటటకలరర

94-225/1681

తసడడ:డ ననగకశశర రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:FLAT 505
వయససస:32
లస: పప
9451 NDX2981959
పపరర: తతజశశన కరమశశటట

94-225/1684

9449 NDX2805760
పపరర: అకస రరననసర షపక

9450 NDX2874774
పపరర: రవ కరకకలలర

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప పకథదశ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 301
వయససస:22
లస: ససస స

9454 NDX2847200
పపరర: సరటలన బబబ గబడడపపడడ

9455 NDX3090339
పపరర: మదనసస యగకశశరర

94-226/1609

తసడడ:డ లలవమన గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 304 A BLOCK
వయససస:51
లస: పప

భరస : మదనసస లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:Flat No 401
వయససస:48
లస: ససస స

9457 NDX2441822
పపరర: శకనవరస రరవప ననయబడడ

9458 NDX2951119
పపరర: కకషష తతజ చలలకలరర

94-225/1292

తసడడ:డ వనసకయఖ ననయబడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401,DIAMOND TOWE
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలలకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:20
లస: ససస స

9460 NDX3216249
పపరర: ననగకశశరర తషరరమమళళ

9461 NDX1427351
పపరర: ససహససన సవరస

94-225/1683

భరస : సరసబయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:42
లస: ససస స

94-226/1606

తసడడ:డ అబబదల రహహస సయద
ఇసటట ననస:flat no:403
వయససస:32
లస: పప

9464 NDX3091246
పపరర: అసకమర మమటర

94-221/1055

94-225/1685

9469 NDX2891547
పపరర: పడసనన కలమమర మబచసచ

94-208/1592

9467 NDX2647998
పపరర: వవధవత ఇసడర

94-220/1032

Deleted

తసడడ:డ దదవన రరవప మబచసచ
ఇసటట ననస:FNO 301 VIJAYA SAI
వయససస:33
లస: పప

9453 NDX1515826
పపరర: రమమదతవ కరటటరర

94-221/729

9456 NDX3111721
పపరర: మదనసస రగహహత సరయ

94-225/1682

తసడడ:డ మదనసస లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:Flat No 401
వయససస:22
లస: ససస స
94-219/949

9459 NDX2797819
పపరర: అనసష జసగస

94-229/1495

భసధసవప: అనసదదప సతఖ పడకరశ జసగస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 403
వయససస:26
లస: ససస స
94-219/981

9462 NDX1427310
పపరర: ససశల కలమమర సవరస

94-219/982

తసడడ:డ వవణబ గరపరల సవరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:33
లస: పప
94-220/1033

9465 NDX3178506
పపరర: మహబబబ బబష షపక

94-229/1496

తసడడ:డ అబబదల ససదదక షపక
ఇసటట ననస:FLOT NO 508
వయససస:59
లస: పప
94-221/818

9468 NDX3087889
పపరర: సరయ ససరజ తసజజవపరర
రరఘవవసదడ
తసడడ:డ టట ఆర ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:F No 205
వయససస:19
లస: పప

94-225/1679

94-219/761

9471 NDX3165099
పపరర: ననగబలల జసపన

94-225/1686

భరస : పడసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:f no 7 85-5-367/2
వయససస:35
లస: ససస స
9470 NDX3217742
పపరర: ఆచమర పపరస

94-226/1608

భరస : యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకిసనస మమటర
ఇసటట ననస:FLAT No,77
వయససస:40
లస: ససస స

9466 NDX3176054
పపరర: భబరర వ సరయ శకనవరస
మటటపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటపలర
ఇసటట ననస:FLOT NO 1156
వయససస:19
లస: పప

94-219/947

తలర : రరజకసదడబబబబ కకకలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వవణబ గరపరల సవరస
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:36
లస: ససస స
94-221/1056

9447 NDX3179025
పపరర: భబగఖ లకడర యయటటకలరర
భరస : కకషష యయటటకలరర
ఇసటట ననస:FLAT 505
వయససస:31
లస: ససస స

9452 NDX2905479
పపరర: ఉదయ శశశత శక పకథదశ

94-219/948

భరస : ససబబబరరవప బబ లర నవన
ఇసటట ననస:FLAT 73
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : జకరరయమ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:52
లస: ససస స
94-221/1054

9444 NDX2960441
పపరర: వజయ లకడర బబ లర నవన

తసడడ:డ రరజమహన రరవప పడగడ
ఇసటట ననస:flat-306, bhavani towers
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హరనథ ససబడహరణఖస కరమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:21
లస: ససస స

9463 NDX3176781
పపరర: మబబన సయద

94-225/1680

భరస : ఆదదనరయణ పపరస
ఇసటట ననస:00 GAYATHRI NAGAR
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బల కకషష జసపన
ఇసటట ననస:H.NO. 25-21-313
వయససస:38
లస: పప
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9472 NDX3173465
పపరర: ననగబలల జసపన
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94-226/1610

తసడడ:డ బల కకషష జసపన
ఇసటట ననస:H.NO. 25-21-313
వయససస:38
లస: పప
9475 NDX1454917
పపరర: పసరరసస ససజనఖ కరళహససస

94-225/1293

94-225/1696
9474 NDX3254208
పపరర: హకషసకకశ శవ రరమ ససబబ రరవప
అసబడడపపడడ
తసడడ:డ ఏ.వ.ఏస రరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:I-4,A-BLOCK,SAI VILLA APPAR
వయససస:19
లస: పప

94-226/1238

9477 NDX2608651
పపరర: దదవఖ శనగవరపప

తసడడ:డ పససచలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:H NO 25-22-303
వయససస:42
లస: పప
94-226/1237

తసడడ:డ వలసన వననద కరళహససస
ఇసటట ననస:KALAHASTI
వయససస:29
లస: ససస స
9478 NDX2928703
పపరర: పరపరరవప కకసడతటట

9473 NDX2366482
పపరర: మమరరయమ రరజ బతష
స ల

9476 NDX2091015
పపరర: సరసబశవ రరవప కకలసరన
తసడడ:డ లకరయఖ కకలసరన
ఇసటట ననస:KOLASANI
వయససస:63
లస: పప

94-219/950

9479 NDX2963577
పపరర: రరమ దతవ పపటబసతతల

తసడడ:డ సరయ బబబబ శనగవరపప
ఇసటట ననస:Koppuravuru
వయససస:23
లస: ససస స
94-219/951

9480 NDX1498451
పపరర: లకడర నలర గరటట

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:KRISHNA BABU COLONY LALP
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:LALAPURAM ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

94-225/1331
9481 NDX2665446
పపరర: మహమరద ఇసరఏల
మహమరద
తసడడ:డ మహమరద ఇసరఏల యమకబబల
ఇసటట ననస:new door no 86-3-617
వయససస:29
లస: పప

94-226/1278 9483 NDX1890186
9482 NDX2674661
పపరర: మహమరద సలస మహమరద
పపరర: రరసబబబబ పససడనడల

తసడడ:డ మహమరద సలస యమకబబల
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO 86-3-617
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏససబబబబ పససడనడల
ఇసటట ననస:PINDRALA
వయససస:25
లస: పప

9484 NDX3012705
పపరర: ననగరజ బబరరస

9485 NDX2781441
పపరర: పపషరషసజల మమటర

9486 NDX2903268
పపరర: సరల మసడపరటట

94-225/1687

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:plat no 961
వయససస:21
లస: పప
9487 NDX2912327
పపరర: మబసతనజ బబగస
భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 30
వయససస:46
లస: ససస స
9490 NDX2853653
పపరర: జపన

9488 NDX3008729
పపరర: ననగరరజ బబరగడడ

94-220/1034

తసడడ:డ కససససబ
ఇసటట ననస:PLOT NO 486
వయససస:20
లస: ససస స

9491 NDX2834471
పపరర: రరధన కలమమరర భబమ రరడడ

94-219/952

94-221/1057

9489 NDX3211794
పపరర: శక లకడర యరకసశశటట

94-221/1058

భరస : వనసకటరరవప ����
ఇసటట ననస:PLOT NO 204
వయససస:40
లస: ససస స
94-221/1059

భరస : పడసరద రరడడడ రరజల
ఇసటట ననస:PLOT NO C4
వయససస:48
లస: ససస స

94-221/1060 9494 NDX3092731
9493 NDX3053022
పపరర: ధనససజయ రరవప రరయపపడడ
పపరర: కకషష ససదదప రరయపపడడ

94-226/1240

భరస : శకనవరస రరవప వవమబ
ఇసటట ననస:plot n0 406
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమర రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 52
వయససస:27
లస: పప
94-226/1611

94-226/1239

భరస : వనసకట రమణ ననళఘటట
ఇసటట ననస:NALLAGATI
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమటర
ఇసటట ననస:plot 77 4, line ,
వయససస:18
లస: ససస స
94-220/1035

94-230/934

9492 NDX3053212
పపరర: ససజత రరయపపడడ

94-230/1125

భరస : ధనససజయ రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:SAI VILLA APARTMENT
వయససస:50
లస: ససస స
94-221/1061

9495 NDX2691038
పపరర: వనవషషవ ననగ సరయ జగబ

94-230/935

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:SAI VILLA APARTMENTS
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:SAI VILLA APARTMENTS
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జగబ
ఇసటట ననస:SAMPATH NAGAR 7TH CROS
వయససస:20
లస: ససస స

9496 NDX2953313
పపరర: ఫసవజజన షపక

9497 NDX2485795
పపరర: వనవషషవ కళయఖణస

94-229/1241
9498 NDX2485787
పపరర: శక హరరహర మబరరస కళయఖణస

94-220/1036

94-229/1240

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:SANKAR GOMAL COLONY
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శక హరర హర మబరరస కళయఖణస
ఇసటట ననస:SRINIVASA TOWERS-202
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ పపలర యఖ కళయఖణస
ఇసటట ననస:SRINIVASA TOWERS-202
వయససస:49
లస: పప

9499 NDX1711549
పపరర: దసరర తననరర

9500 NDX2636348
పపరర: షపక సలమస అబబదల లమతత

9501 NDX0855882
పపరర: ధనలకడర నలర పప

భరస : వనసకటబదదడ తననరర
ఇసటట ననస:TANNIRU
వయససస:29
లస: ససస స

94-226/1241

తసడడ:డ అదర అదర
ఇసటట ననస:,85-6-416
వయససస:21
లస: పప

94-221/764

94-226/2

భరస : శకనవరసరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:,86-1-351
వయససస:47
లస: ససస స
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9502 MLJ3556529
పపరర: ననగకశశరరకవప దనడడ
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94-226/1

తసడడ:డ అపరషరరవప దనడడ
ఇసటట ననస:,86,-18 -2545
వయససస:41
లస: పప
9505 NDX3275419
పపరర: కకటటశశర రరవప మమసరరర

94-220/1061

తసడడ:డ మలర యఖ మమసరరర
ఇసటట ననస:07094810BLC
వయససస:28
లస: పప
94-220/1060

తసడడ:డ చనన మలర యఖ మమసరరర
ఇసటట ననస:070948103BLC
వయససస:26
లస: పప
9508 NDX0851162
పపరర: కరఠమబన షపక

9503 NDX3275625
పపరర: శవకకషష మమసరరర

9506 NDX3058229
పపరర: హనసమసత రరవప బడమమ సరణణ

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9260751165
వయససస:40
లస: ససస స

9509 NDX1896283
పపరర: సశరరప కకదమల

94-220/967

మతత స

9507 NDX0506584
పపరర: జజఖత మనననస

94-219/684

తసడడ:డ మబరళ మనననస
ఇసటట ననస:8801616811
వయససస:30
లస: ససస స
94-219/686

భరస : పరరససదద రరవప కకదమల
ఇసటట ననస:9442234862
వయససస:26
లస: ససస స

ఇతరరలల

94-226/1633

తసడడ:డ వనసకరశల మమసరరర
ఇసటట ననస:070944810BLC
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస బడమమ సరణణ
ఇసటట ననస:86131956
వయససస:43
లస: పప
94-219/685

9504 NDX3275286
పపరర: చనన మలర యఖ మమసరరర

9510 NDX2593259
పపరర: దదవనన చతనవబటట

94-70/765

భరస : రరజకశ చతనవబటట
ఇసటట ననస:86-18-2437
వయససస:20
లస: ససస స

పపరరషషలల
4,555

ససత సలల
4,951

ఇతరరలల
4

మతత స
9,510

4,555

4,951

4

9,510
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