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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-22

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9313

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 2

1

3

0

4

2

94 / 5

1

0

0

1

3

94 / 6

1

0

0

1

4

94 / 8

1

1

0

2

5

94 / 9

1

0

0

1

6

94 / 10

1

1

0

2

7

94 / 14

2

0

0

2

8

94 / 20

0

1

0

1

9

94 / 22

1

0

0

1

10

94 / 28

9

12

0

21

11

94 / 29

1

0

0

1

12

94 / 33

1

0

0

1

13

94 / 34

0

1

0

1

14

94 / 37

0

1

0

1

15

94 / 38

1

0

0

1

16

94 / 40

0

1

0

1

17

94 / 44

1

1

0

2

18

94 / 45

0

1

0

1

19

94 / 46

0

1

0

1

20

94 / 52

1

0

0

1

21

94 / 62

1

0

0

1

22

94 / 67

0

2

0

2

23

94 / 68

2

1

0

3

24

94 / 69

1

1

0

2

25

94 / 75

2

2

0

4

26

94 / 77

1

0

0

1

27

94 / 80

2

0

0

2

28

94 / 87

0

2

0

2

29

94 / 94

1

0

0

1

30

94 / 108

0

1

0

1

31

94 / 121

0

1

0

1

32

94 / 123

1

0

0

1

33

94 / 130

4

1

0

5

34

94 / 132

1

0

0

1

35

94 / 134

0

1

0

1

36

94 / 136

1

0

0

1

37

94 / 144

1

0

0

1

38

94 / 145

1

0

0

1

39

94 / 150

0

1

0

1

40

94 / 154

0

1

0

1

41

94 / 160

0

1

0

1

42

94 / 162

1

0

0

1

43

94 / 163

2

0

0

2
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94 / 164

0

2

0

2
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1

0

0

1
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7

0

0

7

47

94 / 169

0

1

0

1
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1
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0

2
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94 / 174

0

3

0

3
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4

0

6

51

94 / 183

3

0

0

3
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2
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0

3
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0
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0
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0
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0

1

55

94 / 190

1

1

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

0
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0
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0
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77
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0
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4

0
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0
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0
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0
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382

0
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0
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568

580

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

0
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0

0

2
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94 / 219

12

8

0

20
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3

0

6
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17
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0

34
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94 / 222

38

39

0

77

82
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3

3

0

6
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4

7

0

11
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94 / 225

11

8

0

19
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94 / 226

7

6

0

13

86

94 / 227

1

1

0

2

87
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219

256

0

475
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94 / 229

663

739

0

1,402

89
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487

522

0

1,009

90
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0

1

0

1
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94 / 233

3

2

0

5
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1

0

0

1
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1

0

0

1

94

94 / 245

0

2

0

2
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0

1

0

1
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0

1

0

1
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2

2

0

4
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95 / 43

1

0

0

1
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95 / 45

0

1

0

1
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1

0

0

1
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0

2

0

2
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1

0

0

1

103
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0

1

0

1

104
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0

1

0

1

105

95 / 155

1

0

0

1

106

95 / 174

0

1

0

1

107

95 / 183

1

0

0

1

108

95 / 194

0

1

0

1

109

95 / 196

1

0

0

1

110

95 / 203

0

0

1

1

111

95 / 206

1

1

0

2

112

95 / 208

4

7

0

11

113

95 / 209

0

1

0

1

114

95 / 210

6

4

0

10

115

95 / 211

0

1

0

1

116

95 / 213

2

6

0

8

117

95 / 218

1

1

0

2

118

95 / 219

2

4

0

6

119

1,094 / 239

9

8

0

17

120

1,094 / 240

6

6

0

12

121

1,094 / 241

1

3

0

4

122

1,094 / 242

1

2

0

3

123

1,094 / 243

2

0

0

2

4,462

4,887

2

9,351

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
NDX2830750
పషరర: అలషర బబబబ షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-213/1004

భసధసవప: మర షషక
ఇసటట ననస:3-1-231
వయససస:37
లస: పప
4
AP151000099245
పషరర: రరజమమ కలసదదరర

95-45/29

94-213/898

భరస : మగల బషసర షషక
ఇసటట ననస:25-07-383
వయససస:26
లస: ససస స
13
NDX2457752
పషరర: రమణ కలమమర జజరరకపరటట
తసడడ:డ రరజ జజరరకపరటట
ఇసటట ననస:25/10/8
వయససస:37
లస: పప
16
NDX2408896
పషరర: రరమమసజనవయబలల బతష
స ల

94-213/30

94-213/903

తసడడ:డ రరజ మనననస
ఇసటట ననస:25-10-57
వయససస:24
లస: పప
25
NDX2559268
పషరర: వనసకట కలమమర ఇరర

తసడడ:డ సతఖస బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-73
వయససస:51
లస: పప

94-211/3

14
NDX2484459
పషరర: పరరసత బతష
స ల

17
NDX2707933
పషరర: ననగ లకడమ తమమ శశటట

20
NDX2648889
పషరర: అరరణ కలమమర కకమబమరర

23
NDX2805117
పషరర: కనకలకడమ తషరక

94-213/748

26
NDX2411981
పషరర: చరసజవ బతష
స ల

94-213/28

29
NDX2665818
పషరర: రరమసజనవయలల బతషల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతషల
ఇసటట ననస:25-10-73
వయససస:29
లస: పప

9
NDX3107356
పషరర: జవద షషక

94-210/1071

12
NDX2652709
పషరర: మమత చచసడడపపలల

94-213/749

15
NDX2484467
పషరర: వనసకట నరసససహరరవప బతష
స ల

94-213/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-14
వయససస:28
లస: పప
94-213/744

18
NDX2840296
పషరర: శవ ననగరరజ ఠమమసషత

94-213/902

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఠమమసషత
ఇసటట ననస:25-10-23
వయససస:18
లస: పప
94-213/746

21
NDX2939502
పషరర: కలమఖణ బతష
స ల

94-213/904

తసడడ:డ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-39
వయససస:19
లస: పప
94-213/905

24
NDX2378586
పషరర: లకడమ శరరగరరర

94-213/31

భరస : సరసబశవ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:25-10-66
వయససస:45
లస: ససస స
94-213/32

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-73
వయససస:25
లస: పప
94-213/34

94-213/807

తసడడ:డ తమమప చచసడడపపలల
ఇసటట ననస:25-10-7
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజ తషరక
ఇసటట ననస:25-10-63
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప 2356127
ఇసటట ననస:25-10-66
వయససస:18
లస: పప
28
NDX2412039
పషరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

11
NDX2456895
పషరర: వనసకటటససరరర వవమబల

తసడడ:డ భబససర కకమబమరర
ఇసటట ననస:25-10-36-1089
వయససస:45
లస: పప
94-213/747

తసడడ:డ కకసడల రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:23-26-2380
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల షషక
ఇసటట ననస:25-7-343
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తమమ శశటట
ఇసటట ననస:25-10-23
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరయ బసడరర
ఇసటట ననస:25-10-30
వయససస:21
లస: ససస స
22
NDX2708188
పషరర: శకనవరసస మనననస

94-213/997

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-14
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-23
వయససస:28
లస: పప
19
NDX2908606
పషరర: మణణ బసడరర

8
NDX2825784
పషరర: నవఖ శక చమట

తసడడ:డ కకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:25-9-11A
వయససస:26
లస: పప
94-213/27

94-210/2

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:25-4-80
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర చమట
ఇసటట ననస:25-7-3
వయససస:24
లస: ససస స
94-210/3

3
NDX2537330
పషరర: శరరష యయపపరర

94-211/1021 6
5
NDX2674489
NDX1273507
పషరర: రఘబననఢసఈ కలమమర శరరగరరర
పషరర: వజయలకమ దళవరయయ

తలర : కకషష కలమమరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:25-4-5/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష అననస శశటట
ఇసటట ననస:25-06-48
వయససస:20
లస: ససస స
10
NDX2456622
పషరర: మగల ఆశ షషక

94-213/8

తసడడ:డ తరరమబల శరఖమ పడసరద రరవప రవ
ఇసటట ననస:13-123/3
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమణయఖ కసదసరర
ఇసటట ననస:25-2-163
వయససస:71
లస: ససస స
7
NDX2931624
పషరర: పడవలర క అననస శశటట

2
NDX2353456
పషరర: వసశ కకషష రవ

27
NDX2412054
పషరర: రమణ కలమమరర బతష
స ల

94-213/33

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-73
వయససస:49
లస: పప
94-213/750

30
NDX2633733
పషరర: మసరసన మమళ షషక

94-213/751

తసడడ:డ పసర అహమద షషక
ఇసటట ననస:25-10-78/B
వయససస:57
లస: పప
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31
NDX2807345
పషరర: అరరణ కలమమరర జలర పలర

94-213/907

భరస : రమమశ బబబబ జలర పలర
ఇసటట ననస:25-10-90
వయససస:32
లస: ససస స
34
SQX2030286
పషరర: సరయ పడశరసత వసససశశటట

95-124/607

35
NDX2982304
పషరర: పదనమవత పపదమలలర

94-213/742

38
MLJ3406147
పషరర: ననసచనరయఖ ఈమన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:25-10-139
వయససస:38
లస: పప

40
NDX2221844
పషరర: కకషష కకరరటట గరఖలస

41
NDX3002409
పషరర: లకడమ దసరర మకగబసడస

94-213/35

తసడడ:డ పషడమచసద గరఖలస
ఇసటట ననస:25-10-144
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరమబ రజడడడ
ఇసటట ననస:25-10-323
వయససస:29
లస: ససస స
46
NDX2855252
పషరర: వమల కకట

94-213/910

94-213/417

47
SQX1729300
పషరర: సరవతడ పససపపలలటట

94-206/31

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:25-11-80
వయససస:27
లస: ససస స

50
NDX2749554
పషరర: హనసమసతష దసరరర భవరన

94-213/901

94-213/38

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:25
లస: ససస స

53
NDX2539559
పషరర: భబగఖ లకడమ బజజస

94-213/906

భరస : వనసకటటశసరరర చచవపరర
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:70
లస: ససస స

56
NDX2679595
పషరర: లకడమ పడసనన బటటటల

95-206/13

తసడడ:డ మబరళమహన శశటట దచసదదలమ
ఇసటట ననస:25-11-101
వయససస:31
లస: పప

59
NDX2914810
పషరర: సహహదదలమర షషక
తసడడ:డ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:25-11-107
వయససస:18
లస: పప

94-213/900

42
NDX2584936
పషరర: రరమచసదడ శకకరసత ననరదనసస

94-213/743

45
NDX2609568
పషరర: సతష చచదరర పప పపరర

94-209/885

48
NDX2422541
పషరర: కలమమరర వలలరల

94-213/36

భరస : లకకమననరరయణ వలలరల
ఇసటట ననస:25-11-79
వయససస:24
లస: ససస స
94-206/1140

51
NDX2539336
పషరర: పదనమవత కకలర పర

94-213/37

తలర : ససడజన కకలర పర
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:47
లస: ససస స
94-213/39

54
NDX2539567
పషరర: పడవణ రజడడడ బజజస

94-213/40

తసడడ:డ ససబబబ రజడడ బజజస
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:36
లస: పప
94-213/752

తసడడ:డ పడసరద రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:25-11-85/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-223/1064

39
NDX2934396
పషరర: పప లమమ బబరరస

తసడడ:డ వర భదడరరవప పప పపరర
ఇసటట ననస:25-11-17
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడవణ రజడడడ బజజస
ఇసటట ననస:25-11-83
వయససస:29
లస: ససస స
94-213/911

94-213/741

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-10-171/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-11-80
వయససస:29
లస: ససస స

52
NDX2539542
పషరర: దదవఖ సరయ కకలర పర

36
NDX2680999
పషరర: కరవటట ననగమణణకసఠ

భరస : దసరర రరవప బబరరస
ఇసటట ననస:25-10-143
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దదర సరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-11-77
వయససస:65
లస: ససస స

49
NDX2455814
పషరర: లకడమ పరరసత తతత

58
NDX2907905
పషరర: మణణకలమమర దచసదదలమ

44
NDX2938934
పషరర: ననగయఖ నదనన

94-213/899

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరశయఖ నదనన
ఇసటట ననస:25-10-745
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శసరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-11-45
వయససస:26
లస: ససస స

55
NDX2978021
పషరర: ససత మహ లకడమ చచవపరర

94-212/881

భరస : రరజ మకగబసడస
ఇసటట ననస:25-10-153
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/745

33
NDX2908580
పషరర: లహరర దదసడడ

భరస : హరర కకషష దదసడడ
ఇసటట ననస:25-10-105
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమరససడచయబలల పపదమలలర
ఇసటట ననస:25-10-131
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరళమహన ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-10-138
వయససస:18
లస: ససస స

43
NDX2662278
పషరర: రరమ తషలసస రజడడడ

94-213/908

తసడడ:డ సరసబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-10-95
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:25/10/129
వయససస:22
లస: ససస స
37
NDX2662435
పషరర: లకడమ ననగ ఐశసరఖ ననరదనసస

32
NDX2891117
పషరర: సరసబయఖ బబలరసకకసడ

57
NDX2668176
పషరర: పకథదస కలమఖణ సరయ ససగబరన

94-213/753

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద ససగబరన
ఇసటట ననస:25-11-90
వయససస:18
లస: పప
94-209/944

60
NDX2364958
పషరర: జయ పడకరష మమడడశశటట

94-209/3

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-11-116/1
వయససస:22
లస: పప
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61
NDX2930576
పషరర: పకథదస రరజ మమరరగ
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94-213/909

తసడడ:డ జకకయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:25-11-126
వయససస:22
లస: పప
64
NDX3174125
పషరర: ననగలకడమ మబకరసమల

94-212/882

94-211/1068

94-213/913

94-211/1065

94-210/901

94-213/917

94-212/884

94-213/914

77
NDX2889160
పషరర: సరయబబబబ కననన

80
NDX3225216
పషరర: అశశక మమదరపకమ

83
NDX2520633
పషరర: శశరలజ అవపల

94-209/887

86
NDX3208501
పషరర: భబరర వ సరయ కకఠరకకటట

94-211/1066

భరస : రవ కలమమర ఎనగసడర
ఇసటట ననస:25-14-35 9/2 TH LANE
వయససస:30
లస: ససస స

89
NDX2364941
పషరర: సరయ నఖత అననపపరజడడ
తసడడ:డ ననగ శవర రజడడ అననపపరజడడడ
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:21
లస: ససస స

94-211/1067

72
NDX2917771
పషరర: గరయతడ కకతడ

94-212/883

75
NDX2702694
పషరర: ననగ లకడమ రరచత కకతతరర

94-210/741

తసడడ:డ కకషష కలమమరర కకతతరర
ఇసటట ననస:25-13-09
వయససస:18
లస: ససస స
94-213/915

78
NDX2880474
పషరర: మమధవ కనననబబ యన

94-213/916

భరస : శకనస కనననబబ యన
ఇసటట ననస:25-13-17
వయససస:41
లస: ససస స
94-209/1064

81
NDX3176047
పషరర: జజసఫ రరజ కనననబబ యన

94-213/918

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:25-13-59
వయససస:23
లస: పప
94-209/4

84
NDX2674836
పషరర: శశరలజ అవపల

94-209/886

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అవపల
ఇసటట ననస:25-14-11
వయససస:20
లస: ససస స
94-211/1070

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-14-24
వయససస:19
లస: పప
94-213/919

69
NDX2910792
పషరర: రసజత కలమమర అడప

భరస : మమధవ సససగ కకతడ
ఇసటట ననస:25-12-284/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమయమ
ఇసటట ననస:25-14-11
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : అసజల కలమమరర పగడనల
ఇసటట ననస:25-14-17
వయససస:18
లస: ససస స
88
NDX2796308
పషరర: వనసకట రమణ ఎనగసడర

74
NDX2948198
పషరర: జలమన షషక

94-213/912

Deleted

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మమదరపకమ
ఇసటట ననస:25-13-58
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-13-135/5
వయససస:23
లస: పప
85
NDX2647469
పషరర: రరగ ససధ పగడనల

71
NDX2874121
పషరర: సడడ స హహసషన షషక

66
NDX2917698
పషరర: అఖల జజనస రజసటపలర

తసడడ:డ శసకర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-12-33 6 TH LINE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రతనరరవప కననన
ఇసటట ననస:25-13-17
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఏ.లసగజరయమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-13-47
వయససస:59
లస: పప
82
NDX2823250
పషరర: ననగబర షరరఫ షషక

94-211/1069

తసడడ:డ ఖలల రజహమన
ఇసటట ననస:25-12-2712
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రమమష కలమమర జ
ఇసటట ననస:25-13-09
వయససస:20
లస: పప
79
NDX3215795
పషరర: అలమ.బసగరజరయమ అల

68
NDX2858884
పషరర: నససర షషక

95-196/671

తసడడ:డ మరరయ దనస రజసటపలర
ఇసటట ననస:25-12-33
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:21
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:25-12-2712
వయససస:47
లస: ససస స
76
NDX2848604
పషరర: సరయ శవ ననగగశసరరరవప జ

94-213/754

భసధసవప: నససర
ఇసటట ననస:25-12-33/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-12-43
వయససస:47
లస: ససస స
73
NDX2952307
పషరర: మహబబబ షషక

65
NDX2674471
పషరర: షషక నజమమ

63
SQX2092757
పషరర: హహసషన అల సయద

తసడడ:డ అల సయద
ఇసటట ననస:25-11-1216
వయససస:33
లస: పప

భరస : రసజజన వల
ఇసటట ననస:25-12-21
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసషన ఖమన
ఇసటట ననస:25-12-33/1
వయససస:25
లస: ససస స
70
NDX2874022
పషరర: మహహదదదన బ షషక

95-141/467

భరస : అల సయద
ఇసటట ననస:25-11-1216
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజగశ మబకరసమల
ఇసటట ననస:25-12-1
వయససస:51
లస: ససస స
67
NDX2875078
పషరర: రఫసయమ పఠరన

62
SQX2082410
పషరర: జహహదన సయద

87
NDX2483907
పషరర: మసస నబ షషక

94-209/5

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-14-34
వయససస:67
లస: ససస స
94-209/6

90
NDX2639144
పషరర: రరహన షషక

94-209/888

తసడడ:డ రహహమబన షషక
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:20
లస: ససస స
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94-209/889

తసడడ:డ గగసష షషక
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:19
లస: పప
94-209/947

భసధసవప: షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:25-14-44/2
వయససస:30
లస: ససస స

95
NDX2926715
పషరర: కకషషవనణణ తనలభకలటలమ

94-209/948

తసడడ:డ ననగభబషణస మమదదరజడడ
ఇసటట ననస:25-14-47A
వయససస:46
లస: ససస స

98
NDX2483915
పషరర: ననగ మణణ మపపరర

తలర : కకషషవనణణ కకనవటట
ఇసటట ననస:25-14-53
వయససస:21
లస: పప
103
NDX2921450
పషరర: అననపపరష యననస

101
NDX2483980
పషరర: గరపసకకషష పపల

94-213/922

104
NDX2659910
పషరర: శక లకడమ అపసప శశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-14-62/b
వయససస:20
లస: ససస స
109
NDX2534691
పషరర: పపలర రరవప మమకల

94-209/11

112
NDX2674752
పషరర: మతలమల మమఘవథ

110
NDX2984284
పషరర: తచజశస పప తషల

94-209/8

తసడడ:డ రరమచసదడ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:42
లస: పప

113
NDX3147444
పషరర: సరయ కకషష ననరరబబ యన

94-209/890

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప ఏదసద
ఇసటట ననస:25-14-409/B
వయససస:27
లస: ససస స

116
NDX3010949
పషరర: రరజమమ పప పపరర

94-209/892

119
NDX2848083
పషరర: వనవషషవ గడడ స
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:25-15-26
వయససస:18
లస: ససస స

94-210/1208

102
NDX2483873
పషరర: సతఖ ననరరయణ ననరదనసస

94-209/9

105
NDX2483865
పషరర: శక లకడమ అపసప శశటట

94-209/12

108
NDX3276466
పషరర: పరగళర అణషమమ పరగళర

94-213/1145

భరస : ససల దచవవరస దచవవరస
ఇసటట ననస:25-14-63
వయససస:51
లస: ససస స
94-209/949

111
NDX2865657
పషరర: పదమజ ననదదసడర

94-212/885

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననదదసడర
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:20
లస: ససస స
94-209/950

114
NDX3288990
పషరర: శకనవరసరరవప పప కల

94-213/1154

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-14-72
వయససస:41
లస: పప
94-209/952

భరస : జజజఇయమ పప పపరర
ఇసటట ననస:25-15-6
వయససస:45
లస: ససస స
94-209/951

99
NDX3248960
పషరర: అసజ బబబబ కకనవటట

భరస : మణణకసఠ అపసప శశటట
ఇసటట ననస:25-14-62 9TH LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-14-70/A
వయససస:18
లస: పప
94-213/920

94-209/1068

తసడడ:డ కకషష ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:25-14-64
వయససస:19
లస: ససస స
94-213/755

96
NDX3255726
పషరర: ససహన బబగబమ మహమమద

తలర : కకషషవనణణ కకనవటట
ఇసటట ననస:25-14-53
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అపసపసషత
ఇసటట ననస:25-14-62B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమకల
ఇసటట ననస:25-14-64
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:25-15-16
వయససస:41
లస: ససస స

94-209/7

భరస : మణణ కసట అపసప శశటట
ఇసటట ననస:25-14-62
వయససస:20
లస: ససస స

94-209/10 107
106
NDX2520591
NDX2648459
పషరర: వనసకట ఉమ మహహశసరర అపసపశశటట
పషరర: పడసనన కలమమర అపసపసషత

94-209/946

భరస : బషసర అహమమద మహమద
ఇసటట ననస:25-14-45/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:25-14-54
వయససస:22
లస: పప

భరస : లలరరద రరజ యననస
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:41
లస: ససస స

118
NDX2879989
పషరర: శవలల పససపపలలటట

94-213/921

భరస : రసబబబబ మపపరర
ఇసటట ననస:25-14-53
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/1215

93
NDX2892644
పషరర: షరరఫ షషక

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-14-44/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ కకరణ తనలభకలటలమ
ఇసటట ననస:25-14-44/A
వయససస:28
లస: ససస స

97
NDX2873545
పషరర: తర దచవ మమదదరరడక

115
NDX2943900
పషరర: భబణబ ఏదసద

94-209/945

భరస : మననజ కలమమర గబసడనల
ఇసటట ననస:25-14-44
వయససస:37
లస: ససస స

94
NDX2892636
పషరర: ఫరరతషననస షషక

100
NDX3253523
పషరర: అసజ బబబబ కకనవటట

92
NDX3140050
పషరర: ససజనఖ రయ రతన పడభ

117
NDX2631042
పషరర: శక లకడమ శరకవణణ జజరరగజ

94-209/893

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:25-15-9
వయససస:20
లస: ససస స
94-213/923

120
NDX2994838
పషరర: శకలకడమ మగల

94-212/886

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మగల
ఇసటట ననస:25-16-15/14
వయససస:28
లస: ససస స
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121
NDX3251816
పషరర: మననజ కలమమర గబసడనల

94-209/1067

తసడడ:డ మబరళమహన రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:25-16-18/10
వయససస:39
లస: పప
124
NDX2483931
పషరర: ససరగశ వననస

94-209/13

94-209/16

94-209/968

94-209/969

Deleted
94-209/972

భసధసవప: సరయ తచజ మసచ
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:19
లస: ససస స
139
NDX2917961
పషరర: భబలకడమ పపటబట

94-209/975

94-209/976

తసడడ:డ హబబబదదదన సయద
ఇసటట ననస:25-16-50/4
వయససస:29
లస: పప

94-209/17

134
NDX3134178
పషరర: వనసకట రరజఖలకడమ రరపప డ లల

94-209/970

140
NDX2921922
పషరర: ధన లకడమ అవరసరర

143
NDX2972784
పషరర: సలమమ బబేచగస షషక

94-213/927

146
NDX2872943
పషరర: ససనత ఉపపప

149
NDX2964294
పషరర: తనజేరన షషక
భరస : అసర ర అల షషక
ఇసటట ననస:25-16-50/15B
వయససస:34
లస: ససస స

94-209/967

132
NDX2364933
పషరర: శకనవరస పడకరష ఆకలరరత

94-209/18

135
NDX3070521
పషరర: వనసకట రరజఖలకడమ రరపప డ లల

94-209/971

భరస : శకనవరస పడకరష ఆకలరరత
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:39
లస: ససస స
94-209/973

94-209/974
138
NDX2757375
పషరర: వనసకట మబతనఖల కలరమ రరవప
పపసటపరటట
తసడడ:డ వనసకట చననయఖ శశటట లలట పపసటపరటట
ఇసటట ననస:25-16-27, FLAT NO.304
వయససస:61
లస: పప

94-213/926

141
NDX1805706
పషరర: వనలసకనన వనయ కలమమర
మమకల
తసడడ:డ బబలసరసమ మమకల
ఇసటట ననస:25-16-44
వయససస:31
లస: పప

94-209/325

94-209/977

144
NDX3030608
పషరర: తచజగష కలమమర మబకలస

94-209/978

తసడడ:డ కకషరష రరవప మబకలస
ఇసటట ననస:25-16-44
వయససస:25
లస: పప
94-209/941

భరస : శవశసకర ఉపపప
ఇసటట ననస:25/16/48/B
వయససస:26
లస: ససస స
94-213/928

129
NDX2953305
పషరర: మమలమల షషక

Deleted

భరస : శకనవరస పడకరష ఆకలరరత
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:39
లస: ససస స
137
NDX2757359
పషరర: పదమ కలమమరర పపసటపరటట

94-209/898

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగబర ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:25-16-44
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగసష బబష మహమమద
ఇసటట ననస:25-16-45
వయససస:35
లస: ససస స
148
NDX2935484
పషరర: షరరఫఉదదదన సయద

131
NDX2464196
పషరర: సరయ తచజ మసచ

126
NDX2677888
పషరర: జగదదశ చసదడ పడసరద వవపపరర

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

భరస : కరళళశసర రరవప అవరసరర
ఇసటట ననస:25-16-34
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖయబస షషక
ఇసటట ననస:25-16-44
వయససస:51
లస: ససస స
145
NDX2873941
పషరర: వహహద బబగబమ మహమమద

94-212/887

భరస : వనసకట మబతనఖల కలరమ రరవప పపసటపరటట
ఇసటట ననస:25-16-27 Flat 304
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పపటబట
ఇసటట ననస:25-16-29/2A
వయససస:33
లస: ససస స
142
NDX2873982
పషరర: నససమ షషక

128
NDX2818011
పషరర: బబల కకరణ బననదననధమ

94-209/1082

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:25-16-22 1/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససవర కకటటశసరరరవప మసచ
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస పడకరష ఆకలరరత
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:39
లస: ససస స
136
NDX3003647
పషరర: సరయ సహహత మసచ

94-209/15

తసడడ:డ శకనస బననదననధమ
ఇసటట ననస:25-16-23/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ కలమమర ననమల
ఇసటట ననస:25-16-25
వయససస:20
లస: ససస స
133
NDX3089901
పషరర: వనసకట రరజఖలకడమ రరపప డ లల

125
NDX2483956
పషరర: శవ సరయ వననస

123
NDX3279387
పషరర: రరజగశ ఉపపపటటరర

తసడడ:డ పషరయఖ పషరయఖ
ఇసటట ననస:25-16-19
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమరజడడడ వననస
ఇసటట ననస:25-16-22
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బసదనఢస
ఇసటట ననస:25-16-23/A
వయససస:20
లస: పప
130
NDX2927366
పషరర: ననమల నరసమమ

94-209/1081

తసడడ:డ పషరయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:25-16-19
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ వననస
ఇసటట ననస:25-16-22
వయససస:20
లస: పప
127
NDX2483949
పషరర: వవళయసగరణణ రరజ బసదనఢస

122
NDX3279304
పషరర: హరరశ ఉపపపటటరర

147
NDX2846624
పషరర: సయద శహహదసననసర

94-210/902

తసడడ:డ షరరఫపదదదన
ఇసటట ననస:25-16-50/4
వయససస:21
లస: ససస స
94-209/979

150
NDX2483857
పషరర: పరమమశసర రజడడడ కలసడదరర

94-209/19

తసడడ:డ దసస గరరర రజడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:25-16-50/A
వయససస:27
లస: పప
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151
NDX2615417
పషరర: గబనవడ గర వరససకక
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94-209/900

తసడడ:డ ఆసటటన బబబబ
ఇసటట ననస:25-16-53
వయససస:19
లస: ససస స
154
NDX3229234
పషరర: ఆసథథన బబబబ గబనవడగర

94-229/1525

94-212/888

94-209/981

94-213/931

94-213/758

94-209/985

94-209/23

తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:25-16-77
వయససస:42
లస: పప

164
NDX3138625
పషరర: రరఢ మసద

167
NDX2938207
పషరర: వనసకట సదరజ గబసజ

170
NDX2918068
పషరర: అసజల కలసచల

173
NDX3152196
పషరర: అపరష ఓరరచ

94-213/935

176
NDX2603967
పషరర: అపరష ధనలకకటబ

94-211/1072

179
NDX2912632
పషరర: గబరరసరసమ దచవబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:25-16-78/1
వయససస:36
లస: పప

159
NDX2391985
పషరర: హహసషసన పసరర షషక

94-209/20

162
NDX2873438
పషరర: హహసషన బ షషక

94-213/930

165
NDX2418903
పషరర: శక లకడమ హరరక కరళళగసటట

94-209/21

తసడడ:డ రరజజ శశఖర కరళళగసటట
ఇసటట ననస:25-16-62
వయససస:21
లస: ససస స
94-213/932

168
NDX2918035
పషరర: కకటటశసర రరవప కలసచల

94-209/984

తసడడ:డ రమమరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-64/1
వయససస:36
లస: పప
94-213/933

171
NDX2338259
పషరర: శశరలజ పప గరరర

94-209/22

భరస : రరజగష పప గరరర
ఇసటట ననస:25-16-64/2
వయససస:28
లస: ససస స
94-209/986

174
NDX2992030
పషరర: సరయ రరస గమడడ

94-213/934

తసడడ:డ హరర బబబబ గమడడ
ఇసటట ననస:25-16-74/3
వయససస:23
లస: పప
94-164/1120

తసడడ:డ రమమశ ధనలకకటబ
ఇసటట ననస:25-16-74/4
వయససస:21
లస: ససస స
94-209/1074

94-209/980

భరస : రసదల షషక
ఇసటట ననస:25-16-57/19
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-70/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ గమడడ
ఇసటట ననస:25-16-74/3
వయససస:19
లస: ససస స
178
NDX3261567
పషరర: లమల అహమద షషక

94-209/982

భరస : కకటటశసర రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-64/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సప న ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:25-16-68
వయససస:43
లస: ససస స
175
NDX2992048
పషరర: మమనక గమడడ

161
NDX2760585
పషరర: యమససఫ బబష సయద

156
NDX2988913
పషరర: అనసత లకడమ చటటటటట

తసడడ:డ హహసషసన సహహడ షషక
ఇసటట ననస:25-16-57/10
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-16-63/B
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పప గరరర
ఇసటట ననస:25-16-64/1
వయససస:31
లస: పప
172
NDX2338333
పషరర: హహమ బసదస బడహమసడ

94-213/757

భరస : చనన మసద
ఇసటట ననస:25-16-60
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర సససగ బచసచ
ఇసటట ననస:25-16-63
వయససస:19
లస: ససస స
169
NDX2904019
పషరర: రరజగశ పప గరరర

158
NDX2683811
పషరర: రరహహల దచవ తరరచచటట

94-229/1248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటటట
ఇసటట ననస:25-16-56/15
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమన సయద
ఇసటట ననస:25-16-57/19
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసదల షషక
ఇసటట ననస:25-16-57/19
వయససస:18
లస: ససస స
166
NDX2673416
పషరర: శక కవఖ బచసచ

94-213/929

తసడడ:డ కకరరట రరవప తరరచచటట
ఇసటట ననస:25-16-57/8
వయససస:20
లస: పప

భరస : దనదన షషక
ఇసటట ననస:25-16-57/19
వయససస:70
లస: ససస స
163
NDX2854552
పషరర: రగషమ షషక

155
NDX2938462
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

153
NDX2675056
పషరర: మబసల పరమబలల

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:25-16-53
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అయబబ షషక
ఇసటట ననస:25-16-55
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:25-16-57
వయససస:36
లస: పప
160
NDX2854529
పషరర: కరససస బ షషక

94-221/1077

భరస : ఆసథథన బబబబ గబనవడగర
ఇసటట ననస:25-16-53
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవసరసమ గబనవడగర
ఇసటట ననస:25-16-53
వయససస:46
లస: పప
157
NDX2816551
పషరర: కరష శకనవరసరరవప

152
NDX3228632
పషరర: రరమ దచవ గబనవడగర

177
NDX2984227
పషరర: శరమబఖల ససేఁదనల

94-209/987

తసడడ:డ వకటర వలయస ససేఁదనల
ఇసటట ననస:25-16-75
వయససస:39
లస: పప
94-209/988

180
NDX3092715
పషరర: అనవసషస బసక

94-209/989

తసడడ:డ మసగరరజ బసక
ఇసటట ననస:25-16-79/A
వయససస:20
లస: పప
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181
NDX2483972
పషరర: ఆషసక ఇ ఇలమహహ షషక
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94-209/25

తసడడ:డ షరరఫ బబషర షషక
ఇసటట ననస:25-16-80
వయససస:21
లస: పప
184
NDX3199122
పషరర: ననగబరసల పఠరన

182
NDX2464188
పషరర: ఆశౘ ఈ ఎలమహహ షషక

94-209/26

తసడడ:డ షరరఫ బబషర చన జజన బబగస
ఇసటట ననస:25-16-80
వయససస:21
లస: పప
94-211/1073

తసడడ:డ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:25-16-81
వయససస:31
లస: పప
187
NDX2681294
పషరర: కకమల సరయ హరర వరర న
ననయబడడ బబ డనగరరర
తసడడ:డ శకనవరస ననయబడడ బబ డనగరరర
ఇసటట ననస:25-16-84/A
వయససస:21
లస: పప

185
NDX3261187
పషరర: సతఖసరయ శశషస

188
NDX2464154
పషరర: మలలర ససర రరవప నసబబరర

94-209/1073

94-212/9

191
NDX2736163
పషరర: ఇమమనదఖల పడదదప చసదడ
పపపపల
భసధసవప: ససరష లత
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:18
లస: పప

94-212/890

193
NDX2930949
పషరర: మరసర శకదచవ మరసర

194
ZTS3381936
పషరర: ససధ చచహన

94-212/852

196
NDX3179231
పషరర: బబజ రజడడడ వజజడల
తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:25-16-86/6
వయససస:19
లస: పప
199
NDX2456036
పషరర: షషక ససభబన బ

94-209/28

94-209/995

తలర : పడభబకర పరలలకలరర
ఇసటట ననస:25-16-90/A,
వయససస:22
లస: ససస స

203
NDX2746287
పషరర: ససవరష గడడ స

94-209/31

206
NDX2281079
పషరర: పసడయదరరరన బతష
స ల

94-209/29

209
NDX2281053
పషరర: గరపసననథ పరలలకలరర
తసడడ:డ పడభబకర పరలలకలరర
ఇసటట ననస:25-16-90/A,
వయససస:23
లస: పప

94-209/990

195
NDX3211315
పషరర: ఫసరరజ ఖమన పఠరన

94-209/991

198
NDX2456044
పషరర: షషక బబజజన బ

94-209/27

201
NDX2758696
పషరర: రజషమ మమరరశశటట

94-209/994

భరస : కకశశర కలమమర మమరరశశటట
ఇసటట ననస:25-16-86/64
వయససస:25
లస: ససస స
94-209/996

204
NDX2520518
పషరర: ససరగశ గబత

94-209/30

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబత
ఇసటట ననస:25-16-87/4
వయససస:37
లస: పప
94-209/32

భరస : పడవణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-87/A
వయససస:30
లస: ససస స
94-209/34

192
NDX2843357
పషరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

తలర : షషక ససభబన బ
ఇసటట ననస:25-16-86/37
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద గడడ స
ఇసటట ననస:25-16-87/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసపరర
ఇసటట ననస:25-16-87/4
వయససస:23
లస: పప
208
NDX2281046
పషరర: అనతన పరలలకలరర

94-209/993

తలర : ససభబన బ షషక
ఇసటట ననస:25-16-86/37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:25-16-87/3
వయససస:40
లస: పప
205
NDX2522837
పషరర: ససదదప యసపరర

200
NDX2456077
పషరర: ససభబన బ షషక

94-212/853

తసడడ:డ రసదల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-16-86
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:25-16-86/6
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : షషక ససభబన బ
ఇసటట ననస:25-16-86/37
వయససస:46
లస: ససస స
202
NDX2746378
పషరర: పడసరద గడడ స

197
NDX3166774
పషరర: కలమఖణణ వజజడల

189
NDX2672624
పషరర: రవ అడపర

తసడడ:డ భకస వతసలస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:25-16-85/1
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబడమణఖ పవన జననభబతనర
ఇసటట ననస:25/16/85 A 304
వయససస:27
లస: ససస స
94-209/992

94-209/1080

తసడడ:డ కలమమర అడపర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:29
లస: పప

94-212/889
190
NDX2806214
పషరర: శక ఆసజనవయ పడసరద
పరమడడమమరరర
తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప పరమడడమమరరర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:66
లస: పప

భరస : మరసర అసకమమరరవప మరసర
ఇసటట ననస:25-16-85/11A
వయససస:44
లస: ససస స

186
NDX3278892
పషరర: సరలమన రరజ రరయపపడడ
తసడడ:డ పడసరద రరయపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-84/5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపళర రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:25-16-85
వయససస:61
లస: పప

94-213/936

94-209/901

భరస : అబబదల సతస ర షషక
ఇసటట ననస:25-16-81
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:25-16-81/1
వయససస:19
లస: పప
94-213/759

183
NDX2548154
పషరర: జజన బబగస షషక

207
NDX2520567
పషరర: శరమబఖయయల చదలర

94-209/33

తసడడ:డ దనవదస చదలర
ఇసటట ననస:25-16-88
వయససస:19
లస: పప
94-209/35

210
NDX2625531
పషరర: సఫసయమ బబేచగస షషక

94-209/902

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:47
లస: ససస స
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211
NDX2625523
పషరర: సమన ఫరరరన షషక
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94-209/903

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:21
లస: ససస స
214
NDX2925139
పషరర: వనసకట కకషష మబరరస కకటబరర

94-209/999

94-209/1001

94-209/39

94-209/942

94-209/894

Deleted
94-213/924

భరస : వనసకట రరవప రవలశశటట
ఇసటట ననస:25-16-104/A
వయససస:48
లస: ససస స
232
NDX2656841
పషరర: ననగబర బ షషక

94-209/897

భరస : రరమ కకటట రజడడ
ఇసటట ననస:25-16-117 flat G2
వయససస:41
లస: ససస స

94-209/40

224
NDX2380293
పషరర: షకకర షషక

227
NDX2920072
పషరర: బబజ షషక

94-209/42

233
NDX3053196
పషరర: అజజ సయఖద

94-209/955

236
NDX2364917
పషరర: అరరజన కలమమరర రరవప

94-209/940

239
NDX2538189
పషరర: సరయ చసద లకడమ శశటట

94-209/38

222
NDX2516227
పషరర: శకకరసత బబరగడడ

94-209/41

225
NDX2768711
పషరర: గసగరధర రరవప బగరర

94-209/998

228
NDX2630960
పషరర: ననగ పవన కలమమర కకటరజడడ

94-209/895

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటరజడడ
ఇసటట ననస:25-16-100/A
వయససస:28
లస: పప
94-209/43

231
NDX2669430
పషరర: ఖదరరబ షషక

94-209/896

భరస : బబజజ షషక
ఇసటట ననస:25-16-107/2
వయససస:55
లస: ససస స
94-209/953

234
NDX2901379
పషరర: బబగఖ లకడమ వరగలమ

94-209/954

భరస : వశశసశసర రరవప వరగలమ
ఇసటట ననస:25-16-114 ,
వయససస:52
లస: ససస స
94-209/45

భరస : వనసకట రసగరరరవప రరవప
ఇసటట ననస:25-16-116 1ST LANE
వయససస:25
లస: ససస స
94-209/957

219
NDX2483881
పషరర: గబరరసరసమ బబరగడడ

తసడడ:డ రరమయఖ బగరర
ఇసటట ననస:25-16-99/10
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:25/16/100
వయససస:20
లస: ససస స
230
NDX2281061
పషరర: బబలమజ యరకగరనద

94-209/1066

తసడడ:డ రరమకకషష బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జబబర సయఖద
ఇసటట ననస:25-16-110
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బసరబథదన
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:25
లస: పప
238
NDX3105624
పషరర: ఫణణ కలమమరర ఆళళ

221
NDX2516201
పషరర: శకననథ బబరగడడ

216
NDX3245479
పషరర: శవ పరరసత వవలలపరర

తసడడ:డ మసరసన బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ యరకగరనద
ఇసటట ననస:25-16-107
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగబల మరవల షషక
ఇసటట ననస:25-16-108/1
వయససస:21
లస: ససస స
235
NDX2812089
పషరర: మబరళమహన బసరబథదన

94-209/37

భరస : చనన బబజజ షషక
ఇసటట ననస:25-16-99/9
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:25-16-100
వయససస:20
లస: ససస స

229
NDX2855682
పషరర: రజణబక దచవ రవలశశటట

218
NDX2483899
పషరర: పపషరపవత బబరగడడ

94-209/36

భరస : వనసకటటశసరరరవప వవలలపరర
ఇసటట ననస:25-16-99/7
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడయబలల బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససజవరరవప యమకరసళళరర
ఇసటట ననస:25/16/99/8c
వయససస:39
లస: ససస స
226
NDX2648673
పషరర: బబజ షషక

94-209/1000

భరస : గబరరసరసమ బబరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరసరసమ బబరరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/8
వయససస:43
లస: పప
223
NDX2811727
పషరర: శకదచవ యమకరసళళరర

215
NDX2859882
పషరర: మసరసన రరవప బబదదనడక

213
NDX1808353
పషరర: సరమమమ జఖస తతక

భరస : సరసబయఖ తతక
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ బబదదనడక
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భవనననరరయణ బబ మమమరజడడ
ఇసటట ననస:25-16-99/7A
వయససస:22
లస: పప
220
NDX2516185
పషరర: రరమకకషష బబరగడడ

94-209/997

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకటబరర
ఇసటట ననస:25-16-99/2
వయససస:63
లస: పప
217
NDX2905248
పషరర: రవ చసదడ బబ మమమరజడడ

212
NDX2913291
పషరర: వజయ కలమమర లసక

237
NDX3118379
పషరర: ననగరరజ బతష
స ల

94-209/958

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-117/17
వయససస:30
లస: పప
94-209/44

తసడడ:డ అలలర శసరరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:25-16-117 VAJRA HOMES
వయససస:38
లస: పప

240
NDX3034931
పషరర: నవలటటరర కకటటశసర రరవప
నవలటటరర
తసడడ:డ కకటయఖ నవలటటరర ఫరదర
ఇసటట ననస:25-16-118/24
వయససస:46
లస: పప

94-209/959
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241
NDX3281441
పషరర: సరరదర షషక
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94-209/1083

తసడడ:డ మర
ఇసటట ననస:25-16-118/d
వయససస:51
లస: పప
244
NDX3259983
పషరర: లమజర దరసనపప

94-209/1072

94-168/907

94-168/910

94-168/911

94-221/855

94-210/1221

తసడడ:డ వనసగయఖ నలర బబ లల
ఇసటట ననస:25-16-181/2
వయససస:38
లస: పప

254
NDX3140217
పషరర: బశరరన షషక

257
SQX2539815
పషరర: సరలమన ఎరకగబసట

260
NDX2809283
పషరర: దదపసక కకడమల

94-209/1070

263
NDX3259397
పషరర: ససజవయఖ గగలర

94-199/1037

266
NDX2880219
పషరర: వషష
ష రగశశనర న

95-43/944

269
NDX3297587
పషరర: దసరర పససపపలలటట
భసధసవప: మధస కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-184
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఎరగదదసడర
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:26
లస: పప
249
NDX2971778
పషరర: ఆనసద తమమ శశటట

94-168/909

252
NDX3011962
పషరర: పరవన నసరరకలరరస

94-163/1282

255
NDX3162302
పషరర: హబబబననసర షషక

94-209/962

258
NDX2544237
పషరర: శఫస షషక

94-210/742

తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:25-16-127/a
వయససస:33
లస: పప
94-209/963

261
NDX3259355
పషరర: రమఖశక గగలర

94-209/1069

తలర : వజయ కకషష గగలర
ఇసటట ననస:25-16-136
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/1071

264
NDX3075801
పషరర: సరయ శవ కలమమరర కలరచచటట

94-209/964

తలర : లసగమమ కలరచచటట
ఇసటట ననస:25-16-139
వయససస:19
లస: ససస స
94-221/863

భసధసవప: భబరర వ తతట
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:28
లస: పప
94-221/864

94-168/906

భరస : అహమమద షషక
ఇసటట ననస:25-16-125/8
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: వజయకకషష గగలర
ఇసటట ననస:25-16-136
వయససస:46
లస: పప
94-209/965

246
NDX3180510
పషరర: ననగరరజ ఎరగదదసడర

తసడడ:డ జయరరజ నసరరకలరరస
ఇసటట ననస:25-16-125/8
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజషస కకదమల
ఇసటట ననస:25-16-134/6
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసదనగబథద
ఇసటట ననస:25-16-178
వయససస:22
లస: పప
268
NDX3098878
పషరర: శకనవరస నలర బబ లల

95-155/838

తసడడ:డ ఏసస బబబబ ఎరకగబసట
ఇసటట ననస:25-16-126/10
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససజవయఖ గగలర
ఇసటట ననస:25-16-136
వయససస:42
లస: ససస స
265
NDX3133964
పషరర: పడకరశ మసదనగబథద

251
SQX2332088
పషరర: బబలరరజ తమమశశటట

94-209/961

తసడడ:డ శకనస బబబబ తమమ శశటట
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:25-16-125/8
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మేథషర
ఇసటట ననస:25-16-129/1
వయససస:41
లస: పప
262
NDX3259371
పషరర: వజయకకషష గగలర

94-168/908

తసడడ:డ శకనస బబబబ తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల షషక
ఇసటట ననస:25-16-125/8
వయససస:38
లస: పప
259
NDX3261013
పషరర: సససప న యరరగబసట

248
NDX3190394
పషరర: ఎరగదదసడర సతఖననరరయణ
తసడడ:డ శకనస ఎరగదదసడర
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-16-125/8
వయససస:37
లస: పప
256
NDX3097656
పషరర: లతఫ షషక

94-168/819

Deleted

తసడడ:డ శకనస బబబబ
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:19
లస: పప
253
NDX3095304
పషరర: రహహస షషక

245
NDX2556868
పషరర: బబలరరజ తమమసషటట

243
NDX3110087
పషరర: చసదడకల అకకత

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:25-16-119/10
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబబబ తమమసషటట
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఎరరగరదదసడర
ఇసటట ననస:25-16-125
వయససస:26
లస: పప
250
NDX2950194
పషరర: బలరరజ తమమశశటట

94-209/960

భరస : శవకలమమర బసవరరజ
ఇసటట ననస:25-16-119/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/11
వయససస:52
లస: పప
247
NDX3140928
పషరర: ననగరరజ ఎరరగరదదసడర

242
NDX3075611
పషరర: జజఖత బసవరరజ

267
NDX3120755
పషరర: లకడమ నలర బబ లల

94-219/775

భరస : శకనవరస నలర బబ లల
ఇసటట ననస:25-16-181/2
వయససస:32
లస: ససస స
94-221/1103

270
NDX3114089
పషరర: సపవదమమ కరసననబబ ఈనన

94-221/865

భరస : శకనస కరసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:46
లస: ససస స
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NDX3115540
పషరర: లలమవత పలర పప
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94-209/966

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:25-16-233
వయససస:18
లస: ససస స
274
NDX0588152
పషరర: నరమల ఏనసగబల

94-229/1551

94-213/162

94-210/744

94-210/1058

94-212/893

94-213/943

94-210/999

తసడడ:డ రరజ రజడడడ కకటస
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:28
లస: పప

284
NDX2663664
పషరర: హహసషన షరరఫ షషక

94-211/1314

94-213/760

279
NDX2863686
పషరర: సరసబబడజఖస పప నసగబబబటట

282
NDX2530558
పషరర: మలలర వనత కలమమరర

94-210/63

285
NDX2731776
పషరర: రగవత యమడవల

94-211/1078

94-230/941 288
287
NDX2852200
NDX2940336
పషరర: శవనననరరయణ రజడడ వనననపపస
పషరర: పరవన కగతవరపప

290
NDX2674174
పషరర: పరరమశశటట జజజ నవశసరమమమ

293
NDX3267473
పషరర: సరమమజఖస కడడయమల

296
NDX2680312
పషరర: సరసబడజఖస పరరమశశటట

299
NDX3253721
పషరర: అబబదల సలమస షషక
తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-34/28
వయససస:22
లస: పప

94-221/868

తసడడ:డ హరర పడసరద జకస
ఇసటట ననస:25-17-13
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/1335

భరస : పవన కలమమర కగతవరపప
ఇసటట ననస:25-17-18/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-213/766

291
NDX3248069
పషరర: పదమ వత చచడ

94-210/1207

భరస : శకనవరస చచడ
ఇసటట ననస:25-17-29-0/3
వయససస:27
లస: ససస స
94-210/1227

294
NDX3285517
పషరర: సరసబశవ రరవప పప దదల

94-210/1242

తసడడ:డ ససబబరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:56
లస: పప
94-213/767

భరస : శకనవరసరరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:25
లస: ససస స
94-213/949

94-213/925

తసడడ:డ మలలర అసకరరవప
ఇసటట ననస:25-17-3t1/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:25
లస: ససస స
298
NDX2921948
పషరర: ససరగసదడ రజడడడ కకటస

94-213/937

భరస : చనన వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:25-17-29
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:25-17-30
వయససస:28
లస: పప
295
NDX3273976
పషరర: సరమమమ జఖస పరరమశశటట

281
NDX2920452
పషరర: తరరపటమమ పసదదరర ర

276
NDX2919470
పషరర: అనసష వనమరజడడడ

భరస : ననగయఖ పప నసగబబబటట
ఇసటట ననస:25-16-876
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:25-17-17
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పలర పప
ఇసటట ననస:25-17-21
వయససస:23
లస: పప
292
NDX2986263
పషరర: ససధదర కలమమర పప దదల

94-213/180

భసధసవప: సడడ స హహసషన షషక
ఇసటట ననస:25-17-11
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:25-17-16
వయససస:18
లస: పప
289
NDX2906741
పషరర: పవన కలమమర పలర పప

278
NDX1371319
పషరర: అనసత తచజశసన

94-211/5

భరస : ననగ కలమమర వనమరజడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/51
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ పరనద ల
న మ
ఇసటట ననస:25-17-1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-4
వయససస:18
లస: పప
286
NDX2816486
పషరర: షషక సమమద

94-221/13

తసడడ:డ రరమ మహన
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ దసడనయ
ఇసటట ననస:25-17-1
వయససస:42
లస: ససస స
283
NDX2918662
పషరర: భబణబ పడకరశ పససపపలలటట

275
NDX2530525
పషరర: రరజగశసరర వవమన

273
NDX2422525
పషరర: రమమశ బబబబ యగసటట

తసడడ:డ వనసకటటససరరర యగసటట
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకవసత కలమమర వవమన
ఇసటట ననస:25-16-304/37
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణణశసర సరసమ
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:55
లస: ససస స
280
NDX2663326
పషరర: శకనవరస రరవప దసడనయ

94-211/4

భరస : రమమశ బబబబ యగసటట
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/10
వయససస:54
లస: ససస స
277
NDX1059856
పషరర: పదనమవత దలమసయ

272
NDX2422491
పషరర: రరజగశసరర యగసటట

297
NDX2921930
పషరర: లకడమ కకటస

94-213/948

భరస : రరజగశసర రజడడడ కకటస
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:43
లస: ససస స
94-210/1216

300
NDX3286572
పషరర: జగదదశ దదనకకసడ

94-210/1243

తసడడ:డ కగశవ ననయబడడ
ఇసటట ననస:25-17-35
వయససస:27
లస: పప
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NDX2730869
పషరర: ఆశ షషక
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94-211/1125

302
NDX2459618
పషరర: బబల షసరర కలమమర కరకలమమనస

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-38
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరడ జజజపప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:25-17-43
వయససస:22
లస: పప

94-213/983
304
NDX2906469
పషరర: హరరక సతఖననరరయణమమ
పపవరసడ
తసడడ:డ ననగ వనసకటననరరయణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:25-17-49
వయససస:19
లస: ససస స

305
NDX2531978
పషరర: మధస దనవరల
తసడడ:డ వనసకట రమణ దనవరల
ఇసటట ననస:25-17-52
వయససస:34
లస: పప

307
NDX2531952
పషరర: వరససత అననస

308
NDX2682227
పషరర: షషక నససన
డ

94-210/66

భరస : రమమశ అననస
ఇసటట ననస:25-17-52 1ST LANE
వయససస:30
లస: ససస స
310
NDX3255908
పషరర: ససశల కలపపల

94-210/1217

94-210/1068

316
NDX2484079
పషరర: ససభబన బ పటబన

319
NDX2456838
పషరర: శక వషష
ష కకసడనడజ

94-210/5

94-210/845

94-210/6

94-213/804

320
NDX2456887
పషరర: శక సరయ కకసడనడజ

94-210/849

94-213/989

94-52/487

323
NDX2380269
పషరర: శబర పషతచన

94-210/1245

309
NDX2683712
పషరర: షషక మరవల

94-210/846

312
SQX2045797
పషరర: షరహహనషర షషక

95-210/479

తసడడ:డ నజర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-60/1
వయససస:18
లస: పప
94-210/1261

315
NDX3293115
పషరర: జలలఖ షషక

94-210/1262

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-62
వయససస:22
లస: ససస స
94-210/847

318
SQX1821974
పషరర: మహబబబ ఖమన పఠరన

94-210/7

321
NDX2663284
పషరర: పవన కలమమర కకలమరర

94-210/848

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:25-17-72
వయససస:39
లస: పప
94-210/8

324
NDX2887479
పషరర: పడసరద రజడడడ కసచనన

94-210/1069

తసడడ:డ కససస ఖమన పషతచన
ఇసటట ననస:25-17-72/A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ కసచనన
ఇసటట ననస:25-17-75
వయససస:44
లస: పప

94-230/963
326
NDX2873990
పషరర: హరర వనసకట రరమ కకషష పడసరద
రగలర
తసడడ:డ బల కకటయఖ రగలర
ఇసటట ననస:25-17-81/1
వయససస:64
లస: పప

327
SQX1821982
పషరర: రమమష బబబబ పపలవరరస
తసడడ:డ ధరమ రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:25-17-81/1
వయససస:42
లస: పప

329
NDX3250735
పషరర: రవ కరసత బతషల

330
NDX3270899
పషరర: రవ కరసత బతషల

తసడడ:డ వనసకట కకషష బతషల
ఇసటట ననస:25-17-92/B
వయససస:19
లస: పప

95-210/23

తసడడ:డ గరలబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-17-63
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కకసడనడజ
ఇసటట ననస:25-17-66
వయససస:22
లస: పప

భరస : పవన కలమమర కకలమరర
ఇసటట ననస:25-17-72
వయససస:29
లస: ససస స
325
NDX2929081
పషరర: హరర వనసకట రరమకకషష పడసరద
రరళర
తసడడ:డ బబల కకటయఖ రరళళ
ఇసటట ననస:25-17-81/1
వయససస:65
లస: పప

317
NDX2663813
పషరర: కకమబమరర రరతస మమ

306
NDX3286788
పషరర: అసకమమ దచవళర

తసడడ:డ మరరహహసససఆనసరహహబ
ఇసటట ననస:25-17-59
వయససస:28
లస: పప

భరస : చదసచయఖ
ఇసటట ననస:25-17-63
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర కకసడనడజ
ఇసటట ననస:25-17-66
వయససస:22
లస: పప
322
NDX2661908
పషరర: అరరణ కకలమరర

314
NDX3291366
పషరర: హమదన షషక

94-213/961

తసడడ:డ వనసకట రమణ దచవళర
ఇసటట ననస:25-17-52
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-62
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:25-17-63
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పరశస
ఇసటట ననస:25-17-85
వయససస:31
లస: పప

94-210/4

భరస : నజర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-60/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అలర బకలర షషక
ఇసటట ననస:25-17-61
వయససస:50
లస: ససస స

328
NDX2390771
పషరర: రరసబబబబ పరశస

311
NDX2680809
పషరర: అలమబన షషక

303
NDX2921427
పషరర: రజయమ ససలల నన షషక

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:25-17-44
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:25-17-59
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బరజరరయమ కలపపల
ఇసటట ననస:25-17-59
వయససస:25
లస: ససస స
313
NDX2771046
పషరర: జమల బ షషక

94-213/41

94-210/1210

95-210/24

94-210/1229

తసడడ:డ వనసకట కకషష బతషల
ఇసటట ననస:25-17-92/B
వయససస:19
లస: పప
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94-210/1234 332
331
NDX3279585
NDX2543486
పషరర: రరమ మహన రరవప చటటమమల
పషరర: శవపరరసత పప తత
స రర

తసడడ:డ గబరవయఖ చటటమమల
ఇసటట ననస:25-17-95
వయససస:39
లస: పప
334
NDX2920304
పషరర: రరధ దనసరర

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/991

భరస : రవ కలమమర దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:31
లస: ససస స
337
NDX2869451
పషరర: తడమబరరసలల యమలలగబలమ

94-210/904

94-209/1002

94-213/897

352
NDX2921666
పషరర: రజహన బబగస షషక

94-226/1243

95-210/476

భరస : పడసరద కకలమరర
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:29
లస: ససస స

94-210/907

344
NDX3143088
పషరర: సప మలకడమ శవకకటట

347
NDX3037199
పషరర: శకనవరసరరవప దససరరర

350
NDX2547032
పషరర: ససనల కలమమర ననలర లరర

94-229/1289

353
NDX2977262
పషరర: కమల గనసపలర

94-229/1285

356
NDX3195229
పషరర: జజఖకక పషడమ గనపఅల

94-229/1287

359
NDX3234325
పషరర: రరజగశసరర గబనసపలర
భరస : వననర పడకరశ గబనసపలర
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:48
లస: ససస స

94-210/906

342
NDX2904282
పషరర: కరకసత కలమమర పపపపల

94-210/908

345
NDX3150430
పషరర: షషక ససభబన షషక

94-229/1286

348
NDX3102415
పషరర: శరమ షషక

94-229/1288

భరస : శరమ షషక
ఇసటట ననస:25-17-107/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-210/745

351
NDX2900215
పషరర: ధనలకడమ కరయల

94-210/909

భరస : గణణశ బబబబ కరయల
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:43
లస: ససస స
94-221/872

354
NDX3058021
పషరర: నగగశసరరరవప చలర

94-229/1290

తసడడ:డ లకమయఖ చలర
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:60
లస: పప
94-229/1292

తలర : వననర పడకరశ కకలమరర
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:22
లస: పప
94-229/1501

339
NDX2869402
పషరర: అరరణ కలమమర వనలలగబల

తసడడ:డ షషక హసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-107
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వజయబబబబ
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:18
లస: పప
94-229/1291

94-210/851

తసడడ:డ యహనస పపపపల
ఇసటట ననస:25-17-105/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:25-17-107/B
వయససస:26
లస: పప

భరస : వజయబబబబ
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:43
లస: ససస స
358
NDX3224680
పషరర: శరసత బడవరరర

341
NDX2894319
పషరర: సరసబశవరరవప తషరక

336
NDX2638104
పషరర: లకడమ భబరర వ దనచచపలర

తసడడ:డ తడమబరరసలల వనలలగబల
ఇసటట ననస:25-17-101
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ దససరరర
ఇసటట ననస:25-17-107/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హసపవసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-109
వయససస:29
లస: ససస స
355
NDX2976868
పషరర: జజఖతఖత అసకరల

94-210/905

భరస : ససదరరన రరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:25-17-106/3
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దససరరర
ఇసటట ననస:25-17-107/1
వయససస:50
లస: పప
349
SQX2018810
పషరర: పరనసదన వరడన లకడమ శకవఖ
పరనసదన వరడన
తసడడ:డ ఉపరమకర పరనసదన వరడన
ఇసటట ననస:25-17-107/2
వయససస:18
లస: ససస స

338
NDX2869550
పషరర: వనసకట రమణ యమలలగబలమ

94-213/990

భరస : కకటటశసరరవప దనచచపలర
ఇసటట ననస:25-17-99/A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప తషరక
ఇసటట ననస:25-17-105
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యహవర
ఇసటట ననస:25/17/105/2
వయససస:18
లస: పప
346
NDX2702231
పషరర: శకనవరస రరవప దససరరర

94-213/805

భరస : తడమబరరసలల యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:25-17-101
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తషరక
ఇసటట ననస:25-17-105
వయససస:69
లస: పప
343
NDX3135514
పషరర: కరకసత కలమమర పపపపల

335
NDX2652295
పషరర: ససభబగఖలకడమ బలగ

333
NDX2920270
పషరర: రవకలమమర దనసరర

తసడడ:డ ననసచనరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బలగ
ఇసటట ననస:25-17-97
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:25-17-101
వయససస:56
లస: పప
340
NDX2894376
పషరర: ససబబరరవప తషరక

94-210/850

357
NDX2972420
పషరర: వనరరనన గనసపలర

94-229/1293

తసడడ:డ వజయబబబబ
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-229/1526

360
NDX2485969
పషరర: HALEEMA షపవక

94-229/3

భరస : ఇబడహహస షపవక
ఇసటట ననస:25-17-109/2
వయససస:44
లస: ససస స
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94-229/4

భరస : మహహదదదన షపవక
ఇసటట ననస:25/17/109/2
వయససస:58
లస: ససస స
364
NDX3237807
పషరర: మమనక బబ బబ

94-210/1202

94-229/1532

370
NDX2484095
పషరర: భవన జడడడ

94-210/10

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ జడడడ
ఇసటట ననస:25-17-115
వయససస:20
లస: ససస స
94-229/1298

368
NDX3221074
పషరర: సరయ చరణ తననరర

94-210/1213

382
NDX2519288
పషరర: రమఖ చచదరర పపవరసడ

94-210/11

371
NDX3160793
పషరర: ఆనసద సరయ రరస కకనవటట

372
NDX2485878
పషరర: ననగరరర షపవక

377
NDX3248028
పషరర: దసరర భవన గరపస

380
NDX3129988
పషరర: వనసకట అనసత కలమమర
తచలగణణడక
తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:25-17-117/13
వయససస:21
లస: పప
383
NDX2835379
పషరర: బసదస పరవన యయమనవన

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప పపవరసడ
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:19
లస: ససస స

385
NDX3281896
పషరర: సరసబశవ రరవప ఉటటకలరర

386
NDX3114428
పషరర: శసషరద బబగస షషక

94-210/1238

భసధసవప: సరసబశవ రరవప వపరరకలరర
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప అసకల
ఇసటట ననస:25-17-119/8
వయససస:63
లస: పప

94-229/8

369
NDX3137502
పషరర: షషక అబబదలమర
తసడడ:డ షషక హనఫ
ఇసటట ననస:25-17-114
వయససస:18
లస: పప

94-229/1297

94-229/6

375
NDX3250248
పషరర: పరసతమమ చరడడశశటట

94-211/1075

94-229/5

94-210/1209

భరస : ననగగశసర రరవప చరడడశశటట
ఇసటట ననస:25-17-116/7
వయససస:71
లస: ససస స
94-211/1308

94-229/1300

378
NDX2485852
పషరర: బబలససరరలల మసదద

94-229/7

తసడడ:డ రరయనన మసదద
ఇసటట ననస:25-17-116/B
వయససస:62
లస: పప
94-210/69
381
NDX2380533
పషరర: సయఖద హహసషసన నదర బబషర

తసడడ:డ మమలమల నదర బబషర
ఇసటట ననస:25-17-118, 2ND LINE
వయససస:54
లస: పప
94-210/910

94-210/911
384
NDX2841054
పషరర: వనసకట సరయ తచజశస పపవరసడ

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:18
లస: ససస స
94-229/1301

387
NDX3241387
పషరర: శవ కలమమర మలమరదద

భరస : అలర భక షషక
ఇసటట ననస:25-17-119/5 60FEET ROAD
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖలల మలమరదద
ఇసటట ననస:25-17-119/6
వయససస:50
లస: పప

389
NDX2712990
పషరర: తహహరర షషక

390
NDX3043718
పషరర: పరప మబలర పపడడ

భరస : గగసష షషక
ఇసటట ననస:25-17-119/8A
వయససస:55
లస: ససస స

94-229/1296

తసడడ:డ ససదదయఖ షపవక
ఇసటట ననస:25-17-116/2
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ బబలమససరరలల మదన
ఇసటట ననస:25-17-116/b
వయససస:28
లస: పప

388
NDX2391266
పషరర: బబచచ వరయఖ అసకల

94-229/1498

భరస : ససభబశవ రరవప గరపస
ఇసటట ననస:25-17-116/7
వయససస:19
లస: ససస స
94-229/1299

366
NDX2846707
పషరర: కలల
స రర రరహహత దచవ

తసడడ:డ కకటట పపరష చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-17-113/1
వయససస:18
లస: పప

374
NDX2485860
పషరర: RAMANNA మమడన

94-212/892

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససరరలల మమడన
ఇసటట ననస:25-17-116/6
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససభబశవ రరవప గరపస
ఇసటట ననస:25-17-116/7
వయససస:19
లస: ససస స
379
NDX3174752
పషరర: కకరణ మదన

94-229/1295

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:25-17-115
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-116/2A
వయససస:49
లస: ససస స
376
NDX3251881
పషరర: దసరర భవన గరపస

365
NDX2926319
పషరర: జజన బబగస షషక

363
NDX2822831
పషరర: సరమమజఖస ననవవేచటట

భరస : దసరర పడసరద ననవవేచటట
ఇసటట ననస:25-17-110
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబ బబ
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:22
లస: ససస స

373
NDX3111838
పషరర: ఫరతమ భ షషక

94-229/1294

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:25-17-109/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బబ బబ
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:22
లస: ససస స
367
NDX3238508
పషరర: మమనక బబ బబ

362
NDX3100492
పషరర: వనయ మనద
ద

94-210/746

94-210/1204

94-229/1302

భరస : ససబబరరవప మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-17-119/9
వయససస:46
లస: ససస స
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391
NDX2364990
పషరర: ససమశశరలజ పగడనల
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94-210/12

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:25-17-119/10
వయససస:22
లస: ససస స
394
NDX3276375
పషరర: రజక షషక

94-210/1232

94-229/1304

94-213/761

94-229/1307

94-210/912

94-210/747

94-210/749

తసడడ:డ శరసబయఖ జకస
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:34
లస: పప

404
NDX2914984
పషరర: ఫరతమ బఇవనవ షషక

94-229/1308

413
NDX2671030
పషరర: అనసదరఖ గబడచడ టట

94-213/938

94-210/15

416
NDX2485910
పషరర: శకనవరస రరవప యజజవరపప

399
NDX2301398
పషరర: యమససన షషక

402
NDX3211430
పషరర: నరజసదడ కలమమర తననరర

405
NDX2528800
పషరర: దసరర మమ కలల
ర రర

94-229/9

94-229/1306

94-210/13

408
NDX2719045
పషరర: దసరర గగరజకల

94-229/1309

భరస : సతఖననరరయణ గగరజకల
ఇసటట ననస:25-17-124/16
వయససస:26
లస: ససస స
94-210/748

411
NDX2963452
పషరర: పరప మబలర పపడడ

94-210/913

భరస : ససబబరరవప మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:25-17-125
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/762

414
NDX2671154
పషరర: గరరరశరమ ఓరరచ

94-213/763

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:21
లస: ససస స
94-229/10

417
NDX2391837
పషరర: బషసర షషక

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప యజజవరపప
ఇసటట ననస:25-17-126/16
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమమద జజన షషక
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:32
లస: ససస స

419
NDX2531432
పషరర: బబగఖ లకడమ జకస

420
NDX2652055
పషరర: లమవఖనన కకల

భరస : శశరదన రరజ జకస
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:31
లస: ససస స

94-211/6

తలర : సరసబశవ రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-17-124
వయససస:48
లస: ససస స

407
NDX2485845
పషరర: రహమత మబరకగబసట

410
NDX2672814
పషరర: ఫరతమ షషక

94-229/1303

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-17-123/21
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గబడచడటట
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:20
లస: ససస స
418
NDX2531457
పషరర: శశరదన రరజ జకస

94-229/1305

భరస : హసపవసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-125
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-17-126
వయససస:22
లస: పప
415
NDX2841377
పషరర: గరరరశèమమ ఓరరచ

401
NDX3060159
పషరర: హలలలలపమమమ గబసడనల

396
NDX3109485
పషరర: ఫరతమ బఇవనవ షషక

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-123/20
వయససస:22
లస: పప

భరస : షబబర మబరకగబసట
ఇసటట ననస:25-17-124/16
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:25-17-125
వయససస:36
లస: పప
412
NDX2671220
పషరర: లలకగశ ఓరరచ

94-230/1128

భరస : మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-123/24
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ యయగజరయమ నదల
ఇసటట ననస:25-17-124
వయససస:33
లస: పప
409
NDX2674315
పషరర: హసపవసన షషక

398
NDX3232345
పషరర: గఫపర షషక

94-210/1231

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:25-17-123/21
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:25-17-123/21
వయససస:22
లస: పప
406
NDX3195351
పషరర: హనసమసత రరవప నదల

94-211/1076

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-123/20
వయససస:43
లస: పప
403
NDX3059698
పషరర: దదనవశ గబసడనల

395
NDX2864882
పషరర: అబబదల సలమస షషక

393
NDX3276367
పషరర: కరరశరమ షషక

భరస : రజక షషక
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దచవసరసమ గబసడచగ
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:39
లస: పప
400
NDX2681229
పషరర: ననగబర వల షషక

94-210/1220

భరస : గఫపర షషక
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షషక
ఇసటట ననస:25-17-123
వయససస:31
లస: పప
397
NDX3114634
పషరర: బబల కకషప ర గబసడచగ

392
NDX3259181
పషరర: జలలక షషక

94-210/17

94-210/14

94-210/750

భరస : చన వనసకట రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:20
లస: ససస స
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421
NDX2866242
పషరర: ఖమశస షషక
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94-210/914

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:66
లస: పప
424
NDX2867190
పషరర: అనసరరధ మదదదపరటట

94-210/915

తసడడ:డ శరసబయఖ జకస
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:34
లస: పప
94-210/916

భరస : కలమమర సరసమ మదదదపరటట
ఇసటట ననస:25-17-128
వయససస:35
లస: ససస స
427
NDX2606317
పషరర: మమనక లకరసకలల

422
NDX2919157
పషరర: షరయయద రరజ జకస

425
SQX2039485
పషరర: శరకవణణ అనమనవన

తసడడ:డ రరమ కకషష లకరసకలల
ఇసటట ననస:25-17-128/5
వయససస:21
లస: ససస స

428
NDX2606325
పషరర: సతఖవత లకరసకలల

94-229/1310

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:57
లస: ససస స
95-6/804

భరస : తరరమలరరవప అనమనవన
ఇసటట ననస:25-17-128
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/751

423
NDX2907004
పషరర: గరలబ బ షషక

426
NDX3196193
పషరర: అసజన దచవ అలలగబ శశటట
భరస : శరత బబబబ అలలగబ శశటట
ఇసటట ననస:25-17-128/3
వయససస:40
లస: ససస స

94-229/1249

429
NDX2390540
పషరర: ససభబన బ షషక

94-211/7

భరస : రరమ కకషష లకరసకలల
ఇసటట ననస:25-17-128/5
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన గరర షషక
ఇసటట ననస:25-17-129
వయససస:47
లస: ససస స
432
NDX2680072
పషరర: చసదడ శశఖర రజడడడ బసడడ

భరస : పస ఏమ ఏమ వ ఆర మబకలసదచశసర రరవప
ఇసటట ననస:25-17/129
వయససస:54
లస: ససస స

94-229/1284
431
NDX3131885
పషరర: మహన మబరళ వనసకట రరఘవ
మబకలసదచశసర రరవప పపనవనరర
తసడడ:డ జగనననథ రరవప పపనవనరర
ఇసటట ననస:25-17/129
వయససస:54
లస: పప

తలర : సరవతడ బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-129/6
వయససస:23
లస: పప

433
NDX2665826
పషరర: నరబబ యనన దసరర మలర శసరర

434
NDX2933844
పషరర: వనసకటటశసరరర మమరరశశటట

435
NDX2529865
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

430
NDX3127057
పషరర: శకవరణణ దచవ మలశశటట

94-220/838

94-211/994

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:25-17-129/9
వయససస:32
లస: ససస స
436
NDX2556231
పషరర: షరబబజ అహమద షషక
తసడడ:డ రహమత బబషర షషక
ఇసటట ననస:25-17-130/4
వయససస:20
లస: పప
439
NDX2520583
పషరర: షహహన షషక

94-209/46

94-229/1314

భరస : పడభబకర జసపర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:45
లస: ససస స

440
NDX2388288
పషరర: బబషర షషక

443
NDX3299591
పషరర: పడభబకర జసపర

94-211/995

94-211/1080

446
NDX2547131
పషరర: చరసజవ వనసకట శవ కలమమర
గరరసటర
తసడడ:డ లకడమ ససరగశ బబబబ గరరసటర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:21
లస: పప
449
NDX3177409
పషరర: శకదచవ జసపర
భరస : పడభబకర జసపర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:45
లస: ససస స

94-210/18

438
NDX3249588
పషరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

94-211/1309

తసడడ:డ చస బబష పఠరన
ఇసటట ననస:25-17-130/7
వయససస:23
లస: పప
94-228/22

441
NDX2538130
పషరర: శరహహన షషక

94-210/19

భరస : అబబదల రశద షషక
ఇసటట ననస:25-17-130/17
వయససస:27
లస: ససస స
94-210/1264

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:24
లస: పప
448
NDX3192465
పషరర: శకదచవ జసపర

94-229/1313

తసడడ:డ మహహదదదన స షషక
ఇసటట ననస:25-17-130/16
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షషక మహబబబ బబష
ఇసటట ననస:25-17-131
వయససస:23
లస: పప
445
NDX2644813
పషరర: రఫస షషక

437
NDX3065463
పషరర: షరరఫపన షషక

94-213/764

తసడడ:డ పసర షషక
ఇసటట ననస:25-17-130
వయససస:62
లస: పప

భరస : రహమత బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-130/4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:25-17-130/12
వయససస:21
లస: ససస స
442
NDX3117223
పషరర: షషక ననయబ హహసషన

94-211/1077

తసడడ:డ ససబబరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:25-17-129/10
వయససస:27
లస: పప
94-209/904

94-229/1311

444
NDX2380020
పషరర: ససనల బబబబ బసడర మబడడ

94-211/8

తసడడ:డ మలమఖదదడ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:36
లస: పప
94-211/996

447
NDX3171444
పషరర: శకదచవ జసపర

94-211/1079

Deleted

భరస : పడభబకర జసపర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:45
లస: ససస స
94-229/1315

450
NDX3201084
పషరర: శకదచవ జసపర

94-229/1316

భరస : పడభబకర జసపర
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:45
లస: ససస స
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451
NDX3213279
పషరర: ససనల బబబబ బసడర మబడడ

94-229/1317

తసడడ:డ మలమయయ
ద య బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:35
లస: పప
94-211/9

భరస : రరజ గరవసదస
ఇసటట ననస:25-17-132/3
వయససస:43
లస: ససస స
94-211/997

94-219/691

458
NDX2799930
పషరర: అమననబ షషక

461
NDX2923241
పషరర: ధనలకడమ రరహహణణ

94-210/918

464
NDX2966315
పషరర: రజఖలకడమ కలసచపప

467
NDX2549830
పషరర: గరపస జడడగబ

భసధసవప: పపషప కలమమర దళవరయయ
ఇసటట ననస:25-17-134B
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర జడడగబ
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:24
లస: పప

469
NDX3196946
పషరర: తచజ శక వసర

470
NDX3251055
పషరర: తచజ శక వసర

94-210/921

Deleted

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

472
NDX2941318
పషరర: పడమలమ రరణణ మబళళపపడడ

94-211/1081

94-210/922

94-229/1319

తసడడ:డ రసగ రరవప తసడకడ
ఇసటట ననస:25-17-135/1
వయససస:44
లస: ససస స

94-210/919

459
NDX3105897
పషరర: అజజ షషక

462
NDX3110244
పషరర: మలర పప రరజ దనటర

94-210/752

468
NDX2891091
పషరర: గగసష జన షషక

94-210/1211

471
NDX3268588
పషరర: తచజ శక వసర

94-210/920

94-210/1228

తసడడ:డ జజఖత బబస వసర
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:26
లస: ససస స
94-229/1322

474
NDX2713162
పషరర: శరరమల సయద

94-229/1250

భరస : యశన సయద
ఇసటట ననస:25-17-136/1
వయససస:23
లస: ససస స

478
NDX2380459
పషరర: రజయమ షషక

480
NDX3136322
పషరర: మబసటబజ బబగబమ షషక

భరస : సతఖననరరయణ వస
ఇసటట ననస:25-17-138
వయససస:62
లస: ససస స

94-229/1320

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:25-17-137/2
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : మహబబబ బ షషక
ఇసటట ననస:25-17-138
వయససస:28
లస: ససస స

94-229/1321

465
NDX3159563
పషరర: కకసడలమడవప కలసచపప

94-210/753 476
94-229/1323
475
NDX2657898
NDX3145448
పషరర: ఆదదతఖ బబబబ బబ మమనబబ యన
పషరర: సరసబ శవ రరవప
బబ మమనబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ మమనబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:25-17-137
ఇసటట ననస:25-17-137
వయససస:18
లస: పప
వయససస:55
లస: పప

479
NDX2668192
పషరర: గరవరరనమమ వస

94-210/917

తసడడ:డ ససబబయఖ రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:25-17-134/14
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-135/5
వయససస:20
లస: పప

94-210/20

94-210/1212

తసడడ:డ ననరరయణరరజ
ఇసటట ననస:25-17-134/4
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజఖత బబస వసర
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:26
లస: ససస స
473
NDX2925337
పషరర: ఖజమహహదదదన షషక

456
NDX3251832
పషరర: మసరసన షరరఫ షషక

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-134
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:25-17-134/14
వయససస:35
లస: ససస స
94-213/940

94-213/939

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:25-17-132/A
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరస కలమమర రరహహణణ
ఇసటట ననస:25-17-134
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-17-134/14
వయససస:44
లస: పప
466
NDX3152170
పషరర: ససజజత శనగశశటట

94-211/10

భరస : బబబజజన లమతచ షషక
ఇసటట ననస:25-17-133/A
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదర షషక
ఇసటట ననస:25-17-134
వయససస:35
లస: పప
463
NDX2966364
పషరర: కకసడల రరవప కలసచపప

455
NDX2457117
పషరర: రరజ గరవసదస

453
NDX2831394
పషరర: గరజల వనసకట రమణ

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:25-17-132/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల గరవసదస
ఇసటట ననస:25-17-132/3
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:25-17-133/a
వయససస:34
లస: పప
460
NDX2679546
పషరర: మబరరద షషక

94-229/1318

భరస : జనసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-132
వయససస:34
లస: ససస స

454
NDX2456960
పషరర: శరసత గరవసదస

457
NDX2547164
పషరర: ససరగశ కససకలరరస

452
NDX2820827
పషరర: బబజ బ షషక

94-210/754

477
NDX2675460
పషరర: షషక రరబనన

94-211/998

94-229/1324

భరస : జజన శశరదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-138
వయససస:30
లస: ససస స
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94-211/11

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ చలర
ఇసటట ననస:25-17-139
వయససస:20
లస: పప
484
NDX2940641
పషరర: పరమమశసర రరవప ఆతషకలరర

94-210/924

488
NDX3130465
పషరర: మహమమద రఫస షషక
తసడడ:డ హహసషన
ఇసటట ననస:25-17-140/5
వయససస:56
లస: పప

490
NDX2751469
పషరర: వల షషక

491
NDX3090909
పషరర: రరహన షషక

94-229/1328

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-140/9
వయససస:60
లస: పప
94-210/755

94-210/21

94-210/926

94-210/927

94-211/1001

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-163
వయససస:21
లస: పప
508
NDX2830016
పషరర: రగషమ షషక
భరస : అబబదల రఫస షషక
ఇసటట ననస:25-17-164
వయససస:31
లస: ససస స

94-210/925

500
NDX3279718
పషరర: మబసస ఫర షషక

503
NDX2633071
పషరర: వనసకట రమమశ కకమబమరర

94-229/1251

489
NDX3130515
పషరర: రఫస ఉన షషక

492
NDX2819431
పషరర: జలమన సయఖద

94-210/756

94-229/13

498
NDX3073152
పషరర: బడహమమమ వవదసల

94-229/1330

తసడడ:డ ససబబయఖ వవదసల
ఇసటట ననస:25-17-144
వయససస:63
లస: పప
94-210/1235

501
NDX2635738
పషరర: అరరణ కకమబమరర

94-210/757

భరస : వనసకట రమమశ కకమబమరర
ఇసటట ననస:25-17-151
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/999

504
NDX2544252
పషరర: కకటటశసరరరవప తమమశశటట
తసడడ:డ వరరసరసమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-163
వయససస:47
లస: పప

506
NDX3128071
పషరర: ఖలల షషక

507
NDX2933406
పషరర: ననగరరజ తమమసషటట

తసడడ:డ ఖససస అల
ఇసటట ననస:25-17-164
వయససస:32
లస: పప

94-229/1329

495
NDX2391233
పషరర: పరరసత బబససరజడడ

తసడడ:డ వనసకట గగవసద రరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:25-17-151
వయససస:40
లస: పప

509
NDX2960151
పషరర: ననగబల షరరఫ షషక

94-229/1327

భరస : మలర కరరరజన రజడడడ బబససరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-141, 11/3RD LANE
వయససస:23
లస: ససస స

94-229/1331

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-163
వయససస:32
లస: పప
94-229/1332

94-229/1325

తసడడ:డ ఘనసపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-141
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-149
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖససస షషక
ఇసటట ననస:25-17-151
వయససస:32
లస: ససస స
505
NDX2544278
పషరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

497
NDX2550291
పషరర: మమధవ నరరశశటట

486
NDX3135621
పషరర: ససలసరరజ దచవళర

భరస : మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:25-17-140/5
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశరర రరజ నరరశశటట
ఇసటట ననస:25-17-144
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప ససరరయమలమ
ఇసటట ననస:25-17-147
వయససస:23
లస: ససస స
502
NDX2891208
పషరర: మమహరరననసర బబగబమ షషక

94-229/1326

తసడడ:డ శశరదన
ఇసటట ననస:25-17-141/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస వవదసల
ఇసటట ననస:25-17-144
వయససస:43
లస: పప
499
NDX2962413
పషరర: దసరర దదవఖ ససరరయమలమ

494
NDX2665263
పషరర: షషక ససభబన

94-210/923

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:25-17-140/3
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబబదల రహహస షషక
ఇసటట ననస:25-17-141
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:25-17-141/2
వయససస:21
లస: ససస స
496
NDX2364982
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప వవదసల

94-229/11

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరమ రజడడ
ఇసటట ననస:25-17-140/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-210/1226

483
NDX2940682
పషరర: ససరష లత ఆతషకలరర

భరస : పరమమశసర రరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:25-17-140/3
వయససస:26
లస: ససస స

485
NDX2471274
పషరర: వసససధర రరమరజడడడ

తసడడ:డ షషక రఫస ఉన షషక మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:25-17-140/5
వయససస:22
లస: పప

493
NDX2674968
పషరర: షషక హమదన

95-112/1158

భరస : వనసకటపపయఖ చలర
ఇసటట ననస:25-17-139
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆతషకలరర
ఇసటట ననస:25-17-140/3
వయససస:26
లస: పప
487
NDX3267168
పషరర: ఇమమమ న షషక

482
SQX2064624
పషరర: ఉషరరణణ చలర

94-211/1000

94-230/939

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప తమమసషటట
ఇసటట ననస:25-17-163
వయససస:19
లస: పప
94-230/940

510
NDX2681690
పషరర: రరధదక గజేచదదల

94-211/1002

తసడడ:డ రమమశ గజేచదదల
ఇసటట ననస:25-17-165
వయససస:19
లస: ససస స
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511
NDX2817641
పషరర: షషక హహసషన
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94-212/894

తసడడ:డ కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:25-17-166/2a
వయససస:62
లస: పప
514
NDX2558427
పషరర: సరయకలమమరర తతట

94-211/1003

94-211/13

94-212/897

94-210/1237

94-210/934

94-229/1337

94-211/1006

Deleted
94-210/760

తసడడ:డ అమర అల షషక
ఇసటట ననస:25-17-187
వయససస:21
లస: పప
538
NDX2638260
పషరర: ఉమమర షషక
తసడడ:డ ననగబల మర షషక
ఇసటట ననస:25-17-194
వయససస:23
లస: పప

94-229/1333

524
SQX2108355
పషరర: రగషరమ షషక

527
NDX3009578
పషరర: ససజజత ఇలర

530
NDX2856672
పషరర: కలల షషక

533
NDX2891877
పషరర: ఇసరమయల షషక

95-209/504

94-210/935

539
NDX2821742
పషరర: ననగబల మర షషక
తసడడ:డ ఖదర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-195
వయససస:41
లస: పప

94-211/1004

522
NDX2930667
పషరర: మమరర హరరత పసల

94-229/1334

525
NDX3009677
పషరర: రమమరరవప ఇలమర

94-210/933

528
NDX2926426
పషరర: రరజ సససగ బబ సదదల

94-210/936

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:25-17-184
వయససస:51
లస: పప
94-210/937

531
NDX2484376
పషరర: మబనన షషక

94-211/14

తసడడ:డ కరరమబలర షషక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:20
లస: పప
94-211/1082

534
NDX2891851
పషరర: ఖమదర మబనన షషక

94-211/1083

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:26
లస: ససస స
94-211/15

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-188
వయససస:33
లస: పప
94-210/761

519
NDX2638807
పషరర: బబబబ సతషలలరర

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:25-17-181
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షషక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:33
లస: పప
536
NDX2379964
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-212/896

తసడడ:డ రరయనన పసల
ఇసటట ననస:25-17-168
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ షషకలర షషక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షషక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:33
లస: పప

535
NDX2553378
పషరర: మహమద యశన షషక

521
NDX2930709
పషరర: జజసససతన కలమమరర పసల

516
NDX2820926
పషరర: ననగమణణ తతట

తసడడ:డ ఇననయఖ సతషలలరర
ఇసటట ననస:25-17-168
వయససస:45
లస: పప

భరస : గరవసద ఇలర
ఇసటట ననస:25-17-181
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:25-17-184
వయససస:50
లస: ససస స
532
NDX2681914
పషరర: ఇసరమయల షషక

94-210/929

భరస : అఫప డ జ బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-180/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:25-17-181
వయససస:57
లస: ససస స
529
NDX2926418
పషరర: ససబబయమమ బబ సదదల

518
NDX2842045
పషరర: ఇసదదరర సతషలలరర

94-211/12

తసడడ:డ చసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:25-17-166/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరయనన పసల
ఇసటట ననస:25-17-168
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖసదదదస షషక
ఇసటట ననస:25-17-172
వయససస:27
లస: ససస స
526
NDX3009701
పషరర: ఉష కలమమరర ఇలమర

94-212/895

తసడడ:డ బబబబ సతషలలరర
ఇసటట ననస:25-17-168
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయనన పసల
ఇసటట ననస:25-17-168
వయససస:18
లస: పప
523
NDX3280443
పషరర: కగసర షషక

515
NDX3186525
పషరర: హహసషన షషక

513
NDX2457380
పషరర: సరయ కలమమరర తతట

తసడడ:డ చసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:25-17-166/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:25-17-166/a
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-17-167
వయససస:22
లస: ససస స
520
NDX2808061
పషరర: తరరన రరజ పసల

94-210/928

తసడడ:డ చసధదవయమ తతట
ఇసటట ననస:25-17-166/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:25-17-166/A
వయససస:22
లస: ససస స
517
NDX2365013
పషరర: లకడమ బతష
స ల

512
NDX2962801
పషరర: ననగమణణ తతట

537
NDX3159225
పషరర: రరజవరన షషక

94-230/942

భరస : కరరమబలర షషక
ఇసటట ననస:25-17-191
వయససస:29
లస: ససస స
94-210/938

540
NDX2922540
పషరర: ఫరతచ మబననసర షషక

94-210/939

భరస : ననగబల మర షషక
ఇసటట ననస:25-17-195
వయససస:39
లస: ససస స
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541
NDX2925790
పషరర: ఉమమర షషక
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94-210/940

తసడడ:డ ననగబల మర షషక
ఇసటట ననస:25-17-195
వయససస:22
లస: పప
94-210/22

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-198
వయససస:60
లస: పప

545
NDX2635027
పషరర: ననగ కకటటశసరరవప గగపసనవడక

94-210/763

భరస : వనసకటటశసర రజడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:25-17-203
వయససస:72
లస: ససస స

548
NDX2904126
పషరర: జమల షషక

తసడడ:డ వనసకటటశసర రజడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:25-17-204
వయససస:51
లస: పప
553
NDX2931442
పషరర: ఇబడహహస సయఖద

556
NDX2422483
పషరర: ససధన షహహద షషక

551
NDX2553725
పషరర: రమమశ రజడడడ మబకలస

94-210/945

554
NDX2658862
పషరర: అమమశశటట భబరత దచవ

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-211/A
వయససస:24
లస: పప

557
NDX2456515
పషరర: షబబనన షషక

తసడడ:డ వనసకట ఆచనరర సమజ
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:29
లస: పప
562
NDX2841450
పషరర: ననగ మబరళ రరమ కకషష యలర

94-210/764

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప యలర
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:39
లస: పప

563
NDX3100120
పషరర: రతనస దదగబమబరరస

94-210/765

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదగబమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:42
లస: పప

566
NDX3141223
పషరర: రతనస దదగబమబరరస

94-210/24

569
NDX2561967
పషరర: వరణణ
భరస : భబసర
ఇసటట ననస:25-17-214/B
వయససస:36
లస: ససస స

94-213/942

552
NDX2927457
పషరర: కరరమబన సయఖద

94-210/944

555
NDX2931459
పషరర: శరకవణణ గరపసశశటట

94-210/946

558
NDX2868859
పషరర: జలమన షషక

94-212/898

తసడడ:డ జజనబబష
ఇసటట ననస:25-17-212
వయససస:48
లస: పప
94-210/766

561
NDX2666030
పషరర: వనసకయమమ అననస

94-210/767

భరస : బల రరజ అననస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:53
లస: ససస స
94-210/948

564
NDX3103926
పషరర: శక లకడమ దదగబమబరరస

94-210/949

తసడడ:డ మహహష దదగబమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:20
లస: ససస స
94-230/944

భరస : మహహష దదగబమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:37
లస: ససస స
94-210/950

549
NDX2829521
పషరర: కరరమబలర షషక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:25-17-208/1RU,
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహహష దదగబమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/943

94-210/23

భరస : హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-205
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ అననస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:60
లస: పప
94-210/947

546
NDX2466878
పషరర: అజర ర అల షషక

తసడడ:డ ఖదర
ఇసటట ననస:25-17-203
వయససస:46
లస: పప

భరస : రజజక షషక
ఇసటట ననస:25-17-212
వయససస:29
లస: ససస స

94-207/834 560
559
NDX3250925
NDX2653020
పషరర: వర వనసకట రరమ కకషష సమజ
పషరర: బల రరజ అననస

తసడడ:డ అపపల కకసడ వయఖపప
ఇసటట ననస:25-17-214/A
వయససస:35
లస: ససస స

94-210/943

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-206
వయససస:43
లస: ససస స
94-211/16

94-210/942

తసడడ:డ పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-201
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:25-17-205
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-205
వయససస:18
లస: పప

568
NDX3142452
పషరర: లలవ కలమమరర వయఖపప

94-210/762

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:25-17-203
వయససస:39
లస: ససస స
94-211/1318

543
NDX3115292
పషరర: నదర సమరరదదదన షషక

తసడడ:డ నదర సమరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-195
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరవప గగపసనవడక
ఇసటట ననస:25-17-199
వయససస:19
లస: పప

547
NDX2550226
పషరర: ననగగశసరమమ సరనకకమబమ

565
NDX3112638
పషరర: మహహష దదగబమబరరస

94-210/941

తసడడ:డ ఖససస పసర షషక
ఇసటట ననస:25-17-195
వయససస:21
లస: ససస స

544
NDX2494284
పషరర: నజర బబషర షషక

550
NDX3280997
పషరర: కకసడరజడడడ సరనకకమబమ

542
NDX2895183
పషరర: ఫసజయమ షషక

567
NDX3099967
పషరర: రతనస దదగబమబరరస

94-230/945

భరస : మహహష దదగబమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-214
వయససస:37
లస: ససస స
94-210/768

570
NDX2530426
పషరర: పరరసత పపపపల

94-210/25

భరస : అరరసధర పపపపల
ఇసటట ననస:25-17-214 SRINIVASARAO PE
వయససస:26
లస: ససస స
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571
NDX2423689
పషరర: సదనదస హహసషసన షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-210/26

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:25-17-215
వయససస:25
లస: పప
574
NDX2366748
పషరర: వనసకట లకడమ కరసససరరస

94-230/3

భరస : పడసరద కరసససరరస
ఇసటట ననస:25-17-216
వయససస:38
లస: ససస స
577
NDX2380319
పషరర: ఫరతమమ బ షషక

94-210/27

94-210/769

తసడడ:డ శరఫస షషక
ఇసటట ననస:25-17-220
వయససస:20
లస: ససస స
586
NDX2472843
పషరర: షపవక సలమమ

575
NDX2841344
పషరర: రరజజసన షషక

576
NDX2921435
పషరర: షబబన షషక

578
NDX2380392
పషరర: ఫకకర షషక

581
NDX3165156
పషరర: షషక శలమ షషక

584
NDX3165636
పషరర: అజజ షషక

94-230/8

587
NDX2538692
పషరర: చసద బబష షషక

94-230/17

590
NDX2380152
పషరర: యమససన కమల షషక
తసడడ:డ ఖమదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:25-17-225
వయససస:22
లస: పప

592
NDX2682664
పషరర: తససర మ పఠరన

593
NDX2620862
పషరర: రనదన హహసషన షషక

94-230/899

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:25-17-225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ అహమమద షషక
ఇసటట ననస:25-17-228
వయససస:54
లస: పప
598
NDX2646495
పషరర: ననగబర మర షషక
తసడడ:డ పకకర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:31
లస: పప

94-210/28

596
NDX2661858
పషరర: అసమమ షషక

94-211/1084

599
NDX2645539
పషరర: కరకకర అహమద షషక
తసడడ:డ బననడగర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:66
లస: పప

579
NDX2472819
పషరర: ఖదర వల షషక

94-230/4

582
NDX2472835
పషరర: అఖల షపవక

94-230/5

తసడడ:డ హహసపవసన షపవక
ఇసటట ననస:25-17-220
వయససస:20
లస: పప
94-230/949

585
NDX3117371
పషరర: మరవల షషక

94-230/950

తసడడ:డ చనన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-221
వయససస:47
లస: పప
94-230/9

588
NDX2641272
పషరర: ససభబన పఠరన

94-230/898

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:25-17-224
వయససస:62
లస: పప
94-210/29

591
NDX0685370
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-230/10

తసడడ:డ తసడడడ షషక
ఇసటట ననస:25-17-225
వయససస:43
లస: పప
94-210/770

594
NDX2818573
పషరర: రననస హహసషన షషక

94-210/952

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-226/3
వయససస:34
లస: పప
94-210/772

భరస : ససబబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-228
వయససస:22
లస: ససస స
94-10/1024

94-230/947

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-218
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-226/3
వయససస:34
లస: పప
94-210/30

94-210/951

భరస : ననగబర మర షషక
ఇసటట ననస:25-17-216/2/a
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-223
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖమజజ పఠరన
ఇసటట ననస:25-17-224,60 FEET ROAD,2N
వయససస:26
లస: ససస స

595
NDX2484137
పషరర: హహసషన షషక

94-230/946

తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-220
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపవక చనన మమలమల
ఇసటట ననస:25-17-223
వయససస:22
లస: పప
589
NDX1966185
పషరర: కరససల పఠరన

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:25-17-216
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-220
వయససస:18
లస: ససస స
94-230/6

573
NDX2894301
పషరర: అబబదల సతస ర షషక

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-215 60 FEET ROAD
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-217
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-219
వయససస:24
లస: పప
583
NDX2534899
పషరర: శరరమల బబగబమ షషక

94-211/33

తసడడ:డ జజన బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-216/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఫకకర షషక
ఇసటట ననస:25-17-217
వయససస:49
లస: ససస స
580
NDX2610038
పషరర: మహమమద రఫస షషక

572
NDX2535359
పషరర: షషక ఫరతమ

597
NDX2775401
పషరర: పడరరస వనసకట భబరర వ

94-230/951

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:25-17-229
వయససస:18
లస: ససస స
94-210/773

600
NDX2684835
పషరర: షషక సపవదన బ

94-210/774

భరస : ఫకకర అహమమద
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:52
లస: ససస స
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601
NDX2685030
పషరర: షషక మదనర వల
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94-210/775

తసడడ:డ ఫకకర అహమమద
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:32
లస: పప
604
NDX2654713
పషరర: మదర వల షషక

94-210/953

తసడడ:డ బబడసగర సరహహబ
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:66
లస: పప
94-211/1008

తసడడ:డ అహమమద షషక
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:32
లస: పప
607
NDX2456739
పషరర: వనసకట రవతచజ రజడడడ కకలర

602
NDX2830479
పషరర: షషక ఫకకర అహమమద

605
NDX3125754
పషరర: మలర శసరర ససగరన

608
NDX2457240
పషరర: వజయలకడమ కకలర

94-210/954

భరస : పకకర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:25-17-230
వయససస:51
లస: ససస స
94-210/955

భరస : తరరపత రజడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:25-17-231
వయససస:25
లస: ససస స
94-210/71

603
NDX2837698
పషరర: సపవదనబ షషక

606
NDX3131943
పషరర: తరరపత రజడడడ ససగరన

94-230/952

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ససగరన
ఇసటట ననస:25-17-231
వయససస:32
లస: పప
94-211/34

Deleted

609
NDX2457224
పషరర: శకనవరస రజడడ కకలర

94-211/35

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరజడడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-17-232, 60 FEET ROAD
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-17-232 , 60 FEET ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజడడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-17-232 , 60 FEET ROAD
వయససస:46
లస: పప

610
NDX3267028
పషరర: ఆశ రగఖ ససదద

611
NDX3282795
పషరర: ఆశ రగఖ ససదద

612
NDX2654283
పషరర: వనసకట రరహహల గరడచ

94-210/1225

భసధసవప: వరసవ లకడమ
ఇసటట ననస:25/17/238
వయససస:36
లస: ససస స
613
NDX2642452
పషరర: శవ రరహహత గరదద

భసధసవప: లకడమ వరసవ తననరర
ఇసటట ననస:25/17/238
వయససస:19
లస: ససస స
94-210/777

తసడడ:డ రరమ పడసరద గరదద
ఇసటట ననస:25-17-243/20
వయససస:18
లస: పప
616
NDX2529121
పషరర: రఫస షషక

94-210/32

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:25-17-246
వయససస:31
లస: పప
619
NDX3179504
పషరర: శశరలజ జలగస

94-210/958

94-210/959

94-210/33

భరస : జజన బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-264
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన భబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-244
వయససస:20
లస: పప

617
NDX3133659
పషరర: మసస నబ షషక

618
NDX3182417
పషరర: శకనవరస రరవప జలగస

94-210/956

620
NDX2927432
పషరర: ససజజత నగరరజడడడ

623
NDX2486033
పషరర: బబజ షపవక

626
NDX2408888
పషరర: నజర బబబబ షషక

629
NDX2758985
పషరర: శవ ననగరరజ గసటబ
తసడడ:డ కకషష మబరరస గసటబ
ఇసటట ననస:25-17-264
వయససస:21
లస: పప

94-210/1236

94-210/957

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జలగస
ఇసటట ననస:25-17-251
వయససస:38
లస: పప
94-230/953

621
NDX2684371
పషరర: మహమద రఫస షషక

94-230/901

తసడడ:డ ఖససస సపవధన షషక
ఇసటట ననస:25-17-253
వయససస:19
లస: పప
94-230/11

624
NDX2380285
పషరర: తచజ పడకరశ చసతన

94-210/72

తసడడ:డ ననననజ చసతన
ఇసటట ననస:25-17-261, 9/5 LANE
వయససస:31
లస: పప
94-210/34

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-264
వయససస:21
లస: పప
94-210/960

615
NDX3279973
పషరర: ఇసరమయల షషక

భరస : పరపరరవప తషరక
ఇసటట ననస:25-17-243/53 60 FEET ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబర బబషర షపవక
ఇసటట ననస:25-17-256
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-263
వయససస:22
లస: పప
628
NDX2779676
పషరర: శసషరద బఇవనవ షషక

94-210/31

తసడడ:డ శవ శసకర నగరరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-251
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగ బబబబ నగరరర
ఇసటట ననస:25-17-254
వయససస:33
లస: ససస స
625
NDX2457257
పషరర: సజద బబబబ షషక

614
NDX2484129
పషరర: శవ పరరసత తషరక

94-210/776

తసడడ:డ రరమ పడసరద గరడచ
ఇసటట ననస:25-17-243/20
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: మహమబద షషక
ఇసటట ననస:25-17-246
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జలగస
ఇసటట ననస:25-17-251
వయససస:35
లస: ససస స
622
NDX2865467
పషరర: శశరలజ నగరరర

94-210/1240

627
NDX2546679
పషరర: ససబబరరవప జరరగబమలర

94-210/778

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:25-17-264
వయససస:45
లస: పప
94-210/961

630
NDX2873867
పషరర: సరయ శకనవరస రరవప బలమర

94-212/899

తలర : ససత
ఇసటట ననస:25-17-266
వయససస:22
లస: పప
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NDX2801876
పషరర: ననగబర బ షషక
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94-210/962

భరస : గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-267
వయససస:36
లస: ససస స
634
NDX2839108
పషరర: అబద అల సయఖద

94-210/963

94-210/966

94-210/967

94-210/1255

94-210/969

94-210/970

94-221/773

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససదద
ఇసటట ననస:25-17-283
వయససస:41
లస: పప

644
NDX2522621
పషరర: రజహన పరవన షషక

647
NDX2380244
పషరర: మహబబబ బ షషక

650
NDX2865806
పషరర: వససత చలమర

653
NDX2652949
పషరర: ఉదయ మబటల

94-210/39

656
NDX2680577
పషరర: భబససర సతదస నపలర

94-210/36

659
NDX2936318
పషరర: కరపసర షషక
తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-283/A
వయససస:54
లస: పప

639
NDX2456705
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

94-210/35

642
NDX3288420
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-210/1252

645
NDX2391878
పషరర: నమబ షషక

94-210/37

భరస : శకనస బబషర దదదచకలల
ఇసటట ననస:25-17-273/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-210/38

648
NDX2646909
పషరర: తమమశశటట వరససత

94-210/781

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:25-17-279
వయససస:23
లస: ససస స
94-210/971

651
NDX2452480
పషరర: ఉదయ మబటల

94-221/14

తసడడ:డ వనసకట రరమబడడ మబటల
ఇసటట ననస:25-17-281
వయససస:21
లస: పప
94-221/774

654
NDX2484384
పషరర: నవస బ షషక

94-211/31

భరస : సపవడడ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-281 2ND JANDA CHETT
వయససస:29
లస: ససస స
94-210/782

తసడడ:డ ససరగశ సతదస నపలర
ఇసటట ననస:25-17-283
వయససస:21
లస: పప
94-210/973

94-210/965

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-17-272
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమబడడ మబటల
ఇసటట ననస:25-17-281
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కకణణతస
ఇసటట ననస:25-17-283
వయససస:23
లస: పప
658
NDX2946085
పషరర: నగరజ ససదద

94-210/968

భరస : దసరర పడసరద తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-279
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నవన గగలర లదదడడడ
ఇసటట ననస:25-17-281
వయససస:21
లస: పప
655
NDX2484236
పషరర: చకకవరరస కకణణతస

641
NDX3065406
పషరర: శకవణ లకడమ దచవరకకసడ

636
NDX2839181
పషరర: ననగబర బ సయఖద

తసడడ:డ బబరరన షషక
ఇసటట ననస:25-17-272
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరయ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-279
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ పగడల
ఇసటట ననస:25-17-279
వయససస:43
లస: పప
652
NDX2567121
పషరర: రమమసజనఉలల గగలర లదదడడడ

94-230/954

తలర : ఫరతమ షషక
ఇసటట ననస:25-17-273/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ వల
ఇసటట ననస:25-17-278
వయససస:21
లస: పప
649
NDX3109618
పషరర: కకటటశసర రరవప పగడల

638
NDX2803187
పషరర: బషసరరన సయఖద

94-210/780

భరస : హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-270
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరసమ
ఇసటట ననస:25-17-272
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శరరజ
ఇసటట ననస:25-17-273
వయససస:21
లస: పప
646
NDX3012721
పషరర: ఖదర వల షషక

94-210/964

భరస : అబద అల సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-270
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:25-17-272
వయససస:21
లస: పప
643
NDX3289089
పషరర: ఆశక షషక

635
NDX2839207
పషరర: హహసషన సయఖద

633
NDX2632123
పషరర: సదరఖ పడకరశ గరడచ

తలర : పడభబకర గరడచ
ఇసటట ననస:25-17-269
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననయబ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-270
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-270
వయససస:18
లస: ససస స
640
NDX3065976
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-210/779

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకటటట
ఇసటట ననస:25-17-269
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:25-17-270
వయససస:62
లస: పప
637
NDX2839298
పషరర: షరహహనన సయఖద

632
NDX2658847
పషరర: జవన మబరరస కకటటట

657
NDX3067220
పషరర: రరజ కలమమర చదరరకలపలర

94-210/972

తసడడ:డ రరజ కలమమర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:25-17-283
వయససస:49
లస: పప
94-210/974

660
NDX2936342
పషరర: ససకరబ షషక

94-210/975

భరస : కరపసర షషక
ఇసటట ననస:25-17-283/A
వయససస:50
లస: ససస స
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NDX2841195
పషరర: బబజ వల షషక
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94-210/976

తసడడ:డ కరపసర షషక
ఇసటట ననస:25-17-283/A
వయససస:28
లస: పప
664
NDX2658219
పషరర: మబసరసక మహమమద

662
NDX2917631
పషరర: మమధవ సససగ కగతడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ కగతడ
ఇసటట ననస:25-17-284/2
వయససస:40
లస: పప
94-210/783

665
NDX3059813
పషరర: ససజనఖ అకసల

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:25-17-285/A
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఉమ వర మబరరస రజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-286/4
వయససస:28
లస: ససస స

667
NDX3024445
పషరర: మహలకడమ కలననడన

668
NDX3023108
పషరర: కకరణ కలమమర కలననడన

94-210/980

భరస : శకనవరస రరవప కలననడన
ఇసటట ననస:25-17-286/C
వయససస:47
లస: ససస స
670
NDX2666261
పషరర: అలలకఖ గరనసగబసటర

94-229/1252

94-210/986

94-210/989

677
NDX2819407
పషరర: ననగమణణ ఈద

94-210/991

680
NDX2547743
పషరర: సరసబశవరరవప చగపపరపప

94-210/569

685
NDX2836641
పషరర: బబజ షషక

686
SQX1824952
పషరర: సరయ సససధదర తసగరరరల

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:25-17-293
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప కనపరరరర
ఇసటట ననస:25-17-296
వయససస:19
లస: పప

94-210/984

689
NDX3289188
పషరర: లకడమ కలమమరర కనపరరస
భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:25-17-296
వయససస:47
లస: ససస స

94-210/982

672
NDX3208360
పషరర: షరదనదద షషక

94-210/985

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:54
లస: ససస స
94-210/987

675
NDX2927713
పషరర: రరమకకషష రజడడడ ఈద

94-210/988

తసడడ:డ శవ రజడడడ ఈద
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:32
లస: పప
94-212/900

678
NDX2863546
పషరర: వనసకట కకషష కకల

94-210/990

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల కకల
ఇసటట ననస:25-17-290/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-210/784

681
NDX1279751
పషరర: మననకడ అచచ

94-210/567

భరస : రమమష బబబబ అచచ
ఇసటట ననస:25-17-291,60 FEET ROAD
వయససస:29
లస: ససస స
94-210/993

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:25-17-293
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/25

తసడడ:డ మమరరససడ రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:25-17-295
వయససస:21
లస: ససస స
94-210/1253

94-210/979

669
NDX2902500
పషరర: ససషసమథ ఆకలల

94-210/992 684
683
NDX2840924
NDX2836617
పషరర: హహమసత బల సరయ బబ గర వరప
పషరర: హహసషన బ షషక

తలర : అనసరరధ బబ గర వరప
ఇసటట ననస:25-17-292
వయససస:21
లస: పప

94-210/994

666
NDX3006897
పషరర: శకనవరస రరవప కలననడన

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:25-17-286/C
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:25-17-290/5
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఆచ
ఇసటట ననస:25-17-291,60 FEET ROAD,
వయససస:31
లస: పప

688
NDX3289014
పషరర: మణణకరసత కనపరరరర

94-210/981

భరస : రరమ కకషష ఈద
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:25-17-290/4
వయససస:47
లస: పప
682
NDX1279769
పషరర: రమమష బబబబ ఆచ

674
NDX3215175
పషరర: మమబబ షరరఫ షషక

94-210/977

తసడడ:డ గరపరల రరవప కలననడన
ఇసటట ననస:25-17-286/C
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమభబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:27
లస: ససస స
679
NDX3150893
పషరర: భబనసపడకరశ కరరరమసచ

94-210/978

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:54
లస: ససస స

భసధసవప: గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:25-17-290
వయససస:43
లస: ససస స
676
NDX3187663
పషరర: కసససబ షషక

671
NDX3170990
పషరర: షరదనదద షషక

663
NDX2838308
పషరర: ఝనస బబయ కతడ

భరస : సతఖననరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:25-17-284/2
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలననడన
ఇసటట ననస:25-17-286/C
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:25-17-288/1
వయససస:20
లస: ససస స
673
NDX2862779
పషరర: జజఖత వననసకకటబ

94-209/1003

687
NDX3098274
పషరర: జయరరవప సలగఅలమ

94-210/996

తసడడ:డ చసదడ సలగఅలమ
ఇసటట ననస:25-17-295/1
వయససస:36
లస: పప
94-210/1257

690
NDX3289212
పషరర: మసరసన రరవప కనపరరస

94-210/1258

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:25-17-296
వయససస:52
లస: పప
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94-210/997

తసడడ:డ నయయస షషక
ఇసటట ననస:25-17-297
వయససస:18
లస: ససస స
694
NDX2639128
పషరర: రగషసమ లకడమ యశస

94-210/785

94-210/1001

94-212/902

94-210/1004

94-210/786

94-210/1007

94-210/788

తసడడ:డ శకనవరస నసరససకర
ఇసటట ననస:25-17-312
వయససస:18
లస: పప
715
NDX2668499
పషరర: పదమజ గబసటటరర

భరస : వనసకట సతష తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:30
లస: ససస స

94-221/15

707
NDX3178191
పషరర: రరజగశసరర మరసస

94-210/789

94-212/903

699
NDX2365005
పషరర: sai jaswanth పపదపరటట

94-210/40

702
NDX2836583
పషరర: లకడమ ననరరయణ దనసరర

94-210/1003

705
NDX2740223
పషరర: లకడమ ననరరయణ దనసరర

94-213/945

తసడడ:డ వర సరసమ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-304 ,84-15-1143/1
వయససస:38
లస: పప
94-210/1005

708
NDX2906584
పషరర: అనవసశ మమరరసస

94-210/1006

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరసస
ఇసటట ననస:25-17-305
వయససస:29
లస: పప

710
NDX2380517
పషరర: ననయబడడ శకనవరస రరవప

94-210/41

711
NDX2681989
పషరర: బసధవ శరనస

94-210/787

తసడడ:డ ననయబడడ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-312
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-17-312
వయససస:30
లస: ససస స

713
NDX3282076
పషరర: శకనవరస రరవప శరనస

714
NDX2659043
పషరర: శకనవరస రరవప నసరససకర

94-210/1239

716
NDX2671311
పషరర: కవఖ గబసటటరర

719
NDX3038270
పషరర: అశశక యమరకబబ ఠరలమ
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:22
లస: పప

94-213/768

తసడడ:డ వరరసరసమ నసరససకర
ఇసటట ననస:25-17-312
వయససస:47
లస: పప
94-210/790

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/1009

94-210/1000

తసడడ:డ వర సరసమ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-304
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-17-312
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:46
లస: ససస స
718
NDX3120367
పషరర: ససనత తతనసగబసటర

701
NDX2452704
పషరర: భబవ ననరరయణ పపదపరటట

704
NDX2939536
పషరర: వససత లకడమ దనసరర

696
NDX2768836
పషరర: హససన షషక

తసడడ:డ భబవనననరయణ పపదపరటట
ఇసటట ననస:25-17-303
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మరసస
ఇసటట ననస:25-17-305
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమహబబబ జన షషక
ఇసటట ననస:25-17-311
వయససస:33
లస: పప
712
NDX2664472
పషరర: శక హరర నసరససకర

94-210/1002

భరస : లమషసమ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-304
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-305
వయససస:75
లస: పప
709
NDX2893816
పషరర: మబసస ఫర షషక

698
NDX3085313
పషరర: అఫప డ జ జన మహమమద

94-212/901

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:25-17-301
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపదపరటట
ఇసటట ననస:25-17-303
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-304
వయససస:28
లస: ససస స
706
NDX2658540
పషరర: హహసససఆన షషక

94-230/955

తసడడ:డ ఫరరక మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:25-17-302
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:25-17-303
వయససస:67
లస: పప
703
NDX2836559
పషరర: వససత లకడమ దనసరర

695
NDX2732972
పషరర: హరర హరననథ యశస

693
NDX3102563
పషరర: జలర పలర వనసకట లకడమ

భరస : జలర పలర అరరణనచలస
ఇసటట ననస:25-17-298
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన బబబబ లమతచ యశస
ఇసటట ననస:25-17-298/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:25-17-301
వయససస:23
లస: పప
700
NDX2815637
పషరర: ససబబరరవప దళవరయ

94-210/998

తసడడ:డ జలర పలర గరపరలకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:25-17-298
వయససస:42
లస: పప

తలర : రరఢ కవత యశస
ఇసటట ననస:25-17-298/A
వయససస:20
లస: ససస స
697
NDX2768851
పషరర: బబజ షషక

692
NDX3129764
పషరర: జలర పలర అరరణనచలస

717
NDX3088655
పషరర: వనసకట సతష తతనసగబసటర

94-210/1008

తసడడ:డ పరసడడ రసగ పడసరద తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:43
లస: పప
94-210/1010

720
NDX2764421
పషరర: హబ బబననశర షషక

94-210/1011

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:18
లస: ససస స
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721
NDX3233269
పషరర: శకనవరస రరవప గబసటటరర

94-210/1201

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ గబసటటరర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:53
లస: పప
724
NDX3274354
పషరర: బబజ షషక

94-211/1315

94-210/1012

94-210/795

తసడడ:డ శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-17-317
వయససస:26
లస: పప
94-210/796

తసడడ:డ పప తషరరజ జకలసల
ఇసటట ననస:25-17-319
వయససస:23
లస: ససస స
94-210/1015

94-211/1085

731
NDX2484160
పషరర: ససరగసదడ మబనగ

94-210/42

94-210/1018

743
NDX3096930
పషరర: పడసరద కరరచరల

94-210/1013

746
NDX2634012
పషరర: హససనన షషక

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వరయనవన
ఇసటట ననస:25-17-323venugopala puram
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రఘబననథ రరవప ఇలర
ఇసటట ననస:25-17-324
వయససస:39
లస: ససస స

748
NDX2629236
పషరర: శవ ననగ చదవతనఖ ఇలర

749
NDX2391910
పషరర: రమఖ అనసషర దచవ ఇలమర

94-219/692

729
NDX2674331
పషరర: మబరళ కకషష తతట

94-210/794

732
NDX2535961
పషరర: చదవతనఖ ససమ బసదస జకలసల

94-210/43

735
NDX3045986
పషరర: చసడడ అనసరరధ చసడడ

94-210/1014

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-319/B
వయససస:52
లస: ససస స
94-210/797

738
NDX3064342
పషరర: చసదస బబబబ తచళర

94-210/1016

తసడడ:డ మహన రరవప తచళర
ఇసటట ననస:25-17-321,Old 7th Lane
వయససస:36
లస: పప
94-224/1156

741
NDX3138716
పషరర: పడసరద కరరచరల

94-210/1017

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మబరరస కరరచరల
ఇసటట ననస:25-17-322/22E
వయససస:54
లస: పప
94-210/1019

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మబరరస కరరచరల
ఇసటట ననస:25-17-322/22E
వయససస:54
లస: పప
94-210/800

94-210/792

తసడడ:డ పప తషరరజ జకలసల
ఇసటట ననస:25-17-319
వయససస:23
లస: ససస స

737
NDX2625804
పషరర: రరణణ గగలర పలర

740
NDX2715761
పషరర: శకదచవ మలలర ల

726
NDX2631471
పషరర: వజయ చమమబటట

తసడడ:డ శసకరరరవప తతట
ఇసటట ననస:25-17-317
వయససస:26
లస: పప

భరస : అనల
ఇసటట ననస:25-17-322
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మబరరస కరరచరల
ఇసటట ననస:25-17-322/22E
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రఘబననథరరవప ఇలర
ఇసటట ననస:25-17-324
వయససస:18
లస: ససస స

94-210/793

భరస : బబబజ గగలర పలర
ఇసటట ననస:25-17-321
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరగశసర రరవప సదరజ
ఇసటట ననస:25-17-322
వయససస:18
లస: పప

745
NDX2629707
పషరర: మలమఖదదడ వరయనవన

728
NDX2681179
పషరర: లకడమ వనమబల

734
NDX2930535
పషరర: ససతనరరమయఖ నటటట

94-211/1009

తసడడ:డ అసకమమరరవప చమమబటట
ఇసటట ననస:25-17-316
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప నటటట
ఇసటట ననస:25-17-319/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : గరరరరరజ శరమ
ఇసటట ననస:25-17-320
వయససస:34
లస: ససస స

742
NDX3140274
పషరర: పడసరద కరరచరల

94-210/791

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మబనగ
ఇసటట ననస:25-17-318
వయససస:20
లస: పప

733
NDX2544518
పషరర: గరతక శక త జకలసల

739
NDX2863710
పషరర: దసరర కలమమర సదరజ

725
NDX2638286
పషరర: జయ శక తతట

భరస : బబచచయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:25-17-317
వయససస:53
లస: ససస స

730
NDX2682250
పషరర: మబరళ కకషష తతట

723
NDX2668614
పషరర: పవన గబసటటరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:25-17-316
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నగరజ నలలరర
ఇసటట ననస:25-17-316
వయససస:24
లస: ససస స

736
NDX2878163
పషరర: మలర శసరర పలలడ

94-210/1259

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:25-17-313
వయససస:45
లస: పప
727
NDX2840163
పషరర: పరరసత నలలరర

722
NDX3289238
పషరర: జజససమన షషక

744
NDX3172426
పషరర: పడసరద కరరచరల

94-210/1020

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మబరరస కరరచరల
ఇసటట ననస:25-17-322/22E 60FEETS
వయససస:54
లస: పప
94-210/801

747
NDX2551661
పషరర: హససన షషక

94-210/802

భరస : వనేదేసకట
ఇసటట ననస:25-17-324
వయససస:39
లస: ససస స
94-210/67

తసడడ:డ వనసకట రఘబననథ రరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:25-17-324,ATCHAIAH DABA C
వయససస:21
లస: ససస స

750
NDX2546893
పషరర: ననగ సరయ భబరర వ ససదస

94-210/803

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప ససదస
ఇసటట ననస:25-17-325
వయససస:21
లస: పప
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NDX2605616
పషరర: నహహత ససదస
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94-210/804

తసడడ:డ శవననగగశసరరరవప ససదస
ఇసటట ననస:25-17-325
వయససస:19
లస: ససస స
754
NDX2996692
పషరర: ససత మహలకడమ గబసడనల

94-210/1025

94-211/1088

తసడడ:డ శసకర రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:25-17-327
వయససస:19
లస: ససస స
760
NDX3058419
పషరర: పసచననథస మబనగరల

94-213/946

94-230/12

759
NDX3012622
పషరర: పసచననథస మబనగరల

761
NDX3057932
పషరర: పలర వ వపరరబసదద

764
NDX1752782
పషరర: అబబదల రరవపఫ షషక

767
NDX2615805
పషరర: నరగశ బబబబ అసదదస

769
NDX2828846
పషరర: శకనస ససకలరర

770
NDX2905560
పషరర: శశషగరరర రరవప శసగసశశటట

భసధసవప: మసరసణణ షషక
ఇసటట ననస:25-17-332
వయససస:37
లస: పప

94-224/1157

773
NDX2822609
పషరర: జయపడథ సగస

94-210/1027

762
NDX3239837
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-230/13

765
NDX2647006
పషరర: హరరక కలనపరరజ

94-229/1253

768
NDX2681096
పషరర: గరపస కకషష కలటబలమ

94-211/1090

771
NDX2905552
పషరర: రమణ శసగసశశటట

94-212/904

774
NDX2662211
పషరర: నగగశసరరరవప దసబబల

776
NDX3008489
పషరర: అదద లకడమ పప లపరరరర

777
NDX2457315
పషరర: షకకల షషక

భరస : సమర షషక
ఇసటట ననస:25-17-337
వయససస:35
లస: ససస స

94-210/1031

భరస : రసగయఖ పప లపరరరర
ఇసటట ననస:25-17-335
వయససస:35
లస: ససస స
779
NDX2841732
పషరర: అమమజ దనరర శశటట
భరస : కరశయఖ దనరర శశటట
ఇసటట ననస:25-17-338/2
వయససస:28
లస: ససస స

94-211/1091

భరస : శశషగరరరరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-17-332
వయససస:40
లస: ససస స

775
NDX3007622
పషరర: రసగయఖ పరలపరరస

94-211/18

94-230/903

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలటబలమ
ఇసటట ననస:25-17-331/B/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద దసబబల
ఇసటట ననస:25-17-334
వయససస:53
లస: పప

778
NDX2457265
పషరర: కగసర షషక

94-230/902

తసడడ:డ లకడమపతరరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:25-17-331/63B
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రజడడడ సగస
ఇసటట ననస:25-17-332, 60 FEET ROAD
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-17-335
వయససస:40
లస: పప

94-210/1203

భరస : ఏశరలలఖ సలమస షషక
ఇసటట ననస:25-17-331
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ కకలర
ఇసటట ననస:25-17-332, 60 FEET ROAD
వయససస:22
లస: ససస స
94-210/1030

94-210/1026

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:25-17-328
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-17-332
వయససస:40
లస: పప
94-211/36

94-210/74

758
NDX2684124
పషరర: పడతనప కలమమర అరగళర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అసదదస
ఇసటట ననస:25-17-331/B
వయససస:22
లస: పప

94-210/1029

756
NDX2457133
పషరర: వనసకటబదదడ ససదస

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ససదస
ఇసటట ననస:25-17-325, 6TH LANE 7 CROS
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-331
వయససస:53
లస: పప
94-213/947

94-210/1024

భరస : వనసకటబదదడ ససదస
ఇసటట ననస:25-17-325, 6TH LANE 7 CROS
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:25-17-331/A 60 FEET ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

772
NDX2457216
పషరర: వనసకట శక నవఖ కకలర

94-210/73

భరస : వనసకటటశసర రరవప వపరరబసదద
ఇసటట ననస:25-17-330
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబబదల రరవపఫ
ఇసటట ననస:25-17-331
వయససస:24
లస: ససస స
766
NDX2799260
పషరర: హసమ బబహహన షషక

755
NDX2456978
పషరర: తషలశమమ అసకకరజడడడ

753
NDX2996221
పషరర: భబనసమబరరస గబసడనల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:25-17-325
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరసతయఖ అరగళర
ఇసటట ననస:25-17-327
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:25-17-328
వయససస:19
లస: పప
763
NDX1966177
పషరర: షషక జజనబ

94-210/1023

భరస : కకటటశసర రరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:25-17-325
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : భబణబ మబరరస గబసడనల
ఇసటట ననస:25-17-325
వయససస:29
లస: ససస స
757
NDX2861284
పషరర: ననగ పరవన తనడడ

752
NDX2995892
పషరర: ధనలకడమ గబసడనల

94-210/805

94-211/17

భరస : ఖమజజ షషక
ఇసటట ననస:25-17-335/45
వయససస:23
లస: ససస స
94-210/1032

780
NDX2547263
పషరర: దసరరరపడసరద శరరగరరర

94-211/1010

తసడడ:డ గరటయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:25-17-338/2
వయససస:35
లస: పప
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NDX2797355
పషరర: కరశయఖ దనరర శశటట
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94-211/1092

తసడడ:డ తరరపతయఖ దనరర శశటట
ఇసటట ననస:25-17-338/2
వయససస:31
లస: పప
784
NDX2632024
పషరర: ననగగసదడస ననరదనసస

94-210/807

94-211/1011

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:24
లస: పప
793
NDX2540102
పషరర: చదవతనఖ రమఖ కకషష కకేథలమ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకేథలమ
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:21
లస: ససస స
796
NDX2714103
పషరర: దచవ ఆకలల
భరస : బల కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:36
లస: ససస స
799
NDX2771079
పషరర: హహసరసనన బ షషక

94-210/1034

94-210/1037

94-211/1095

భరస : హరరబబబబ రరచమలర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:28
లస: ససస స
808
NDX3064003
పషరర: లకడమ చకకధర తచలగమ శశటట
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తచలగమ శశటట
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:22
లస: పప

791
SQX2045516
పషరర: ననగ లకడమ ననరదనసస

95-210/477

794
NDX2522696
పషరర: దదలప శశష సరయ కకషష కకలమ

94-210/48

803
NDX2910859
పషరర: నరరససగ ననయక పరతషల

94-210/811

792
NDX2364974
పషరర: కకల దదలప శశష సరయ కకషష
కకల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకల
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:24
లస: పప
795
NDX2654564
పషరర: బబబలమ షషక

798
NDX2835841
పషరర: పడసరదస దనర

94-210/1035

801
NDX2841187
పషరర: అననన మమరర దనర

94-211/1093

804
NDX2863132
పషరర: శకవలర పరతషల
భరస : నరరససగ ననయక పరతషల
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:30
లస: ససస స

806
NDX2863165
పషరర: సరరయమ వసకననవత

807
NDX2900413
పషరర: బలరస దనర

తసడడ:డ రరయబడడ
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:20
లస: పప

94-210/809

94-210/1033

94-210/1036

భరస : బలరస దనర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయ ననయక పరతషల
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:35
లస: పప

809
NDX2862712
పషరర: నరగసదర వసకలననవథ

94-210/46

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:47
లస: పప

94-211/1096

94-211/1094

94-211/1097

Deleted

తసడడ:డ రరయబడడ వసకననవత
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/1098

95-210/25

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:37
లస: ససస స

797
NDX2654341
పషరర: బలరస దనర

800
NDX2835262
పషరర: ఏసస బబబబ దనర

789
SQX1880749
పషరర: కరరరసక మమకల
తసడడ:డ నరసససహరరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస దనర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:18
లస: ససస స
805
NDX3087434
పషరర: ససజజత రరచమలర

94-212/905

తసడడ:డ పడసరదస దనర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:23
లస: పప

భరస : గనరదన షషక
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:43
లస: ససస స
802
NDX2976843
పషరర: ఉమ భవన బబ లగరన

788
NDX2815462
పషరర: లల బఇవనవ షషక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:24
లస: పప
94-210/810

94-210/900

భరస : శశ కకరణ అదదరర
ఇసటట ననస:25 - 17 - 340
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:26
లస: ససస స
94-210/47

94-210/806

94-210/808 786
785
NDX2634723
NDX2890564
పషరర: శవ సరయ రరఘవవసదడ ననరదనసస
పషరర: దసరర భవన అదదరర

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:19
లస: ససస స
95-210/26

783
NDX2634715
పషరర: రరమబ ననరదనసస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:19
లస: పప
790
SQX1881457
పషరర: రరజగష మమకల

94-211/32

తసడడ:డ తనమమసయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:25-17-338,
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమబ ననరదదద
ఇసటట ననస:25-17-340
వయససస:45
లస: ససస స
787
NDX2658516
పషరర: మమరజళర ధరమ తచజ

782
MLJ1972645
పషరర: యయససబబబబ ఆలకలసట

తసడడ:డ పడసరదస దనర
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:23
లస: పప
94-211/1099

810
NDX2936474
పషరర: సలమమన రరజ పరలలటట

94-211/1100

తసడడ:డ గరపస పరలలటట
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:18
లస: పప
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811
NDX2808467
పషరర: సదరఖ ననరరయణ వలవవల

94-212/906

తసడడ:డ రరమయఖ వలవవల
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:76
లస: పప
814
NDX2684827
పషరర: కవరడడ దసరరరరరవప

94-210/816

94-211/19

94-210/49

94-211/1104

94-230/956

94-211/1107

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-17-343/28
వయససస:20
లస: పప

824
NDX3042736
పషరర: పడశరసత చదరరకలరర

827
NDX2934099
పషరర: శరరద కసడడ కకసడ

830
NDX2891976
పషరర: లకడమ ససలలచన కరనగలపపల

94-212/908

833
NDX2626760
పషరర: మనసదర బబష షషక

94-211/1105

836
NDX2807972
పషరర: రమమశ బబబబ వలవవల

94-211/1106

94-210/1038

839
NDX2782274
పషరర: పదమ యలర మసదల
భరస : పపదదబబబబ యలర మసదల
ఇసటట ననస:25-17-343/32
వయససస:32
లస: ససస స

822
NDX3179587
పషరర: రరధన చదరరకలరర

94-211/1103

825
NDX2921534
పషరర: అసజమమ ఠరలలమ

94-213/950

828
NDX2625127
పషరర: ఠమమబబథదలమ కలమఖణణ

94-210/812

తసడడ:డ గబబేసద
ఇసటట ననస:25-17-343/20
వయససస:20
లస: ససస స
94-211/1108
831
NDX3037827
పషరర: లకడమ ససలలచన కరణణసరలమపపలమ

భరస : వనసకటటశసరరరవప కరణణసరలమపపలమ
ఇసటట ననస:25-17-343/22
వయససస:58
లస: ససస స
94-6/623

834
NDX3282340
పషరర: లకడమ శరనస

94-211/1319

భరస : వనసకట సరసమ శరనస
ఇసటట ననస:25-17-343/23
వయససస:40
లస: ససస స
94-212/909

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలవవల
ఇసటట ననస:25-17-343/23B
వయససస:21
లస: పప
94-210/813

94-212/907
819
NDX2815496
పషరర: వనసకట ససరగశ బబబబ యమదగరరర

భరస : వనసకటటశసరరర ఠరలలమ
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-343/23
వయససస:36
లస: పప
94-222/652

95-210/478

భరస : కకషష రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరనగలపపల
ఇసటట ననస:25-17-343/22
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప కగసణసషత
ఇసటట ననస:25-17-343/23
వయససస:66
లస: ససస స
838
NDX2652469
పషరర: పవన కకటటశ కకట

94-210/1223

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:25-17-343/22B
వయససస:45
లస: ససస స
835
NDX2638070
పషరర: లలమవత కగసణసషత

821
NDX3263910
పషరర: పడసననజఅల ఠరలలమ

816
SQX2045532
పషరర: శవ ననగ లకడమ మలర

తసడడ:డ భబససర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:25-17-343/12
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవయఖ కసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:25-17-343/19
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జగఠవథ దచశ ననయక
ఇసటట ననస:25-17-343/20
వయససస:19
లస: పప
832
NDX2808434
పషరర: శక దచవ వనలవనల

94-211/1074

భరస : శకధర చదరరకలరర
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ఠరలలమ
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:59
లస: పప
829
NDX3168598
పషరర: జగఠవథ శకకరసత ననయక

818
NDX3053501
పషరర: కలమఖణణ ఠమమబబథదలమ

94-230/957

తసడడ:డ శకనస మలర
ఇసటట ననస:25-17-343/6
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఠరలలమ
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప చదరరకలరర
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:42
లస: పప
826
NDX2921658
పషరర: గబరవయఖ ఠరలలమ

94-211/1110

తసడడ:డ రరవశసకర ఠమమబబథదలమ
ఇసటట ననస:25-17/343/10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరధర బబణనల
ఇసటట ననస:25-17-343/13
వయససస:26
లస: పప
823
NDX3050234
పషరర: శకధర చదరరకలరర

815
NDX2836427
పషరర: శవ ననగ ససధఖ మలర

813
NDX2841625
పషరర: కకటటశసరర ఎరకగగపపపల

భరస : శకనవరసరరవప ఎరకగగపపపల
ఇసటట ననస:25-17-343/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మలర
ఇసటట ననస:25-17-343/6
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస వవలలచరర
ఇసటట ననస:25-17-343/10
వయససస:37
లస: ససస స
820
NDX2380558
పషరర: వనయ రరమ బబణనల

95-213/868

భరస : హరర బబబబ
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:25-17-343/5
వయససస:23
లస: పప
817
NDX2457406
పషరర: లకడమ వవలలచరర

812
SQX2046027
పషరర: ససజజత రరచమలర

837
NDX2533859
పషరర: పసఎసడడమమవత కనపరరరర

94-210/50

భరస : వనసకట శవ రరస పడసరద కనపరరరర
ఇసటట ననస:25-17-343/27
వయససస:44
లస: ససస స
94-230/958

840
NDX3173515
పషరర: సరయ లకడమ మసడల

94-211/1109

భరస : సరసబశవరరవప మసడల
ఇసటట ననస:25-17-343/34
వయససస:26
లస: ససస స
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94-230/15

842
NDX2461846
పషరర: హహసషసన బ షపవక

94-230/16

843
NDX2458065
పషరర: బబలమజ గబసజ

భరస : సరసబశవ రరవప మసడల
ఇసటట ననస:25-17-343/34 60FEET ROAD
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షపవక
ఇసటట ననస:25-17-343/34 60 FEET ROAD
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-17-343/36
వయససస:22
లస: పప

844
NDX2615920
పషరర: సరయ శక రరస గబసజ

845
NDX2388171
పషరర: బబలమజ గబసజ

846
NDX2823425
పషరర: కకటటశసరర బసడడ

94-211/1012

తసడడ:డ ససబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-17-343/36
వయససస:18
లస: పప
847
NDX2452498
పషరర: పపషప కటబరర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:25-17-343/36
వయససస:22
లస: పప
94-221/16

తలర : వజయ కటబరర
ఇసటట ననస:25-17-343/40
వయససస:22
లస: ససస స
850
NDX2736601
పషరర: ససపన పరలపరరస

848
NDX2936417
పషరర: లలకగశ కలమమర జ రజడడడ

94-212/912

తసడడ:డ హహ
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:40
లస: పప
94-211/1015

తసడడ:డ కససస సరహహబ
ఇసటట ననస:25-17-343/53A
వయససస:42
లస: పప
862
NDX2555548
పషరర: మహబబ ససభబన కపరరస
తసడడ:డ పపషకయఖ కపరరస
ఇసటట ననస:25-17-343/57
వయససస:37
లస: పప
865
NDX2452522
పషరర: ససదదమమ కరపరరస

94-221/17

భరస : రమమశ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:25-17-343/60
వయససస:59
లస: ససస స

95-210/27

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:25-17-343/53A
వయససస:32
లస: ససస స

860
NDX3262201
పషరర: ఫసరరజ బబబబ షషక

861
NDX2391936
పషరర: షమబ
ర దదదన బబబబ షషక

866
NDX2547198
పషరర: శవ ననరరయణ గబదచదటట

869
NDX2652675
పషరర: శరఖస సససదర పబబత
తసడడ:డ రరమ రరవప పబబత
ఇసటట ననస:25-17-343/60
వయససస:25
లస: పప

94-211/1014

858
NDX2829240
పషరర: షషక జజన బ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:25-17-343/53 1st line
వయససస:44
లస: పప
94-211/1312

94-210/1042

94-210/51

తసడడ:డ మహబబబ శరరఫ షషక
ఇసటట ననస:25-17-343/54
వయససస:22
లస: పప
94-210/818

864
NDX2456820
పషరర: మహబబ ససబబన కరపరరస

94-211/21

తసడడ:డ పపసకయఖ కరపరరస
ఇసటట ననస:25-17-343/57
వయససస:38
లస: పప
94-210/820

తసడడ:డ పసచచయఖ గబదచదటట
ఇసటట ననస:25-17-343/59
వయససస:47
లస: పప
94-210/1043

855
NDX2547289
పషరర: మరర బ
భరస : హహ
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహబబ ససభబన కపరరస
ఇసటట ననస:25-17-343/57
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహబబ ససబబన కరపరరస
ఇసటట ననస:25-17-343/57
వయససస:29
లస: ససస స
868
NDX3019205
పషరర: కకషష కలమమరర కరరసశశటట

94-210/1040

857
SQX1977206
పషరర: చచసబబటట శకనవరససలల

863
NDX2551000
పషరర: శదదమమ కపరరస

94-210/814

తసడడ:డ కరశయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-343/53A
వయససస:19
లస: పప
94-210/817

94-212/911

తలర : నరసససహరరవప జరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-343/43
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:54
లస: ససస స
94-221/775

849
NDX2823482
పషరర: వసశ కకషష జరజడడడ

94-160/467 852
851
NDX2705085
NDX2548451
పషరర: ససవరష లకడమ మహహశసరర బటటటల
పషరర: శవ పససపపలలటట

94-210/815 854
853
NDX2551802
NDX2935427
పషరర: ససవరష లకడమ మహహశసరర బతష
పషరర: వరలకడమ పససపపలలటట
స ల

859
NDX2547321
పషరర: షషక మసరసన వల

94-210/1039

తసడడ:డ తరరపత రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-17-343/46
వయససస:19
లస: ససస స

94-212/910

భరస : వనసకటటశసరరర బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-343/37A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జ రజడడ
ఇసటట ననస:25-17-343/43
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:25-17-343-44
వయససస:21
లస: ససస స

856
NDX2557601
పషరర: హహ

94-230/14

94-211/20

867
NDX2547156
పషరర: పదనమవత గబదచదటట

94-221/776

భరస : శవ ననరరయణ గబదచదటట
ఇసటట ననస:25-17-343/59
వయససస:42
లస: ససస స
94-211/1016

870
MLJ3690450
పషరర: రరజగశ కలమమర కకట

94-211/1111

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కకట
ఇసటట ననస:25-17-343/60
వయససస:34
లస: పప
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పషరర: ససజనఖ పటట పప
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94-211/1112

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప పటట పప
ఇసటట ననస:25-17-343/62
వయససస:25
లస: ససస స
874
NDX3118593
పషరర: సరయ శరకవణణ చదలవరడ

94-211/1113

94-211/23

94-211/1102

883
NDX2936649
పషరర: ససధఖ కస
తసడడ:డ రమమశ కస
ఇసటట ననస:25-17-344
వయససస:22
లస: ససస స
886
NDX3209533
పషరర: పడభబవత శసకరమసచ

94-211/1115

94-210/1214

94-210/1050

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-347/3
వయససస:24
లస: పప

94-210/52

94-212/879

882
SZO1012939
పషరర: రవసదడ బతషల

94-211/25

తసడడ:డ బసవయఖ బసవయఖ
ఇసటట ననస:25-17-343/A5
వయససస:34
లస: పప
885
NDX0843680
పషరర: యరకమమల కలమమరర

94-229/252

94-210/1049 888
94-211/1116
887
NDX2836674
NDX3073764
పషరర: రరమ కకటటశసర రరవప గబసటటపలర
పషరర: రరమకకటటశసరరరవప గబసటపలర

890
NDX2458073
పషరర: బబజజ షషక

తసడడ:డ ససబబరరరవప గబసటపలర
ఇసటట ననస:25-17-345
వయససస:49
లస: పప
94-211/26

893
NDX2678019
పషరర: పడమల కరవవటట

896
NDX2997948
పషరర: లకడమ ననరరయణ బసడడ

899
NDX2390466
పషరర: అలవవలల మసగ గబరగకపప
భరస : వనసకరటరరవ గబరగకపప
ఇసటట ననస:25-17-347/3
వయససస:43
లస: ససస స

891
NDX3249380
పషరర: అబబదల సలమస షషక

94-212/1280

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-346/28
వయససస:22
లస: పప
94-212/854

894
NDX2882751
పషరర: కకటటశసరర మలలర పప

94-212/913

భరస : దసరర రరవప మలలర పప
ఇసటట ననస:25-17-347
వయససస:25
లస: ససస స
94-211/1117

తసడడ:డ సపవదసలల బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-347/3
వయససస:57
లస: పప
94-211/1119

94-211/1101

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:25-17-344/42
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:25-17-347
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప అదదరర
ఇసటట ననస:25 - 17 - 347/2
వయససస:65
లస: ససస స
898
NDX2991461
పషరర: సతశ కలమమర బసడడ

94-211/1013

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:25-17-346/28
వయససస:45
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-347
వయససస:22
లస: ససస స
895
NDX2890317
పషరర: శకదచవ అదదరర

884
NDX2456788
పషరర: మమరర యరమమల

879
NDX3062379
పషరర: ననగజసదడ బబబబ పరపసరన
తసడడ:డ ససబబరరవప పరపరసణణ
ఇసటట ననస:25-17-343/123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:25-17-345
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-346/28
వయససస:22
లస: పప
892
NDX2881985
పషరర: వజయ దసరర దనసరర

881
NDX2716488
పషరర: కకటటశసరర బసడడ

94-211/24

తసడడ:డ ఇసరసకల యరమమల
ఇసటట ననస:25-17-344/42
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమ శరససస స శసకరమసచ
ఇసటట ననస:25-17-344/49
వయససస:46
లస: ససస స
889
NDX3251899
పషరర: అబబదల సలమస షషక

878
NDX1439190
పషరర: ననగగసదడ బబబబ పరపసరన
పరపసరన
తసడడ:డ ససబబబరరవప పరపసరన
ఇసటట ననస:25-17-343/123
వయససస:25
లస: పప

94-211/22

తసడడ:డ ససబబరరరవ పరపసన
ఇసటట ననస:25-17-343/123
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-343/374
వయససస:46
లస: ససస స
94-210/1048

94-210/1045

94-210/1046 876
875
NDX2891810
NDX1439257
పషరర: వవసకటటశసర రరవప కనగలపపల
పషరర: అనసశర పరపసన

Deleted

భరస : రఘబ కలమమర గరమఠస
ఇసటట ననస:25-17-343/123C
వయససస:32
లస: ససస స

873
NDX2834026
పషరర: శరకవఖ యరకగగపపల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకగగపపల
ఇసటట ననస:25-17-343/63
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప కనగలపపల
ఇసటట ననస:25-17-343/87
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబబరరరవ పరపసన
ఇసటట ననస:25-17-343/123
వయససస:43
లస: ససస స
880
NDX3129996
పషరర: మధవ గరమఠస

94-210/1044

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:25-17-343/63
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శశషష కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-17-343/63
వయససస:25
లస: ససస స
877
NDX1439232
పషరర: కకటటశసరమమ పరపసన

872
NDX2842011
పషరర: శకవఖ యమరకగగపపలమ

897
NDX2995447
పషరర: గగతమ బసడడ

94-211/1118

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:25-17-347/3
వయససస:27
లస: ససస స
94-212/10

900
NDX2464162
పషరర: దదలప శశష సరయ కకషష కకల

94-211/27

తసడడ:డ శకనవరసరరవ కకల
ఇసటట ననస:25-17-349
వయససస:24
లస: పప
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901
NDX2522233
పషరర: సదరఖ తచజ దనసరపపడడ

94-211/28

తసడడ:డ ననరరయణ దనసరపపడడ
ఇసటట ననస:25-17-349/48
వయససస:20
లస: పప
904
NDX2547735
పషరర: సరయ కకషష రరమశశటట

94-210/821

94-210/55

94-210/1051

908
NDX2539005
పషరర: శరనస భబలకడమ

911
NDX2658631
పషరర: తషలశ అడప

94-211/1121

914
NDX2422533
పషరర: పడసరద దనననన

భసధసవప: అజయ కలమమర నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-360/2
వయససస:48
లస: ససస స

917
NDX2924819
పషరర: ననగమణణ రరవప

తసడడ:డ వర శశఖరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-17-363
వయససస:61
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద బలభదడ
ఇసటట ననస:25-17-367
వయససస:25
లస: ససస స

94-212/11

94-212/919

926
NDX2894889
పషరర: ననగజసదడబబబబ తతట

94-209/1004

929
NDX2676252
పషరర: కసదసకలరర పదమ
భరస : వనసకట 00సరసమ
ఇసటట ననస:25-17-367
వయససస:43
లస: ససస స

94-210/822

912
NDX3102340
పషరర: వనసకట రసగరరరవప మదనదల

94-212/914

915
NDX2772960
పషరర: వషష
ష వరరన రరవప అలజసగర

94-212/915

918
NDX2865947
పషరర: భబరత

94-212/917

భరస : శకకరసత రరవప
ఇసటట ననస:25-17-361
వయససస:21
లస: ససస స
94-211/1018

921
NDX2664134
పషరర: కకపపపల శకనవరసరజడడడ

94-212/855

తసడడ:డ తరరపత రజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-363
వయససస:36
లస: పప
94-211/1123

94-212/920

తసడడ:డ శకనవరససలల తతట
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:19
లస: పప
94-209/47

909
NDX2634053
పషరర: వజయ దసరర రరవప ఆకలల

భసధసవప: అజయ కలమమర నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-360/2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల తతట
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగజసదడ బబబబ ససద
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:33
లస: ససస స
928
NDX2500338
పషరర: రమమదచవ బలభదడ

923
NDX2894962
పషరర: నరగష తతట

94-210/54

తసడడ:డ అపపరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:25-17-358
వయససస:64
లస: పప

Deleted

భరస : శకనస తతట
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:37
లస: ససస స
925
NDX2818912
పషరర: ననగ ససపన ససద

94-210/823

భరస : శకనవరసరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-363
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/1122

906
NDX2539013
పషరర: వనసకటటష శరనస

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:25-17-353
వయససస:18
లస: పప

భరస : వననద కలమమర రరవప
ఇసటట ననస:25-17-361
వయససస:21
లస: ససస స

94-210/1052 920
919
NDX2918746
NDX2684850
పషరర: వనసకట రమణన రరవప అసబటట
పషరర: కకపపపల లకడమ తరరపతమమ

922
NDX3194412
పషరర: నరరయణమమ తతట

94-210/56

తసడడ:డ తడననధ రరవప దనననన
ఇసటట ననస:25-17-360/2
వయససస:24
లస: పప
94-212/916

94-211/1120

భసధసవప: ఎడడకకసడలల శరనస
ఇసటట ననస:25-17-352
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:25-17-357
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటటశసరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-17-358/1
వయససస:46
లస: పప
916
NDX2772945
పషరర: కకషష కలమమరర అలజసగర

94-210/53

భరస : ఎడడకకసడలల శరనస
ఇసటట ననస:25-17-352
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:25-17-353
వయససస:19
లస: పప
913
NDX3189859
పషరర: శకనవరస రరవప తననరర

905
NDX2539021
పషరర: ఫణణ కలమమర శరనస

903
NDX2758829
పషరర: దసరర భవరణణ మమటటరర

భరస : లకమయఖ మమటటరర
ఇసటట ననస:25-17-349/48
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల శరనస
ఇసటట ననస:25-17-352
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర శరనస
ఇసటట ననస:25-17-352
వయససస:57
లస: పప
910
NDX2843720
పషరర: వజయ దసరర ఆకలల

94-211/1017

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:25-17-349/48
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-350
వయససస:22
లస: పప
907
NDX2538999
పషరర: ఎడడకకసడలల శరనస

902
NDX2683829
పషరర: కలసచల అనల కలమమర

924
NDX2927903
పషరర: సతఖవత ససద

94-212/918

తసడడ:డ నగగశసరరరవప ససద
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:63
లస: ససస స
927
NDX3179744
పషరర: రవణ గబడడపరటట

94-211/1124

భరస : చననపపలర యఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:25-17-366
వయససస:34
లస: ససస స
94-209/905

930
NDX2662146
పషరర: లకడమ దనసరర

94-213/769

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-368
వయససస:33
లస: ససస స
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931
NDX2751394
పషరర: శకనవరస రరవప శరతరరజపల

94-230/959

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప శరతరరజపల
ఇసటట ననస:25-17-368
వయససస:39
లస: పప
934
NDX2380186
పషరర: కకకషషవవణణ జజరర

94-210/57

94-210/58

94-211/1019

938
NDX2669455
పషరర: గరపస కకషష కలరక

941
NDX2456853
పషరర: అబబదల అజర ర షషక

94-210/1054

944
NDX3109345
పషరర: అరరణ అనమనవన

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-381/4
వయససస:77
లస: పప

947
NDX2729895
పషరర: శకనవరస రరవప నలకసఠస

తసడడ:డ శవరజ పపలహరర
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లసగరజ జగతపప
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:36
లస: ససస స
955
NDX2845501
పషరర: షషక మగల బషసర

94-212/925

తసడడ:డ గగగల సలమస
ఇసటట ననస:25-17-383
వయససస:29
లస: పప
958
NDX2971836
పషరర: మహహత కజరలమశ తరరమలశశటట

94-211/29

953
NDX2653178
పషరర: శక ససధ పపసడనఖల

94-212/923

తసడడ:డ యలర మసద రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-384/1
వయససస:19
లస: పప

939
NDX2714376
పషరర: ఆదదశశష రరవప కరకరర

942
NDX3035615
పషరర: లకడమననరరయణ చలర గబసడర

945
NDX3043775
పషరర: శరరష పపనసగబపత

94-209/1005

94-209/906

భసధసవప: వవసకటటశరర పషసడనల
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:48
లస: పప
94-210/827

951
NDX2637114
పషరర: రవతచజ కలపపల

94-211/1020

తసడడ:డ సరయయ బబబబ కలపపల
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:19
లస: పప
94-213/770

954
NDX2656767
పషరర: షషక మగల ఆశ
తసడడ:డ మగల బషసర
ఇసటట ననస:25-17-383
వయససస:26
లస: ససస స

956
NDX3282324
పషరర: వనసకట సరసమ శరనస

957
NDX2827517
పషరర: ససభబన షషక

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-17-384/3
వయససస:18
లస: పప

94-210/1053

94-211/1126

948
NDX2648483
పషరర: శవరజ పపలహరర

భసధసవప: వనసకట రమమరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:40
లస: ససస స

959
NDX2626141
పషరర: మహమమద జహహద షషక

94-210/826

భరస : దన రరవప
ఇసటట ననస:25-17-381/4
వయససస:35
లస: ససస స

94-212/1285

తసడడ:డ మసరసన రరవప శరనస
ఇసటట ననస:25-17-383
వయససస:47
లస: పప
94-210/1055

94-212/922

తసడడ:డ లకమయఖ చలర గబసడర
ఇసటట ననస:25-17-381
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ పపలహరర
ఇసటట ననస:25-17-382/1
వయససస:18
లస: పప
94-211/1127

936
NDX2939346
పషరర: నగరజ మలలర

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:25-17-378
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నలకసఠస
ఇసటట ననస:25-17-382
వయససస:74
లస: పప

94-209/907 950
949
NDX2652808
NDX2647295
పషరర: యశససత పవన సరయ పపలహరర
పషరర: వకరకసత పపలహరర

952
NDX2942902
పషరర: ససజనఖ జగతపప

94-210/825

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-17-381
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/924

94-210/824

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-17-375
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగబల మర షషక
ఇసటట ననస:25-17-380/4/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : లకడననరరయణ చలర గబసడర
ఇసటట ననస:25-17-381
వయససస:27
లస: ససస స
946
NDX3107679
పషరర: దన రరవప పపనసగబపత

94-212/921

తసడడ:డ ససబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:25-17-376
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-17-380
వయససస:18
లస: ససస స
943
NDX3014131
పషరర: ఆదదలకడమ చలర గబసడర

935
NDX2941748
పషరర: ధనలకడమ మలలర

933
NDX2684785
పషరర: తలర స శశషయఖ

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:25-17-370
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-17-375
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-376
వయససస:23
లస: పప
940
NDX2638948
పషరర: రశద షషక

94-210/1222

భరస : బల వషష
ష
ఇసటట ననస:25-17-369/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప జజరర
ఇసటట ననస:25-17-371
వయససస:23
లస: ససస స
937
NDX2465235
పషరర: తడవవణణ పససపపలలటట

932
NDX3261369
పషరర: రరజగశసరర పటటట

94-210/828

94-212/891

తలర : ననగబరరబ షషక
ఇసటట ననస:25-17/384
వయససస:31
లస: పప
94-210/829

960
NDX2525327
పషరర: కకమల వననననల దళవరయ

94-210/59

తసడడ:డ వససదచవ రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25-17-384/4
వయససస:23
లస: ససస స
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961
NDX2676682
పషరర: వససదచవ రరవప దళవరయ

94-210/830

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25-17-384/4
వయససస:54
లస: పప
964
NDX2662153
పషరర: దనర బబగబమ షషక

94-210/832

94-209/1006

94-210/60

94-210/833

94-213/772

94-211/1129

తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-397
వయససస:21
లస: ససస స

974
NDX3117454
పషరర: నజరరననసర సయఖద

977
NDX2484327
పషరర: మహబబబ ససభబన సపవడ

980
NDX3195823
పషరర: కరరమబన షషక

94-212/930

983
NDX3193513
పషరర: కరరమబన షషక

94-212/929

986
NDX2682169
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-211/30

989
NDX2484103
పషరర: లకడమ కకషష వవణణ కకలమ
భరస : మలర కరరరజన రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:25-17-398
వయససస:36
లస: ససస స

94-213/771

972
NDX2969483
పషరర: ఫణణసదడ గరడడపరరస

94-212/928

975
NDX3080066
పషరర: రజహన షషక

94-230/960

978
NDX3190089
పషరర: కరరమబన షషక

94-211/1128

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స
94-211/1130

94-212/931

981
NDX2819985
పషరర: రరకకమణణ దచవ జగబ

94-212/880

భసధసవప: దసరర ననగగశసర రరవప దసరర
ఇసటట ననస:25/17/395
వయససస:58
లస: ససస స
984
NDX3199304
పషరర: కరరమబన షషక

94-212/932

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స
94-210/834

భసధసవప: సడడ స హహసషన షషక
ఇసటట ననస:25-17-397
వయససస:63
లస: పప
94-230/961

969
NDX2682284
పషరర: రజషమ మహమమద

భరస : ఖమహ వల
ఇసటట ననస:25-17-394
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స
94-212/933

94-209/49

తసడడ:డ గగరర శసకర గరడడపరరస
ఇసటట ననస:25-17-393
వయససస:20
లస: పప

Deleted

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స
988
NDX2839090
పషరర: పపదద సటట రత కరవఖ సరయ శక

94-210/1056

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:60
లస: ససస స
985
NDX3199718
పషరర: కరరమబన షషక

971
NDX3125374
పషరర: ససజజత గరడడపరరస

966
NDX2501419
పషరర: రగషమ మహమమద

తసడడ:డ ఫరరక మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:25-17-390
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సపవడ
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-395
వయససస:52
లస: ససస స
982
NDX2907111
పషరర: రరకకమణణ దచవ జజగబ

94-212/1288

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:25-17-394
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప గసజ
ఇసటట ననస:25-17-394/1
వయససస:23
లస: పప
979
NDX3203106
పషరర: కరరమబన షషక

968
NDX3292281
పషరర: ఫరరక మసరసన మహమమద

94-212/926

తసడడ:డ ఫరరక మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:25-17-390
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగరర శసకర గరడడపరరస
ఇసటట ననస:25-17-393
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-394
వయససస:18
లస: పప
976
NDX2659357
పషరర: కకటట ననగ మననహర గసజ

94-209/48

తసడడ:డ యబసఫ మహమమద
ఇసటట ననస:25-17-390
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:25-17-393
వయససస:23
లస: పప
973
NDX2682102
పషరర: జకస మధసససధనరరవప

965
NDX2500346
పషరర: ఫరరదన జలమల షషక

963
NDX3181245
పషరర: హరర కకషష పరలలటట

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:25-17-385/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అనసర జజన షషక
ఇసటట ననస:25-17-390
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర జన షషక
ఇసటట ననస:25-17-390
వయససస:19
లస: ససస స
970
NDX2466811
పషరర: వజయయసదడ

94-210/831

తసడడ:డ వససదచవ రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25-17-384/4
వయససస:19
లస: పప

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:25-17-389
వయససస:32
లస: ససస స
967
NDX2873503
పషరర: చనసదదన షషక

962
NDX2631182
పషరర: వవవక సరయ దళవరయ

987
NDX2828978
పషరర: దదలమరద బబగబమ షషక

94-211/1131

భసధసవప: సడడ స హహసషన షషక
ఇసటట ననస:25-17-397
వయససస:31
లస: ససస స
94-210/61

990
NDX2484111
పషరర: మలర కరరరజనరరవప కకలమ

94-210/62

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:25-17-398
వయససస:39
లస: పప
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94-211/1132 992
991
NDX3132917
NDX2670701
పషరర: మసస నవననక అకస రరననసర బబగస
పషరర: చదవతనఖ పససపపలలటట

తసడడ:డ షషక షషక
ఇసటట ననస:25-17-398
వయససస:50
లస: పప
994
NDX3188836
పషరర: వవణబ సదరఖ

94-211/1133

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:25-17-399
వయససస:19
లస: పప

997
NDX2543338
పషరర: దదవఖ సడవసత మేరదనల

94-210/835

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సదరఖ
ఇసటట ననస:25-17-399
వయససస:19
లస: పప

995
NDX3290186
పషరర: నరరయణమమ రగఖపలర

996
NDX2918704
పషరర: ఉరరరన షషక

998
NDX2891133
పషరర: పదమ పససపపలలటట

1000 NDX2930808
పషరర: అపరష తతట

1001 NDX2930832
పషరర: అనసష తతట

1003 NDX2921138
పషరర: ససత మహలకడమ వవమబల

94-212/939

94-212/941

94-213/951

94-212/945

1010 NDX2380426
పషరర: మసరసన బ షషక

1013 NDX3003241
పషరర: ససరరప రరణణ ఆకలల

94-211/1134

1016 NDX3010261
పషరర: వనసకటటశసరరర జలపత

94-213/774

1019 NDX2714244
పషరర: వనసకట కలమఖణ బతస న
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతస న
ఇసటట ననస:25-17-418
వయససస:18
లస: పప

94-212/935

1002 NDX3152774
పషరర: సరయ ససనర సఇ అడపరల

94-212/938

1005 NDX3197258
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప ఏదసద

94-212/940

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏదసద
ఇసటట ననస:25-17-409/B
వయససస:55
లస: పప
94-212/942

1008 NDX2986347
పషరర: మహన కలమమర ఏదసద

94-212/943

భసధసవప: శకలత ఏదసద
ఇసటట ననస:25-17-409/B
వయససస:30
లస: పప
94-210/64

1011 NDX3124609
పషరర: దసస గరరర పప తషగసటట

94-212/944

తసడడ:డ హహసరసనన పప తషగసటట
ఇసటట ననస:25-17-410
వయససస:34
లస: పప
94-210/1060

1014 NDX2656890
పషరర: రహమత సయద

94-185/1284

భరస : ఇలయమస సయద
ఇసటట ననస:25-17-414
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/946

తసడడ:డ గబరవయఖ జలపత
ఇసటట ననస:25-17-417
వయససస:44
లస: పప
94-212/948

999
NDX2935278
పషరర: దసరర తతట

తసడడ:డ అడపరల అడపరల
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:25-17-411/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అసక రరజ వలబబనవన
ఇసటట ననస:25-17-415
వయససస:33
లస: ససస స
1018 NDX2859718
పషరర: రరమ శశష పవన కలమఖణ
మమదదరజడడడ
తసడడ:డ శరసతరరస మమదదరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-417
వయససస:22
లస: పప

94-212/937

భరస : ఖమససస వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-410
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ మజజ
ఇసటట ననస:25-17-411
వయససస:20
లస: పప
1015 NDX2796993
పషరర: శతనరరవమమ వలబబనవన

1007 NDX3161007
పషరర: అపరతనమ యయదద

94-212/934

తసడడ:డ రరమబ తతట
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశసర రరవప ఏదసద
ఇసటట ననస:25-17-409/B
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:25-17-409/B
వయససస:37
లస: ససస స
1012 NDX3175627
పషరర: ఈశసర ననథ మజజ

94-210/1059

భరస : రవ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-17-409
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏదసద
ఇసటట ననస:25-17-409/B
వయససస:55
లస: పప
1009 NDX2886810
పషరర: భబనసబ షషక

1004 NDX2673879
పషరర: కకటటశసరమమ అసబడడపపడడ

94-210/1057

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-401
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ తతట
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:25-17-405
వయససస:51
లస: ససస స
1006 NDX3185709
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప ఏదసద

94-210/1260

భరస : బడహహమసదడ ననథ రగఖపలర
ఇసటట ననస:25-17-401
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహరన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ తతట
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:24
లస: ససస స

993
NDX2836765
పషరర: వవణబ సదరఖ

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-398
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసనన ఆసజనవయబలల మేరదనల
ఇసటట ననస:25-17-402
వయససస:22
లస: ససస స
94-212/936

94-213/773

1017 NDX2819332
పషరర: లకడమ అదద

94-212/947

భరస : వనసకటటశసరరర అదద
ఇసటట ననస:25-17-417
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/836

1020 NDX3186715
పషరర: ససరగశ బబబబ గబడచ

94-212/949

తసడడ:డ వనసకటటశ గబడచ
ఇసటట ననస:25-17-418
వయససస:34
లస: పప

Page 38 of 315

1021 NDX3050630
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94-212/950

భరస : ససరగశ బబబబ గబడచ
ఇసటట ననస:25-17-418
వయససస:34
లస: ససస స
1024 NDX2799500
పషరర: రవ దచవరరజ అడపరల

94-212/952

తసడడ:డ శవ పడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:25-17-419/2
వయససస:27
లస: పప
1027 NDX2877785
పషరర: భవరన రజడడడ

94-213/952

94-213/776

94-212/953

94-212/12

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కగరర
ఇసటట ననస:25-17-429
వయససస:20
లస: పప
1039 NDX2854628
పషరర: మరరవల షషక

94-210/1061

94-212/956

భరస : రరమకకషష పరసతరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:28
లస: ససస స

1031 NDX2742898
పషరర: కకటటశసర రరవప తతట

94-213/953

94-212/958

94-212/954

1038 NDX2378552
పషరర: అరరణ కననన

94-221/19

1040 SQX1809490
పషరర: శవ ననగ జజఖత పరలకరయల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమగరరర
ఇసటట ననస:25-17-437/A
వయససస:46
లస: పప

94-213/954

1035 AP151000405249
పషరర: చనకకటటశసరరరవప పషరరశశటట

1037 NDX2522514
పషరర: లలత సరసత దచవరశశటట

1049 NDX3283033
పషరర: రమమరరవప రరమగరరర

94-213/42

1032 NDX2742427
పషరర: మణణకలమమరర తతట

తసడడ:డ వనలలగరసడ రరయబడడ
ఇసటట ననస:25-17-427
వయససస:58
లస: పప

94-213/578

94-213/43

భరస : వనసకటటశసర రరవప కననన
ఇసటట ననస:25-17-433
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/20

1041 NDX3037660
పషరర: సరయ పడవణ దనసరర

94-212/955

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-436
వయససస:20
లస: పప
94-210/840

1044 NDX2924595
పషరర: మమధవ గరరకకపరటట

94-212/957

భరస : వర రరఘయఖ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-212/959

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:23
లస: పప
94-213/957

1029 NDX2484442
పషరర: అసజన దచవ పరలకరయల

తసడడ:డ ఏమ ఏల శరమ గసటటమహపఠరకన
ఇసటట ననస:25-17-426
వయససస:21
లస: ససస స

1046 NDX2798171
పషరర: సరసబశవ రరవప గరరకపరటట

94-213/775

భసధసవప: ససధదర తతట
ఇసటట ననస:25-17-424
వయససస:50
లస: ససస స

1034 NDX3174737
పషరర: పపరరషమ గసటటమహపఠరకన

1043 NDX2577666
పషరర: సపవద బ షషక

94-212/951

తసడడ:డ మమరససడచయబలల పరలకరయల
ఇసటట ననస:25-17-424
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవరల షషక
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పరసతరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:28
లస: ససస స
1048 NDX3214327
పషరర: శఖమల పరసతరజడడడ

94-210/1233

భరస : కరకసత కలమమర పరలకరయల
ఇసటట ననస:25-17-435
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-17-436
వయససస:20
లస: పప
1045 NDX3187010
పషరర: శఖమల పరసతరజడడడ

1028 NDX3279270
పషరర: కరశవశసననధ కలలవ

1023 NDX3174950
పషరర: హరరవరరదనబబబబ నలస

భరస : కకషష పపరరమలలర కనన
ఇసటట ననస:25-17-421
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశఖర దచవరశశటట
ఇసటట ననస:25-17-432 6TH LANE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:25-17-433/A
వయససస:22
లస: పప
1042 NDX3066362
పషరర: సరయ పడవణ దనసరర

1026 NDX2639102
పషరర: మధవ కనన

94-212/1287

భసధసవప: కరశ వశసననథస కలలవ
ఇసటట ననస:25-17-424
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ నగరస
ఇసటట ననస:25-17-426
వయససస:26
లస: పప
1036 NDX2524072
పషరర: సరయ తచజ కగరర

1025 NDX3289147
పషరర: శఖమల దచవ దమమలపరటట

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:25-17-423
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:25-17-424
వయససస:24
లస: పప
1033 NDX2843696
పషరర: శవ నగరస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలస
ఇసటట ననస:25-17-419/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరససదచవరరవప
ఇసటట ననస:25-17-420/A
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప రజడడ
ఇసటట ననస:25-17-421
వయససస:30
లస: ససస స
1030 NDX2664282
పషరర: ఫణణసదడ సససకర

94-210/837
1022 NDX2640563
పషరర: హరరక సతఖ నరరయణమమ
పపవరసడ
తసడడ:డ ననగ వనసకట ననరరయణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:25-17-419
వయససస:19
లస: ససస స

1047 NDX2930022
పషరర: గరత కరవఖ గరరకపరటట

94-212/960

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-17-437/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/1241

1050 NDX3288057
పషరర: రమణ బతష
స ల

94-213/1153

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-17-438/6
వయససస:34
లస: ససస స
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1051 NDX3165933
పషరర: నల దచవ మసజల
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94-213/958

భరస : కకసడల రరవప మసజల
ఇసటట ననస:25-17-438/9
వయససస:34
లస: ససస స
1054 NDX3260049
పషరర: సతఖ ననరరయణ బబ గర వరపప

94-213/1140

94-221/1096

1058 NDX3286754
పషరర: ధనలకడమ నగరస

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-17-438/15
వయససస:30
లస: పప
94-210/1244

1059 NDX3289006
పషరర: రమఖ మరరయమల

94-213/1155

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:25-17-438/19
వయససస:18
లస: ససస స

94-212/962

1064 NDX2933232
పషరర: అరరణ దచవరశశటట

94-213/781

94-212/963

భరస : ననగరరజ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:34
లస: ససస స
94-213/782

1067 NDX2666402
పషరర: శకనవరస కకణతనల

1069 NDX3183845
పషరర: శకనవరస చనరరఖలల వవదల

1070 NDX3295508
పషరర: శవ పరరసత కకణతల

94-213/960

తసడడ:డ వవదల వవణబగరపరల చనరరఖలల గరపరలమచనర
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకణతల
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:41
లస: ససస స

1072 NDX3182839
పషరర: అననపపరష మటటపలర

1073 NDX2931178
పషరర: ససధన కరససల

94-213/963

భరస : ససబబరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:25-17-440
వయససస:60
లస: ససస స
94-213/965

1076 NDX2484434
పషరర: ససధఖ కస

94-213/783

1079 NDX2662765
పషరర: చనసన ఆమన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-17-446
వయససస:21
లస: ససస స

1068 NDX2673689
పషరర: పవన కలమఖణ కకణతల

94-213/784

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకణతల
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:19
లస: పప
94-213/1156

1071 NDX3205416
పషరర: ససబబరరవప మటటపలర

94-213/962

తసడడ:డ పపదదకకటయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:25-17-440
వయససస:66
లస: పప
94-213/964

1074 NDX2484087
పషరర: రవసదడ బబబబ బళళ

94-210/68

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప బళళ
ఇసటట ననస:25-17-440 4TH LINE
వయససస:30
లస: పప
94-213/45

తసడడ:డ రమమశ కస
ఇసటట ననస:25-17-445
వయససస:22
లస: ససస స
94-213/966

1065 NDX2566636
పషరర: శశకల జనగరస
భరస : దదనవశరరజ జనగరస
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప కరససల
ఇసటట ననస:25-17-440
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:25-17-441
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-445
వయససస:44
లస: ససస స

94-213/44

94-212/961

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకణతనల
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:19
లస: పప

1078 NDX2936359
పషరర: జజఖత పససపపలలటట

1056 NDX2353852
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

94-210/841 1062 NDX2804474
1061 NDX2679496
పషరర: మహన సరయ కలమమర కకణతల
పషరర: ననగ వనసకట నవన కలమమర
యసడదరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకణతల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప యసడదరర
ఇసటట ననస:25-17-439
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:23
లస: పప
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట నవన కలమమర కరజ
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:33
లస: ససస స

1075 NDX2845303
పషరర: కసద శకనవరసరరవప

94-213/779

94-213/959

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దచవరశశటట
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:35
లస: పప
1066 NDX2550366
పషరర: రగవత కరజ

94-213/1148

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-438/19
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరజగశశఖర తలర స
ఇసటట ననస:25-17-438/A
వయససస:29
లస: ససస స
1063 NDX2932929
పషరర: ననగరరజ దచవరశశటట

1055 NDX3285681
పషరర: ఆదదననరరయణ బబ గర వరపప

1053 NDX2667327
పషరర: పవన సరయ బబలమబదరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబలమబదరర
ఇసటట ననస:25-17-438/13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:25-17-438/14
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల ఎసససకజ
ఇసటట ననస:25-17-438/15
వయససస:21
లస: పప
1060 NDX2837813
పషరర: వజయ లకడమ తలర స

94-213/780

భరస : వరరసరసమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-438/9a
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:25-17-438/14
వయససస:52
లస: పప
1057 NDX3241569
పషరర: ఖలల షషక

1052 NDX2662906
పషరర: కనకదసరర తమమశశటట

1077 NDX2457786
పషరర: జజఖత పససపపలలటట

94-213/46

భరస : నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-445
వయససస:44
లస: ససస స
94-213/785

1080 NDX2718559
పషరర: ఆకలల వషష
ష పసడయ

94-213/967

తసడడ:డ వనసకటటశ
ఇసటట ననస:25-17-446
వయససస:18
లస: ససస స
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1081 NDX2934917
పషరర: గరపసచసద అననపపరజడడడ
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94-213/968

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అననపపరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17-447
వయససస:21
లస: పప
1084 SQX1916295
పషరర: పరల కకరణ

95-213/21

94-213/969

తసడడ:డ పరమమనసదస గరనసగబసటర
ఇసటట ననస:25-17-449
వయససస:53
లస: పప
1090 SQX2045003
పషరర: మసజషర కజరపప

94-210/1062

94-213/787
1083 NDX2639896
పషరర: ననగ మధస ససధనన రరవప
గసగధనరరన
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసగధనరరన
ఇసటట ననస:25-17-447, 4TH LANE,
వయససస:43
లస: పప

94-210/1256

94-210/1263
1086 NDX3294246
పషరర: కలమఖణణ ననగ మమనక యకసలదచవ

తసడడ:డ ఖలషర వల షషక
ఇసటట ననస:25-17-447/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-17-448
వయససస:20
లస: పప
1087 NDX2908572
పషరర: సరసమబలల గరనసగబసటర

1082 NDX3106093
పషరర: అబబదల కలమమ షషక

95-213/869

తసడడ:డ అనసత రజడడడ కజరపప
ఇసటట ననస:25-17-458
వయససస:23
లస: ససస స

1085 NDX3289097
పషరర: ననగ వనసకట సరయ కరరరసక
యకసలదచవ
తసడడ:డ ససరగశ కలమమర
ఇసటట ననస:25-17-449
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ కలమమర
ఇసటట ననస:25-17-449
వయససస:21
లస: ససస స

94-210/1206
1088 NDX3246550
పషరర: రరమశశటట వనసకట పవన కలమఖణ
తచజ రరమశశటట
తసడడ:డ రరమశశటట బబజసగ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-452
వయససస:20
లస: పప

1091 NDX2666204
పషరర: వనసకట సరయ మధవ లత
మపపరర
తసడడ:డ ససధకర మపపరర
ఇసటట ననస:25-17-459
వయససస:20
లస: ససస స

94-210/842

1089 NDX2838910
పషరర: పడదదప తచజ రరమశశటట

94-213/970

తసడడ:డ భబజసగరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-452
వయససస:18
లస: పప
1092 NDX2578342
పషరర: శకలత యయరరవ యయరరవ

94-213/788

భరస : శకనవరస రరవప యయరరవ యయరరవ
ఇసటట ననస:25-17-459
వయససస:33
లస: ససస స

94-213/789 1094 NDX2672137
94-213/790 1095 NDX2920940
1093 NDX2620334
పషరర: యయరరవ కకటటశసర రరవప యయరరవ
పషరర: వనసకట శవ ససధఖ దచవ యయరరవ
పషరర: వనసకటటశసరరలల కకల

తసడడ:డ యయరరవ రరమ రరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:25-17-459
వయససస:32
లస: పప
1096 NDX2920445
పషరర: నరసమమ కకల

భరస : కకటటశసర రరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:25-17-459
వయససస:27
లస: ససస స
94-213/972

భరస : వనసకటటశసరరలల కకల
ఇసటట ననస:25-17-461
వయససస:49
లస: ససస స
1099 NDX0496166
పషరర: ససపన కగశన�

1097 NDX2920569
పషరర: బబష షషక

భరస : మమణణకరఖల రరవప�
ఇసటట ననస:25-17-465
వయససస:29
లస: ససస స

1100 NDX2834943
పషరర: మనసజననథన కకషషన

తలర : రరణణ బబ డగరరర
ఇసటట ననస:25-17-466
వయససస:18
లస: పప
94-213/47

తసడడ:డ లకడమ మననహర కసససరర
ఇసటట ననస:25-17-467
వయససస:19
లస: ససస స

94-213/792

1106 NDX2535599
పషరర: ఝనస జగబ

1098 NDX2920544
పషరర: బబష షషక

94-213/974

తసడడ:డ అకబర షషక
ఇసటట ననస:25-17-461
వయససస:32
లస: పప
94-209/1007

1101 NDX3204690
పషరర: బబ డనగరరర రరణణ

94-213/975

తసడడ:డ పడసనన కలమమర రరణణ
ఇసటట ననస:25-17-466
వయససస:41
లస: ససస స
94-213/1125

భరస : పడసనన కలమమర బబ డనగరరర
ఇసటట ననస:25-17-466
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జగబ
ఇసటట ననస:25-17-467
వయససస:54
లస: పప
1108 NDX2671071
పషరర: సదచనద క
న ర కసససరర

94-213/973

తసడడ:డ కకషషన
ఇసటట ననస:25-17-465
వయససస:32
లస: పప

94-213/976 1103 NDX3222650
1102 NDX2925261
పషరర: సతఖ లఖత ననయబడడ బబ డగరరర
పషరర: రరణణ బబ డనగరరర

1105 NDX2531788
పషరర: వనసకట నరసససహ రరవప జగబ

తసడడ:డ సతదస యఖ కకల
ఇసటట ననస:25-17-461
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షషక
ఇసటట ననస:25-17-461
వయససస:33
లస: పప
94-209/720

94-213/971

1104 SQX2044980
పషరర: ఆకరరరఠర బబ డనగరరర

95-213/870

భసధసవప: భబగరఖననధ దనసస
ఇసటట ననస:25-17-466
వయససస:18
లస: ససస స
94-213/48

1107 NDX2682508
పషరర: జగబ ననగ అనసష

94-213/791

భసధసవప: వనసకట నరసససహ రరవప జగబ
ఇసటట ననస:25-17-467
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జగబ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-467
వయససస:20
లస: ససస స

1109 NDX2865491
పషరర: లకడమ దచవ చలమర

1110 NDX2524981
పషరర: మకదసల బబలరసకకసడ

భరస : మధస చలమర
ఇసటట ననస:25-17-468
వయససస:31
లస: ససస స

94-213/977

94-213/49

భరస : సరయ చసద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:25-17-469
వయససస:28
లస: ససస స
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1111 SQX2045037
పషరర: రరజ రరజగశసరర సదప
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95-213/871

1112 NDX3044732
పషరర: లకడమ ససమఖ చసదథలల

94-213/978

94-213/979
1113 NDX3083433
పషరర: శవ రరమ కకషష కలమమర చసదథలల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సదప
ఇసటట ననస:25-17-469/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవ జగననమహన రరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:25-17-472
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:25-17-472/1
వయససస:61
లస: పప

94-213/980
1114 NDX3083219
పషరర: ననగ వనసకట ధరణణ కలమమర
చసదథలల
తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కలమమర చసదథలల
ఇసటట ననస:25-17-472/1
వయససస:26
లస: పప

94-213/981
1115 NDX3082914
పషరర: సప మ శశఖర దదనవశ బబబబ
చసదథలల
తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కలమమర చసదథలల
ఇసటట ననస:25-17-472/1
వయససస:23
లస: పప

1116 NDX2501401
పషరర: ఉమమ మహహష సససకర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప సససకర
ఇసటట ననస:25-17-473
వయససస:20
లస: పప

1117 NDX3264538
పషరర: లకడమ నరసమమ పరకసడనర

1118 NDX2653079
పషరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

1119 NDX2921237
పషరర: శతమమ సణబణణ

94-210/1224

భరస : రరమచసదడయఖ పరకసడనర
ఇసటట ననస:25-17-477
వయససస:70
లస: ససస స
1120 NDX2921260
పషరర: ససమమసజల పససపపలలటట

94-213/982

భరస : యలమసద రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-482
వయససస:22
లస: ససస స
1123 NDX2820512
పషరర: సససధసజ అనమసషత

94-212/964

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:25-17-494/2
వయససస:21
లస: ససస స
1129 NDX2221877
పషరర: సరయ గరపస పరలకరయల

94-213/51

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:25-17-501
వయససస:22
లస: పప
1132 NDX2353860
పషరర: శకనవరస రరవప వవమబల

94-213/53

తసడడ:డ బబబబలల
ఇసటట ననస:25-17-508
వయససస:39
లస: పప

95-213/872
1122 SQX2045128
పషరర: లకడమ నరసససహరరవప అనమ శశటట

94-210/1064

1124 NDX2661668
పషరర: సససధసజ అనమసషత

తసడడ:డ శవ నగగశసరరరవప అనమ శశటట
ఇసటట ననస:25-17-491
వయససస:34
లస: పప
94-213/793

1127 NDX3176591
పషరర: శరకవణణ లత జమబమల

94-213/796

94-213/985

94-212/965

1128 NDX2221851
పషరర: లకడమ శవపరరసత పరలకరయల

భసధసవప: శకనవరసరరవప జమబమల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-17-500
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:25-17-501
వయససస:23
లస: ససస స

1130 NDX2739084
పషరర: లకడమ వనమబల

1131 NDX2221869
పషరర: లకడమ గబసజ

94-213/986

1133 NDX2665644
పషరర: తనమమయమచనరర టటప
డ పరఅలమ

1136 NDX2831352
పషరర: యయససదనసస మదసగబల

1139 NDX2671584
పషరర: అయఖపప తనననరర
తసడడ:డ హరర బబబబ తనననరర
ఇసటట ననస:25-17-508
వయససస:24
లస: పప

94-213/50

94-213/52

భరస : రమణ గబసజ
ఇసటట ననస:25-17-502/A
వయససస:32
లస: ససస స
94-213/794

94-213/795
1134 NDX2660538
పషరర: బల తడపపర సససదరర టటప
డ పరఅలమ

భరస : ఠమమమయమచనరర టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:25-17-504/b
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/987

తసడడ:డ జజసఫ మదసగబల
ఇసటట ననస:25-17-504/B
వయససస:51
లస: పప
94-210/1254

1125 NDX3019239
పషరర: రమదచవ కరవటట

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

తసడడ:డ లకడమననరరయణ టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:25-17-504/b
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఠమమమయమచనరర టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:25-17-504/B
వయససస:28
లస: ససస స
1138 NDX3289071
పషరర: బబజ హహసషన షషక

1121 NDX2862571
పషరర: వజర షషక

భరస : భబససస వనమబల
ఇసటట ననస:25-17-501
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:25-17-504
వయససస:51
లస: పప
1135 NDX2660074
పషరర: సరధన టటప
డ పరఅలమ

భరస : బడహమయఖ సణబణణ
ఇసటట ననస:25-17-482
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ అనమసషత
ఇసటట ననస:25-17-491/b
వయససస:27
లస: ససస స
94-213/984

94-210/1063

తసడడ:డ యలమసద రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-17-482
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చనసద బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17-482/C
వయససస:18
లస: పప

భరస : గసగర రరజ అనమసషత
ఇసటట ననస:25-17-491/B
వయససస:27
లస: ససస స
1126 NDX2835007
పషరర: బతష
స ల జజఖత

94-210/843

94-209/50

1137 NDX3255221
పషరర: ససబబయమమ గరరర పత

94-213/1138

భరస : పపనన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:25-17-504/B
వయససస:57
లస: ససస స
94-213/797

1140 NDX3206604
పషరర: గరపస తదననల

94-213/988

భసధసవప: మణణ మల
ఇసటట ననస:25-17-508
వయససస:28
లస: పప
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1141 NDX3286747
పషరర: శభన బ షషక
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94-213/1151

భరస : బబబబలల
ఇసటట ననస:25-17-508
వయససస:63
లస: ససస స
94-210/1066

భరస : గరవసద వలర పప
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:48
లస: ససస స

1145 NDX2666618
పషరర: ససత కటకస

95-213/873

తలర : రమణ చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-17-511/2
వయససస:19
లస: ససస స

1148 NDX2684603
పషరర: పలర పప శరసత కలపన

94-213/798

94-213/802

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:25-17-514
వయససస:19
లస: పప

1151 NDX2632115
పషరర: భరత కలమమర బబహర

94-213/800

94-211/1135

తసడడ:డ ససబబరరవప గసట
ఇసటట ననస:25-17-546
వయససస:18
లస: ససస స
1156 NDX2836856
పషరర: షషక ససలమరర

94-210/1047

తసడడ:డ షషక ఉసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:25-17-343853
వయససస:48
లస: పప
1159 NDX2629376
పషరర: కకషషపసడయ చసతలపపడడ

94-213/803

94-230/904

94-210/1070

తసడడ:డ రరమయఖ జటట
ఇసటట ననస:25-18-85/4
వయససస:58
లస: పప
94-221/780

94-213/801

1152 NDX3234473
పషరర: శకనవరస రరవప గటటట

94-213/1128

94-211/1114
1155 NDX3037520
పషరర: వనసకటటశసరరరవప కరణణగలలపలమ

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కరణణగరపపలమ
ఇసటట ననస:25-17-343122
వయససస:62
లస: పప

1157 NDX3172459
పషరర: హనసమసత రరవప బతషల

1158 NDX2812295
పషరర: వజయ లకడమ చమకలరరస

94-209/1008

1160 NDX2456663
పషరర: శక లత చసతన

1163 NDX2907459
పషరర: రగషమ షషక

1166 NDX2922938
పషరర: శబబర షషక

94-213/994

భరస : అదసబత ఆసజనవయరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:25-18-57
వయససస:48
లస: ససస స
94-210/75

1161 NDX2971091
పషరర: నబ షక

94-226/1292

తసడడ:డ ఖససస షషక
ఇసటట ననస:25-18-84/9
వయససస:48
లస: పప
94-226/1293

1164 NDX2382612
పషరర: శకకరనస రజడడడ గరపసరజడడడ

94-221/21

Deleted

తసడడ:డ బబజవల షషక
ఇసటట ననస:25-18-85/4
వయససస:20
లస: ససస స

1165 NDX2661601
పషరర: ససబబరరయ పవన కలమఖణ
దనసరర
తసడడ:డ ననగ శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:25-18-101/a
వయససస:21
లస: పప

1149 NDX2637981
పషరర: భబససర చగసబబటట

భరస : హరర వనసకట రరమకకషష పడసరద రరళళ
ఇసటట ననస:25-17-817
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:25-18-84/6
వయససస:44
లస: ససస స
94-225/1348

94-213/799

తసడడ:డ వనసకయఖ గటటట
ఇసటట ననస:25-17-514/B
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమసజనఉలల బతషల
ఇసటట ననస:25-18-44/4
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:25-18/74/1
వయససస:20
లస: ససస స
1162 NDX3121142
పషరర: వనసకటటశసరరర జటట

1154 NDX2967552
పషరర: వనసకట రమణ కలమమరర రరళళ

1146 NDX2632347
పషరర: వనసకటటశసరరవప చచసబబటట

తసడడ:డ జగన మహనరరవప చగసబబటట
ఇసటట ననస:25-17-514
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబహర
ఇసటట ననస:25-17-514a
వయససస:24
లస: పప

1153 NDX2917896
పషరర: పపజత గసట

94-210/1065

తసడడ:డ వవణబ గరపరల చచనవబటట
ఇసటట ననస:25-17-511
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:25-17-514
వయససస:21
లస: ససస స

1150 NDX2660587
పషరర: పలర పప వజయ కకకషష

1143 NDX2837938
పషరర: గరవసద వలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వలర పప
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కటకస
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:46
లస: ససస స

1147 SQX2040178
పషరర: శకలకడమ చచసబబటట

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-18-115/7
వయససస:59
లస: ససస స

94-210/844

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకస
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:26
లస: పప

1144 NDX2837896
పషరర: పదమ వలర పప

1167 NDX2378560
పషరర: అసమత షషక

1142 NDX2659936
పషరర: మలర కరరరజనరరవప కటకస

తసడడ:డ వనసకట రరమరజడడడ గరపసరజడడడ
ఇసటట ననస:25-18-101
వయససస:52
లస: పప
94-226/1291

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:25-18-105
వయససస:37
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-219/5

1168 NDX3054285
పషరర: ఆదదలకడమ పప లలపలర

భరస : ననసచనరయఖ లలకస
ఇసటట ననస:25-18-116/11
వయససస:28
లస: ససస స

94-230/964

1169 NDX2390292
పషరర: అనసదరఖమమ వరసర

94-214/28

భరస : ఆసజనవయబలల వరస
ఇసటట ననస:25-18-116/A
వయససస:72
లస: ససస స
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1170 NDX2783892
పషరర: రరజగశసరర చమమబటట
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94-215/1010

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:25-18-116/A
వయససస:23
లస: ససస స
94-213/806

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:68
లస: పప

1174 NDX2717692
పషరర: మహహదదదన షషక

94-213/993

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శసకరమసచ
ఇసటట ననస:25-18-344/49
వయససస:56
లస: పప
1179 NDX2378537
పషరర: పపసప లత తధదపరరరర

94-219/7

భరస : శక కరసత తధదపరరరర
ఇసటట ననస:25-19-14/A
వయససస:22
లస: ససస స
1182 NDX2679306
పషరర: షరదద షషక

94-219/694

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:25-19-19
వయససస:22
లస: పప

1177 NDX2624328
పషరర: లవ కలమమర శసగసశశటట

94-225/1298

భరస : మసరసన ఆచనరర వలమరవరరమ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:50
లస: ససస స
1188 NDX2555118
పషరర: రచన

94-219/695

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-19-64
వయససస:19
లస: ససస స
1191 NDX2473759
పషరర: అసకకజ షషక
తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:25-19-69
వయససస:43
లస: పప
1194 NDX2693661
పషరర: పరరసత ఎరర
భరస : ఉమ మహహశసర రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:25-19-96
వయససస:18
లస: ససస స
1197 NDX2452738
పషరర: మబసతనజ బబగస మహమమద

1181 NDX2735124
పషరర: రవ ననయక వవసకలణనవత
తసడడ:డ మసగత ననయక వవసకలణనవత
ఇసటట ననస:25-19-18
వయససస:35
లస: పప

1183 NDX2378545
పషరర: బబబబ రరవప కసచరర

1184 NDX0773804
పషరర: మసరసన వలమరవరరమ

94-219/8

1186 NDX2378529
పషరర: శరసత వసగరపపరపప

1189 NDX2644102
పషరర: అచమమ దనసరర

1192 NDX2378511
పషరర: రరజసనన షషక

1195 NDX2672178
పషరర: హరరశ మదనల

1198 NDX2829026
పషరర: మబసతనజ బబగబమ ఎసడడఎ
భరస : అబబదలమర బబజ ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:25/19/120
వయససస:33
లస: ససస స

94-219/6

94-219/777

94-225/1349

భసధసవప: కరమకడ వలమరవరరమ
ఇసటట ననస:25-19-43/3
వయససస:54
లస: పప
94-219/9

1187 NDX2457273
పషరర: రహహమన షషక

94-219/10

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:25-19-64
వయససస:64
లస: పప
94-219/697

1190 NDX2651065
పషరర: అనల కలమమర దనసరర

94-219/698

తసడడ:డ ేఁశనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-19-64/A
వయససస:21
లస: పప
94-219/12

1193 NDX2803732
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పపరమ

94-220/839

తసడడ:డ అచచయఖ పపరమ
ఇసటట ననస:25-19-77
వయససస:54
లస: పప
94-221/781

తలర : వరణణ మదనల
ఇసటట ననస:25-19-105/A
వయససస:27
లస: పప
94-221/23

1178 NDX2535441
పషరర: వనసకట శకనవరస రరవప శసగసశశటట

94-219/693
1180 NDX2624062
పషరర: హహమసత సరయ వనసకటటష
మమరరబబ ఈనన
తసడడ:డ ఉమమహహశసరర మమరరబయనన
ఇసటట ననస:25-19-17
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:25-19-72
వయససస:21
లస: ససస స
94-230/908

94-220/1054

తసడడ:డ భబససర రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-14
వయససస:21
లస: పప

భరస : ేఁశనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-19-64/A
వయససస:42
లస: ససస స
94-219/11

1175 NDX1328251
పషరర: శకనవరస రరవప అసగజజల

తసడడ:డ హరరసతఖననరరయనన రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:25-19-4/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : కళయఖణ చకకవరరస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:25-19-64
వయససస:33
లస: ససస స
94-219/696

94-212/967

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-18-122/2,PARVATIPURAM
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:25-19-27/A
వయససస:59
లస: పప
94-225/1350

1172 NDX2815520
పషరర: గగససయ షషక

భరస : జన బబష షషక
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:69
లస: పప

1176 NDX3208824
పషరర: ససథనరమసరససస స శసకరమసచ

భరస : అబబదలమర బబజ మహమమద
ఇసటట ననస:25-19-120
వయససస:33
లస: ససస స

94-221/874

భరస : రరమబలలర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:47
లస: ససస స

1173 NDX2674976
పషరర: షషక మహహదద న

1185 NDX0740415
పషరర: కరమకడ వలమరవరరమ

1171 NDX2918829
పషరర: అనసతమమ నలర బబ తషల

1196 NDX2469583
పషరర: శసకర మలనవన

94-221/22

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మలనవన
ఇసటట ననస:25-19-106
వయససస:45
లస: పప
94-221/840

1199 NDX2957496
పషరర: నజర బబగ మగల

94-221/876

తసడడ:డ మర బయమగ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-19-120/1
వయససస:39
లస: పప
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94-221/24 1201 NDX2640209
1200 NDX2531580
పషరర: మణణకరసత ససదదప కలమమర శసక
పషరర: రరమ వరససత హజరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శసక
ఇసటట ననస:25-20-32/A
వయససస:26
లస: పప
1203 NDX3253036
పషరర: ఆనసద రరవప కకసడదరర

భరస : శకనవరస రరవప హజరర
ఇసటట ననస:25-20-43
వయససస:33
లస: ససస స
94-225/1695

తసడడ:డ యయససపరడన కకసడదరర
ఇసటట ననస:25-21-12 plot no_760
వయససస:38
లస: పప
1206 NDX2459576
పషరర: శవ శసకర అరవపలర

94-210/76

94-210/77

94-225/1351

94-229/1338

94-221/878

Deleted
94-225/1355

భరస : అపరపరరవప పటట పప
ఇసటట ననస:25-21-151
వయససస:38
లస: ససస స
1224 NDX3184280
పషరర: తడవవణణ ఆరజ

భరస : ఆసజనవయబలల అసబటట
ఇసటట ననస:25-22-136
వయససస:43
లస: ససస స

94-226/1296

1213 NDX3034352
పషరర: కకషష మబరరస నలర పరటట

1216 NDX2635548
పషరర: దసరర కశశటట

1219 NDX3164167
పషరర: నరసససహ రరవప కకసడదపప

94-225/1352

94-225/1356

1225 NDX2903045
పషరర: సరసబశవ రరవప జసపన
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-22-17
వయససస:56
లస: పప

94-212/13

1208 NDX2931210
పషరర: కరవవరర నల

1211 NDX3157179
పషరర: మసరసన షషక

1214 NDX3033669
పషరర: ననగలకడమ కలకలనదరర

94-210/852

1217 NDX3162104
పషరర: మధస మధవ కకసడదపప

94-226/1297

94-225/1353

94-221/877

భరస : నరసససహ రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:25-21-142
వయససస:48
లస: ససస స
94-225/1354

1220 NDX2990935
పషరర: ఆదదలకడమ కకరస రపత

94-226/1298

భరస : వరరసరసమ కకరస రపత
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:43
లస: ససస స
94-226/1299

1223 NDX2637809
పషరర: రఘబబబబబ మమడడగబల

94-210/853

తసడడ:డ గరపస మమడడగబల
ఇసటట ననస:25-21-204
వయససస:18
లస: పప
94-225/1358

1226 NDX2652584
పషరర: దసరర రరవప భబపత

94-209/908

తసడడ:డ రమణ భబపత
ఇసటట ననస:25-22-25
వయససస:18
లస: పప

94-212/856 1229 NDX3072733
1228 NDX2641223
పషరర: వనసకట శక రరమ ఠరగబర లకకమశశటట
పషరర: కకసడమమ చగబరర

తసడడ:డ శకనవరస లకకమశశటట
ఇసటట ననస:25-22-136
వయససస:22
లస: పప

94-226/1295

భరస : అమమనన కలకలనదరర
ఇసటట ననస:25-21-131
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:25-21-142
వయససస:50
లస: పప
1222 NDX3061751
పషరర: మరరయమమ మమకల

94-226/1301

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:25-21-120
వయససస:18
లస: పప

భరస : గణణశ మణణపపరర
ఇసటట ననస:25-21-162
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రజడడడ ఆరజ
ఇసటట ననస:25-21-289
వయససస:21
లస: ససస స
1227 NDX2484418
పషరర: రమదచవ అసబటట

1210 NDX3083698
పషరర: శవ ఉపపతల

1205 NDX2928331
పషరర: రఫస మహమమద

తసడడ:డ శకనస నల
ఇసటట ననస:25-21-109
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదడ కశశటట
ఇసటట ననస:25-21-133
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:25-21-142
వయససస:23
లస: ససస స
1221 NDX2873016
పషరర: ననగలకడమ పటట పప

94-226/1615

తసడడ:డ పదమ నలర పరటట
ఇసటట ననస:25-21-126
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గసగనన కలకలనదరర
ఇసటట ననస:25-21-131
వయససస:68
లస: పప
1218 NDX3177532
పషరర: ధనతడ శరణఖ కకసడదపప

1207 NDX3237120
పషరర: అనల రజడడడ నసదస

94-225/1694

తసడడ:డ బబష మహమమద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:20
లస: పప

భరస : చనన పసడడ ఉపపతల
ఇసటట ననస:25-21-116
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:25-21-126
వయససస:65
లస: పప
1215 NDX3028305
పషరర: ససబబరరవప కలకలనదరర

94-226/1300

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ నసదస
ఇసటట ననస:25-21-102
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహమమద బలమల షషక
ఇసటట ననస:25-21-110
వయససస:21
లస: ససస స
1212 NDX3174216
పషరర: మబననయఖ కనసమబరర

1204 NDX2928349
పషరర: బబష సయఖద

1202 NDX3252954
పషరర: ఆనసద రరవప కకసడదరర

తసడడ:డ ఏససపరదస కకసడదరర
ఇసటట ననస:25-21-12
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అరవపలర
ఇసటట ననస:25-21-91
వయససస:26
లస: పప
1209 NDX2456564
పషరర: నషద బబగస షషక

94-221/782

94-212/969

భరస : శకనవరసరరవప చగబరర
ఇసటట ననస:25-22-177
వయససస:39
లస: ససస స
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94-213/995

తసడడ:డ యయసప బబ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-22-464/a
వయససస:25
లస: పప
1233 NDX3129434
పషరర: చసఠరబటటటనన

94-227/1314

1234 NDX2935781
పషరర: పషడమచసద చసతనబఠరన

1237 NDX2682359
పషరర: ససజజత అసబటట
భరస : సరసబశవ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-26-72
వయససస:24
లస: ససస స

1239 NDX2550986
పషరర: మణణకసట కగటట

1240 NDX2520542
పషరర: పడకరశ మమసడరగబటటటటఐ

94-209/911

తసడడ:డ ససతనలల
ఇసటట ననస:25-26-130/1
వయససస:18
లస: పప
94-209/913

94-211/1071

94-212/15

94-212/16

భరస : సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-1-69
వయససస:85
లస: ససస స

94-213/996

1249
పషరర: సరయ శరత దనసరర

1252 NDX2457679
పషరర: హహసషసన షషక

94-209/918

1255 NDX2337913
పషరర: సఖలల షషక

94-210/80

1258 NDX1761403
పషరర: రరమ దచవ శరగస
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-2
వయససస:64
లస: ససస స

1238 NDX2544096
పషరర: భవరన కజటట

94-209/910

1241 NDX2707560
పషరర: మలర శసరర కలసచల

94-209/912

1244 NDX3036795
పషరర: రరహహల దచవ తరరచచటట

94-210/903

1247 NDX2648699
పషరర: గరపసచసద అననపరజడడడ

94-213/786

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అననపరజడడడ
ఇసటట ననస:25-17447
వయససస:22
లస: పప
94-213/1122

1250 NDX3157583
పషరర: కకషష కలమమరర గరరర పరటట

94-213/1009

భరస : శవ ననగ రరజ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:64-10824
వయససస:29
లస: ససస స
94-212/18

1253 MLJ3717253
పషరర: అనదరరధ పపటట స

95-174/657

భరస : శకహరరరరవప పపటట o
ఇసటట ననస:72-1-204
వయససస:40
లస: ససస స
94-209/52

తసడడ:డ చనన బబబబ షషక
ఇసటట ననస:80-24-2053
వయససస:21
లస: పప
94-209/54

తసడడ:డ మసపస బబబబ జమమల మబడడ
ఇసటట ననస:25-26-12
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకరరట రరవప తరరచచటట
ఇసటట ననస:25-168-57/8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కరలలష షషక
ఇసటట ననస:70-13-16
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మతలమల జజవన
ఇసటట ననస:80-02-110
వయససస:41
లస: పప
1257 AP151000384329
పషరర: రరజమమ వవలలపరర�

1246 NDX2534444
పషరర: మబనర ససలమసనన షషక

94-209/909
1235 NDX2656791
పషరర: మహన కలమమర జమమల మబడడ

తసడడ:డ రరమ కకషష కలసచల
ఇసటట ననస:25-26-187
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:41
వయససస:31
లస: పప

భరస : నదరజహన షషక
ఇసటట ననస:68-3-1453
వయససస:21
లస: ససస స
1254 NDX2670305
పషరర: అశశక కలమర జజవన

94-209/51

భరస : ఖదర బబష షషక
ఇసటట ననస:25-17130
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:31-29-2455
వయససస:33
లస: పప
1251 NDX2457711
పషరర: హససనన షషక

1243 NDX2941698
పషరర: శకనవరస రరవప మలలర

94-227/1313

తలర : ససేసతనలల
ఇసటట ననస:25-26-130/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-57-375
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజసలమమబఖ గరజల
ఇసటట ననస:25-16106
వయససస:45
లస: ససస స
1248 MLJ3691615
పషరర: అబబదల హఫసజ షషక

94-209/915

తసడడ:డ శకనవరరరవప మమసడరగబటటటటఐ
ఇసటట ననస:25-26-178
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహహదసదదదన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:25-26-278
వయససస:20
లస: ససస స
1245 NDX3112869
పషరర: భబగఖలకడమ గరజల

94-209/1009

Deleted

94-209/914

1232 NDX3069002
పషరర: మమరర వరదననస పసలర

భరస : జజన పసలర
ఇసటట ననస:25-25-50
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పరల చసతనబఠరన
ఇసటట ననస:25-26-7
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:25-26-48 NETHAJI NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స

1242 NDX2676492
పషరర: జగహహరర షషక

94-210/79

భరస : ససరరదల పడభబదనసస
ఇసటట ననస:25-25-23/2
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: మయర వరదననస పసలర
ఇసటట ననస:25-25-50
వయససస:62
లస: పప
1236 NDX2682029
పషరర: శరకవణణ మమకతతటట

1231 NDX2460665
పషరర: ససరరదల రరజగశసరర

1256 NDX2784684
పషరర: సరయ కకషష కరరపరపప

94-229/1347

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరరపరపప
ఇసటట ననస:84/01
వయససస:19
లస: పప
94-229/16

1259 NDX1809773
పషరర: వనసకటటశసరరర శరగస

94-229/17

తసడడ:డ మసరసన రజడడడ సగస
ఇసటట ననస:84-2
వయససస:63
లస: పప
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పషరర: ససపసడయ మలమరదద
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94-229/18

తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:23
లస: ససస స
1263 NDX0432484
పషరర: ననరరయణమమ పససపపలమటట

94-229/21

94-229/24

94-229/27

94-229/30

94-213/1103

94-228/609

94-229/33

భరస : మహన దదలప కలమమర
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:34
లస: ససస స

1273 NDX2981330
పషరర: మసరసన బఇవనవ షషక

1276 NDX2991925
పషరర: మసరసన వల షషక

1279 NDX2020584
పషరర: ననగమణణ చగకరస

1282 NDX2105527
పషరర: రరఘవయఖ మబనగరల

94-203/408

1285 NDX1348705
పషరర: రరజ సతష ఉపపల

94-203/747

1288 NDX0838573
పషరర: లకడమపడభ వనలససరసమ
భరస : అమకతషసమమర
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:37
లస: ససస స

1268 NDX1966409
పషరర: ససనల కలమమర కలరరక

94-229/26

1271 MLJ1970631
పషరర: అలమరభక షషక

94-229/29

1274 NDX2964930
పషరర: మసరసన బ షషక

94-212/1255

భరస : ఇమమమ వల షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:22
లస: ససస స
94-213/1104

1277 NDX2949329
పషరర: మసరసన వల షషక

94-213/1105

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:26
లస: పప
94-229/31

1280 NDX1841262
పషరర: షబబర బబషర షషక

94-229/32

తసడడ:డ అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:24
లస: పప
94-229/34

1283 NDX0494716
పషరర: శక నవరస రరవప ససప

94-211/57

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససప
ఇసటట ననస:84-4-339
వయససస:56
లస: పప
94-203/409

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-7
వయససస:27
లస: పప
94-203/410

94-229/23

తసడడ:డ దరరయమసరహహబ
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ మబనగరల
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-7
వయససస:27
లస: పప
1287 NDX1224302
పషరర: పససపపలలటట ససపపరష

94-229/28

భరస : ఈశసర రరవప చగకరస
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ చనరర మమరగమసడర
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:37
లస: పప
1284 NDX1348697
పషరర: రరజ వనసకటటష ఉపపల

1270 NDX1966367
పషరర: గసగరధర రరవప ఇమమడడ

1265 NDX0528851
పషరర: జయలకడమ తమమశశటట

తసడడ:డ కకషరష రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:54
లస: ససస స
1281 NDX1522524
పషరర: వషష
ష వరరన మమరగమసడర

94-229/25

తసడడ:డ ఇమమమ వల షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడమ షషక
ఇసటట ననస:84-4
వయససస:60
లస: పప
1278 NDX2982619
పషరర: మహహబబలమ షషక

1267 NDX1845306
పషరర: బబల భబరర వ మలమరదద

94-229/20

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కబబయఖ
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:54
లస: పప
1275 NDX2991875
పషరర: ససభబన షషక

94-229/22

తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జగరర రజడడడ ససరపప
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:45
లస: పప
1272 NDX0528794
పషరర: ననగగశసర రరవప తమమశశటట

1264 NDX1966334
పషరర: జజసఫసన ససరపప

1262 NDX1753103
పషరర: రమమదచవ కలరరక

భరస : ససనల కలమమర కలరరక
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రజడడ ససరపప
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:61
లస: ససస స
1269 NDX1966326
పషరర: పడసరద రజడడ ససరపప

94-229/19

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-3
వయససస:40
లస: ససస స
1266 NDX1966359
పషరర: అనసత లకడమ ఇమమడడ

1261 NDX0528885
పషరర: శవ జజఖత గబసజ

1286 NDX1845033
పషరర: హహ సనన ననలరమరర

94-228/28

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:84-7
వయససస:25
లస: పప
94-203/411

1289 NDX0838326
పషరర: సరళదచవ వనలస సరసమ

94-203/412

భరస : తమల సపలమసన
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:40
లస: ససస స
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పషరర: పపషరపవత జజగర
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94-203/413

భరస : సరయశకనవరస
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:45
లస: ససస స
1293 NDX0362434
పషరర: సరయశకనవరస జజగర

94-203/416

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:50
లస: పప

1291 NDX1224294
పషరర: పససపపలలటట మహన దదలప
కలమమర
తసడడ:డ వవసకటననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:40
లస: పప

94-203/414

1294 NDX0838532
పషరర: తమల ఫపలసన వనలససరసమ

94-203/417

తసడడ:డ రరమమహన రరవప రరవ
ఇసటట ననస:84-9
వయససస:24
లస: ససస స
1299 MLJ2177236
పషరర: రరమమహనరరవప రవ
తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:84-9
వయససస:50
లస: పప
1302 NDX0693655
పషరర: పరవన ననమమల

94-229/42

94-229/1348

94-213/1135

94-213/61

తసడడ:డ సరసమ గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-1988
వయససస:31
లస: పప

94-229/43

1309 NDX1907783
పషరర: పరవన చదసబబటట

1312 NDX0171462
పషరర: పరరసత చదసబబటట

94-213/129

1315 NDX0647768
పషరర: కరమమశసరర కకలల
ర రర

94-213/1018

1318 NDX1119742
పషరర: మరరబ షషక ఏఫ
భరస : రఫసవపలమర
ఇసటట ననస:84-11
వయససస:32
లస: ససస స

1301 NDX1085554
పషరర: నరజ దళవరయ

94-229/41

1304 NDX0906826
పషరర: ససతమమ దళవరయ

94-229/44

1307 NDX0101758
పషరర: వనసకట నరసయఖ చదనసనపలర

94-213/58

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:84-10-620
వయససస:56
లస: పప
94-213/59

1310 NDX0172791
పషరర: జజఖత చదసబబటట

94-213/60

తలర : పరరసత
ఇసటట ననస:84-10-667
వయససస:30
లస: ససస స
94-213/62

1313 NDX2025360
పషరర: వనసకటటష గబసజ

94-213/63

తసడడ:డ అయఖనన గబసజ
ఇసటట ననస:84-10-667
వయససస:24
లస: పప
94-213/130

భరస : వనసకట సతనఖననధ
ఇసటట ననస:84-10-934
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/1015

94-203/421

భరస : రరఘవవసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:84-10-667
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమబ శరనస
ఇసటట ననస:84-10-840
వయససస:41
లస: ససస స
1317 NDX2837615
పషరర: అసకమమ రరవప గబసజ

1306 NDX2803534
పషరర: హహమ మలర

1298 MLJ2177244
పషరర: ససధనరరణణ రరవ

భరస : రసజత
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-10-667
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-10-667
వయససస:39
లస: ససస స
1314 NDX2137132
పషరర: శరరద శరనస

94-229/40

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మలర
ఇసటట ననస:84-10-7
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-10-645
వయససస:53
లస: ససస స
1311 MLJ3412269
పషరర: రమణణ వవమబల

1303 MLJ3394277
పషరర: అమననభ షషక

94-203/418

తసడడ:డ రరమమనహనరరవప
ఇసటట ననస:84-9
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:50
లస: ససస స

భసధసవప: ససభబగఖలకడమ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:18
లస: పప
1308 NDX3251188
పషరర: వమల దనసరర

94-203/420

భరస : రరజజబబబబ
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:84-10
వయససస:38
లస: ససస స
1305 NDX2831220
పషరర: పపషపకలమమర దళవరయ

1300 NDX0868182
పషరర: పసడత దళవరయ

1295 NDX0314971
పషరర: హహహమవత జజగర
తసడడ:డ కకషణమబరరస
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ బబవరజ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-9
వయససస:28
లస: ససస స
94-203/422

94-203/415

తసడడ:డ వనలససరసమ
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనలససరసమ
ఇసటట ననస:84-8
వయససస:50
లస: పప

94-203/419 1297 NDX1917873
1296 NDX1901975
పషరర: భబవన రతన మసరసనమమ రరవ
పషరర: పదదమన రరవ

1292 NDX0838466
పషరర: అమకతషసమమర వనలససరసమ

1316 NDX2158153
పషరర: సరసబశవ రరవప వవమబల

94-213/131

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:84-10-934
వయససస:30
లస: పప
94-203/423

1319 NDX0918607
పషరర: యరబబ తషల పరరసతమమ

94-203/424

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11
వయససస:71
లస: ససస స
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94-203/425

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:84-11
వయససస:47
లస: పప
94-213/206

1326 NDX1522086
పషరర: పరవన నసడదరర

94-213/209

94-213/212

94-213/1142

94-213/216

94-213/351

94-164/1347

1333 NDX0732099
పషరర: ఆసజనవయబలల వరలచరర

1336 MLJ3697265
పషరర: జయవరన బబనననభకలసల

1339 NDX0494757
పషరర: బబల ససబడహమణఖస పపదపప డ లల

1342 NDX0549311
పషరర: రహసతషన సయఖద

94-203/429

1345 NDX0547497
పషరర: అరరరనన సయఖద

94-213/214

1348 NDX0660407
పషరర: హబబబననసర షషక
భరస : అబబదల హఫసజ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:39
లస: ససస స

1328 NDX0099986
పషరర: ఆసజనవయసరసమ

94-213/211

1331 NDX3226107
పషరర: కకటటశసరర దనసనవన

94-229/1502

1334 AP151000408110
పషరర: జయలకడమ కససనకకట

94-213/215

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-12-662
వయససస:46
లస: ససస స
94-213/349

1337 MLJ3696911
పషరర: లకడమ కలమమరర బతష
స లలరర

94-213/350

భరస : వ.స. నరరససహ రరవప బతషలలరర
ఇసటట ననస:84-12-1109
వయససస:37
లస: ససస స
94-213/352

1340 NDX2671279
పషరర: వర లకడమ తరరమలశశటట

94-213/833

భరస : చలపత తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-12-1688
వయససస:31
లస: ససస స
94-203/427

1343 NDX0734483
పషరర: రరభనన షషక

94-203/428

భరస : అబబదల హనఫ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:31
లస: ససస స
94-203/430

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:32
లస: ససస స
94-203/432

94-213/208

భరస : దనమదరస దనసనవన
ఇసటట ననస:84-12
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబబదల అజజ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షరన బబషర
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:36
లస: ససస స

94-203/426

తసడడ:డ కరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-1109
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కగ.శకధర శకధర
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:18
లస: ససస స

1347 MLJ2170264
పషరర: సయఖద పరరసన షషక

1330 NDX2174431
పషరర: కగతస దసరరరరరవప

1325 NDX1182609
పషరర: శవ ననగగశసరరరవప కశనకకట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:40
లస: పప

భరస : జయ కకషషసరరజ బబననఁబకలసల
ఇసటట ననస:84-12-1012
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-12-1109
వయససస:55
లస: ససస స

1344 NDX0734558
పషరర: షరకకరర షషక

94-213/210

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:84-12-226
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వవణబగరపరల రరవప
ఇసటట ననస:84-12-662
వయససస:51
లస: పప

1341 NDX3207248
పషరర: శకదచవ కకసడదరర

1327 NDX0894378
పషరర: వనసకట లకడమ బరరకశశటట

94-213/133

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ రరవప కగతస
ఇసటట ననస:84-12
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరజడడడ బబ మమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-12-195
వయససస:48
లస: పప

1338 NDX0552471
పషరర: కళయఖణణ పపదపప డ లల

94-213/207

భరస : కలమమరసరసమ
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:84-11-903
వయససస:37
లస: ససస స

1335 MLJ3406303
పషరర: రరమమహనరరవప కససనకకట

1324 AP151000408192
పషరర: ససజజత కససనకకట

1322 MLJ3689627
పషరర: వనసకటటశసరరర బబసబబటట

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-11-827
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయసరసమ నసడదరర
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:34
లస: ససస స

1332 NDX3265246
పషరర: తరపత రజడడడ బబ మమ రజడడ

94-229/45

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:84-11
వయససస:35
లస: పప

1323 MLJ3689379
పషరర: శవ జగన మహనరరవప
చసదథలల
తసడడ:డ శవ రరమకకకషష కలమమర
ఇసటట ననస:84-11-897
వయససస:31
లస: పప

1329 NDX0912147
పషరర: గబసజ దసరర

1321 NDX0698456
పషరర: పవనససమమర పడససససగ

1346 NDX0547539
పషరర: రజయమ సయఖద

94-203/431

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:32
లస: ససస స
94-203/433

1349 MLJ2170421
పషరర: నససమమ షషక

94-203/434

భరస : సయఖద సరరదర
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:48
లస: ససస స
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పషరర: రహహహహననసర షషక
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94-203/435

భరస : మహమమద సరలలహ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:62
లస: ససస స
1353 NDX0723056
పషరర: ఖమశసబ బబబబ పఠరన

94-203/438

94-203/441

94-203/444

94-213/358

94-203/442

1360 MLJ3496395
పషరర: మహమమద సరలలహ

1363 AP151000405358
పషరర: కకటయఖ సదరజయలర

94-213/386

1366 NDX2105253
పషరర: గరయతడ చదనసన

94-203/445

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-971
వయససస:55
లస: పప

1369 NDX1273184
పషరర: వవసకటలకకమకకషషకకటటశసరర
కసకకపరటట
తసడడ:డ వవసకటసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:31
లస: ససస స

94-213/400 1372 MLJ3693488
1371 MLJ3411121
పషరర: లకడమ అననపపరష మమ కసకకపరటట
పషరర: గరతనసజల పపవడడమరరక

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:56
లస: ససస స

94-213/359

1358 MLJ2175214
పషరర: సరరర ర సయఖద

1361 NDX0100230
పషరర: శకనవరస రరవప గసజ

1364 MLJ3692035
పషరర: కకషష చదవతనఖ ఆసబటట

94-213/390

1367 NDX0957399
పషరర: ధనససజయరరవప గడడ స

94-213/398

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:29
లస: ససస స

1378 MLJ3693462
పషరర: ససద
డ దవఖ గరనసగబసటర
తసడడ:డ సరసమబలల
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:35
లస: ససస స

94-213/360

94-213/391

1370 MLJ3696945
పషరర: వరససత పపవడడమరరక

94-213/399

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:31
లస: ససస స
94-213/401

94-213/402
1373 NDX1273176
పషరర: వ కగ శరణ కలమమర కసకకపరటట

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:60
లస: పప
94-213/406

94-213/357

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప
ఇసటట ననస:84-13-971
వయససస:51
లస: పప

94-213/403 1375 MLJ3404282
94-213/404 1376 MLJ3692498
1374 MLJ3404241
పషరర: లకడమ నరసససహ రరవప పపవడడమరరక
పషరర: వవసకట సతఖననరరయణ కసకకపరటట
పషరర: రరమచసదడయఖ పపవడడమరరక

1377 NDX1060151
పషరర: కలమమరర గరనసగబసటర

94-203/443

తసడడ:డ కరశవశసననధస
ఇసటట ననస:84-13-939
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ పపవడడమరరక
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:36
లస: పప

94-203/440

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:84-13-226
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదనసన
ఇసటట ననస:84-13-971
వయససస:25
లస: ససస స
94-213/392

1355 MLJ2175701
పషరర: సయఖద కమమలలదదదన షషక

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:84-13-911
వయససస:98
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరకవప
ఇసటట ననస:84-13/969
వయససస:54
లస: పప
1368 NDX0957381
పషరర: శకనవరసరరవప చదనసన

1357 MLJ2174183
పషరర: అబబదలర నఫ షషక

94-203/437

తసడడ:డ రజహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లమలమహమమద
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-13-911
వయససస:51
లస: పప
1365 MLJ3406121
పషరర: చసదడ శశఖర బబలరసకకసడ

94-203/439

తసడడ:డ మహమమద సరలలహ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:69
లస: పప
1362 AP151000405359
పషరర: ఓసకరరగశసర రరవప సదరజయలర

1354 MLJ2174191
పషరర: అబబదల అజజ షషక

1352 MLJ2171064
పషరర: ఖమజజమహహదద న షషక

తసడడ:డ రజహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద సరలలహ
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరలలహమహమమద
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:44
లస: పప
1359 MLJ3496353
పషరర: అజమబన సయఖద

94-203/436

తసడడ:డ సరరదర సయఖద
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:84-13
వయససస:37
లస: పప
1356 MLJ2176980
పషరర: అబబదలర ఫసజ షషక

1351 NDX1622175
పషరర: షసకత అల సయఖద

94-213/405

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:84-13-973
వయససస:77
లస: పప
94-213/407

1379 NDX0509703
పషరర: శకదచవ చమమల

94-213/408

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:45
లస: ససస స
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1380 MLJ3696952
పషరర: మహలకడమ గరనసగబసటర
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94-213/409

భరస : సరసమబలల
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:51
లస: ససస స
1383 NDX2844066
పషరర: కలపరల శక లకడమ

94-213/1034

1386 MLJ3406725
పషరర: రరమ కకషప ర శశషస

1389 MLJ3692118
పషరర: ననగరరరజన పరలకరయల

94-213/424

94-213/530

94-213/533

94-213/846

94-203/447

94-213/531

1393 NDX0412205
పషరర: హహమ లమహహరర మసతడ

1396 NDX0494799
పషరర: రసగరరరవప గగలర పలర

1399 NDX3234507
పషరర: అజమబననసర సయద

94-208/49

1402 NDX1278936
పషరర: నరసససహ రరవప అసబటటపపడడ

94-212/24

భరస : తరరపత రరయడడ
ఇసటట ననస:84-14-243
వయససస:37
లస: ససస స

1405 MLJ3404704
పషరర: చదననయఖ దనరపపనవన

94-213/534

1408 NDX1273382
పషరర: కకటటశసరమమ కసచరర
భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:84-14-902
వయససస:45
లస: ససస స

94-213/529

1391 MLJ3412301
పషరర: రజన లత ససరరగరరర

94-213/532

1394 NDX2640100
పషరర: రరపపనగబసట లత

94-213/845

1397 MLJ2171783
పషరర: కరరమబన షషక

94-203/446

భరస : సమమబలమర
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:45
లస: ససస స
94-204/1001

1400 NDX2392272
పషరర: పపరరషమ పససపపలలటట

94-208/48

భరస : అమర లసగస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/93

1403 NDX2353688
పషరర: ఖలల షషక

94-213/535

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:84-14-111
వయససస:21
లస: పప
94-213/537

తసడడ:డ కగశవపలల
ఇసటట ననస:84-14-243
వయససస:39
లస: పప
94-213/539

1388 MLJ3692100
పషరర: కరకసత కలమమర పరలకరయల

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:84-13-2552
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:34
లస: పప
94-213/536

94-213/423

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-1101
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : Syed.రజహమన సపవయయద.రగహహమన
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ చదనన కగశవపలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యమగయఖ
ఇసటట ననస:84-14-243
వయససస:76
లస: పప

1390 NDX0552265
పషరర: మసజల ఈమన

1385 NDX0957274
పషరర: ససరగష బబబబ దనసరర

తసడడ:డ వనసకట శవ
ఇసటట ననస:84-13-1067
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:84-13-2567
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమదయఖ
ఇసటట ననస:84-14
వయససస:40
లస: పప
1401 NDX2364875
పషరర: అమర లసగస పససపపలలటట

94-213/528

తసడడ:డ అచసఖతరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:84/13/1391
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:84-13-2552
వయససస:23
లస: పప
1398 NDX1455469
పషరర: తషలసస దనస ననరతష

1387 NDX0100339
పషరర: రరజశశఖర మటటపలర

94-213/847

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:84-13-976
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:84-13-1095
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-13-1101
వయససస:66
లస: పప
1395 NDX2640217
పషరర: రరపపనగబసట మననజ కలమమర

94-213/422

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-13-1065
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-13-1067
వయససస:34
లస: పప
1392 MLJ3405610
పషరర: రరమయఖ ససరరగరరర

1384 NDX1060656
పషరర: ససజజత దనసరర

1382 NDX2669596
పషరర: శక లకక కలపరల

భరస : ననగ శకనస కలపరల
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:84-13-976
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:84-13-976
వయససస:47
లస: పప

1407 AP151000405295
పషరర: కగశవపలల దనరపపనవన

94-213/410

తసడడ:డ ననరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగ శకనస
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:32
లస: ససస స

1404 MLJ3696507
పషరర: కకషషవవణణ నలర పరటట

1381 NDX2102218
పషరర: లకమయఖ మరరయమల

1406 MLJ3689411
పషరర: తరరపత ననయబడడ నలర పరటట

94-213/538

తసడడ:డ నరసయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:84-14-243
వయససస:43
లస: పప
94-213/540

1409 MLJ3693454
పషరర: పదనమవత కసదన కసదన

94-213/541

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-14-966
వయససస:42
లస: ససస స
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1410 NDX1340504
పషరర: వవసకట రరవప కకణతస
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94-210/94

తసడడ:డ నరసయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:84-14-1008
వయససస:28
లస: పప
1413 AP151000405185
పషరర: శశషయఖ తతట

94-213/544

94-213/546

94-213/549

94-213/552

భరస : ననగరరజ దదవ
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:34
లస: ససస స
1428 MLJ3692332
పషరర: సతష దనమరర
తసడడ:డ వవసకటటశసరరరవప దనమరర
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:34
లస: పప
1431 NDX2683845
పషరర: దనమరర మసగపత

94-213/848

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1022
వయససస:66
లస: పప

94-213/553

1426 AP151000408452
పషరర: లకకమరరజఖస దనమరర

1429 NDX1488031
పషరర: ననగరరజ దదవ

1432 NDX2935369
పషరర: దనమరర సతఖననరరయణ

94-212/31

1435 AP151000408182
పషరర: గరవరరనన ఆకలల

94-212/26

1438 MLJ3697125
పషరర: కలమమరర కసచదరర
భరస : శవ
ఇసటట ననస:84-14-1023
వయససస:31
లస: ససస స

94-213/551

1424 NDX2892982
పషరర: అరరణ కలమమర దనమరర

94-210/1085

1427 NDX1488023
పషరర: అరరణన కలమమరర దనమరర

94-212/27

భరస : వనసకట కకషష రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:57
లస: ససస స
94-212/29

1430 NDX1488056
పషరర: వనసకట కకషష రరవప దనమరర

94-212/30

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:64
లస: పప
94-213/1035

1433 NDX2769073
పషరర: దనమరర హరరశ కలమమర

94-213/1036

తసడడ:డ దనమరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:20
లస: పప
94-212/32

భరస : సతఖననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84/14/1022
వయససస:53
లస: ససస స
94-213/554

1421 MLJ3696549
పషరర: వనసకటరమణ డచగల

భరస : వనసకటటశసర రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దనమరర సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84/14/1022
వయససస:50
లస: ససస స
1437 AP151000405198
పషరర: కకటటశసరరరవప ఆకలల

1423 MLJ3692209
పషరర: ఉమమమహహశసర రరవప బతష
స ల

94-213/548

భరస : ఉదయ చసదర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1020/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప దదవ
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1021
వయససస:50
లస: పప
1434 AP151000408184
పషరర: పడససననసబ ఆకలల

94-213/550

భరస : సతఖననరరయణ దనమరర
ఇసటట ననస:84/14/1021
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/28

94-212/1283

తసడడ:డ భబవన సససగ
ఇసటట ననస:84-14-1020
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1020/2
వయససస:39
లస: పప
94-212/25

1415 NDX3266657
పషరర: బబబబరరవప పససపపలలటట

94-213/547 1418 NDX0913897
1417 NDX0914309
పషరర: మటటటపలర అరరణ సరయ కలమమర
పషరర: కతడ ననగపపరష సససగ

1420 MLJ3696556
పషరర: రరధదకర రరణణ డచగల

94-213/543

భసధసవప: హహమలత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-14-1020
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1020/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : భబపరల రజడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1020/2
వయససస:52
లస: ససస స
1425 NDX1488064
పషరర: పడసనన కలమమరర దదవ

94-213/545

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1020
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-14-1020
వయససస:54
లస: పప
1422 MLJ3696564
పషరర: వనసకటరమణ యననల

1414 NDX1979204
పషరర: శరరష చససడదరర

1412 AP151000405186
పషరర: వనసకటటశసరరర తతట

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1010
వయససస:69
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స ఎల
ఇసటట ననస:84-14-1018
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1020
వయససస:49
లస: ససస స
1419 AP151000405352
పషరర: శసకరరరవప మదదద

94-213/542

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1008
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1010
వయససస:71
లస: పప
1416 AP151000408624
పషరర: ధనలకడమ మదదద

1411 NDX0547547
పషరర: వనసకరయమమ మసడల

1436 MLJ3404787
పషరర: వనసకటటశసరరరవప ఆకలల

94-212/33

తలర : గరవరరన ఆకలల
ఇసటట ననస:84/14/1022
వయససస:38
లస: పప
94-213/556

1439 MLJ3697133
పషరర: ససజనఖ కసచదరర

94-213/557

తసడడ:డ గరపయఖ లలటట
ఇసటట ననస:84-14-1023
వయససస:40
లస: ససస స
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1440 MLJ3693512
పషరర: రమణ కసచదరర
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94-213/558

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1023
వయససస:48
లస: ససస స
1443 NDX2136886
పషరర: కరరమబన షషక

94-212/34

94-212/37

94-212/40

94-212/987

1450 NDX2892933
పషరర: బబజ షషక

1453 AP151000405203
పషరర: శకనవరసరరవప తదలర మకలల

94-206/1231

1456 MLJ3696572
పషరర: ససదదపసస దసరర యమననల

94-212/43

1459 MLJ3696648
పషరర: సలమమ ససలమసనన షషక
భరస : మరర మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:33
లస: ససస స

1461 MLJ3697257
పషరర: పడమల సససగరరజడడడ

1462 MLJ3697240
పషరర: అజసతన కజరపప

94-212/46

భరస : అషప క రజడడడ సససగరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కరగటట
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:58
లస: ససస స
1467 NDX2886695
పషరర: కకటటశసర రరవప వవమబల
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వవమబల
ఇసటట ననస:84-14-1026
వయససస:38
లస: పప

94-212/985

1465 NDX2803773
పషరర: ననగర రజడడడ వరక

94-213/560

1468 NDX0894162
పషరర: లలమదచవ మసజల
భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1100
వయససస:32
లస: ససస స

1448 NDX2352896
పషరర: కకషష కకశశర డథగరపరరస

94-212/39

1451 NDX2913754
పషరర: కరరమమ షషక

94-212/986

1454 NDX0893099
పషరర: అజజ సయఖద

94-213/561

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:58
లస: పప
94-212/41

1457 MLJ3696622
పషరర: హహమజ

94-212/42

తసడడ:డ జయ రవకలమమర వషష
ష మహసత
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:32
లస: ససస స
94-212/44

1460 MLJ3693348
పషరర: జజఖత కరరగటట

94-212/45

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరగటట
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/47

1463 AP151000408334
పషరర: ససబబలకడమ

94-212/48

భరస : జయ రవకలమమర వషష
ష మహసత
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:57
లస: ససస స
94-212/988

తసడడ:డ ననరరయణ వరక
ఇసటట ననస:84-14-1026
వయససస:50
లస: పప
94-213/1038

94-212/36

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనసతరజడడడ కజరపప
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:43
లస: ససస స
94-212/49

1445 AP151000408048
పషరర: వనసకటససకనఖ తదలర మకలల

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భబపరల రజడడడ యమననల
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రవకలమమర వషష
ష మహసత
ఇసటట ననస:84-14-1025
వయససస:33
లస: ససస స

1464 MLJ3693355
పషరర: సరసమమమ జఖస కరగటట

94-212/38

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024/1
వయససస:19
లస: ససస స
1458 MLJ3696630
పషరర: తచజససస

1447 NDX2353183
పషరర: శరసత కకరణ తదలరకలల

94-213/849

భరస : వనసకటటశసరరరవప తదలర మకలల
ఇసటట ననస:84/14/1024
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:26
లస: పప
1455 NDX2925246
పషరర: బబజ షషక

94-212/35

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రహమ తషలమరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:58
లస: పప
1452 NDX3042348
పషరర: బబషస షషక

1444 NDX1314624
పషరర: శరలన మదదదనవన

1442 NDX2683662
పషరర: మదదదనవన నళన

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1023
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ మదదదనవన
ఇసటట ననస:84/14/1024
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:55
లస: ససస స
1449 NDX0494963
పషరర: ఖమజవల షషక

94-213/559

తసడడ:డ గరపయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1023
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-14-1024
వయససస:26
లస: ససస స
1446 NDX2352870
పషరర: పదమజ డథగరపరరస

1441 MLJ3692092
పషరర: బబబబరరవప కసచదరర

1466 NDX2918266
పషరర: జయ వరక

94-213/1037

భరస : ననగరరజడడడ వరక
ఇసటట ననస:84-14-1026
వయససస:43
లస: ససస స
94-213/629

1469 MLJ3411535
పషరర: వనసకట శవ బబల బబలరసకకసడ

94-213/630

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:84-14-1100
వయససస:44
లస: ససస స
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పషరర: రమమదచవ కగతరపప
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94-213/631

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1100
వయససస:51
లస: ససస స
1473 MLJ3696457
పషరర: వనసకటటశసరమమ మబసల

94-213/634

94-213/637

94-212/1016

94-213/641

94-213/644

94-210/103

94-213/648

తసడడ:డ హరరననథ
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:38
లస: పప

1483 MLJ3692183
పషరర: ససభబన షషక

1486 MLJ3692340
పషరర: ససబబబరరవప చదళళ

1489 NDX0912212
పషరర: తనటటకకసడ దదపసక

1492 AP151000408382
పషరర: సరరజన తనడడకకసడ

94-213/651

1495 AP151000405536
పషరర: బబలలర శసరరరవప తనటటకకసడ

94-213/642

1498 NDX1352095
పషరర: కలమఖణణ నగరస
భరస : శవ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:28
లస: ససస స

1478 NDX0893628
పషరర: కకసడల రరవప మసజల

94-213/639

1481 MLJ3692290
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

94-213/640

1484 NDX2137017
పషరర: ఆమన బబ గర వరపప

94-213/643

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:84-14-1103
వయససస:24
లస: ససస స
94-213/645

1487 NDX1478875
పషరర: అనసత లకడమ పరవపరరల

94-210/102

తసడడ:డ రసగరరరవప పరవపరరల
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:27
లస: ససస స
94-213/646

1490 AP151000408548
పషరర: ననగపదనమవత తనడడకకసడ

94-213/647

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:43
లస: ససస స
94-213/649

1493 AP151000405299
పషరర: రమమశ తనటటకకసడ

94-213/650

తసడడ:డ బబలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:44
లస: పప
94-213/652

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:71
లస: పప
94-212/124

94-213/636

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1102
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:47
లస: పప
1497 NDX2353100
పషరర: ననగగశసర రరవప మరరమమలమ

94-212/1017

తసడడ:డ కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలమమర
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:53
లస: ససస స
1494 AP151000405460
పషరర: శకనవరసరరవప తనటటకకసడ

1480 NDX2775849
పషరర: బలభదడ పవన సరయ

1475 MLJ3412277
పషరర: ఆసజమమ మసజల

తసడడ:డ వరసస
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1103
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:84-14-1105
వయససస:48
లస: ససస స
1491 MLJ1972389
పషరర: శకలకడమ తనటటకకసడ

94-213/638

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-14-1102
వయససస:75
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-14-1103
వయససస:49
లస: ససస స
1488 NDX1480235
పషరర: ననగలకడమ తనటటకకసడ

1477 NDX0794156
పషరర: తనడడకకసడ పదనమవత

94-213/633

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1102
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభబననసహహబ
ఇసటట ననస:84-14-1102
వయససస:51
లస: పప
1485 NDX0882001
పషరర: ఆదదలకడమ బబ గర వరపప

94-213/635

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలమబదరర
ఇసటట ననస:84-14-1102
వయససస:24
లస: ససస స
1482 AP151000405293
పషరర: సరసబశవరరవప షషక

1474 NDX0646703
పషరర: వనసకటటశసరమమ బలభదడ

1472 MLJ3692308
పషరర: బబబబరరవప కగతరపప

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:84-14-1100
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లసగరరరజ
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:43
లస: ససస స
1479 NDX3021078
పషరర: నవన సరయ బబలమబదరర

94-213/632

తసడడ:డ బబబబరరవప కగతరపప
ఇసటట ననస:84-14-1100
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1101
వయససస:33
లస: ససస స
1476 MLJ1971936
పషరర: అసకమమ మసజల

1471 NDX0893438
పషరర: చసదడ శశఖర కగతరపప

1496 NDX2353118
పషరర: ధనలకడమ నగరస

94-212/123

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:51
లస: ససస స
94-213/653

1499 NDX0882019
పషరర: దసరర మరరయమల

94-213/654

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:38
లస: ససస స
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1500 NDX1352087
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప నగరస

94-213/655

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:32
లస: పప
1503 NDX0893941
పషరర: నరసససహరరవప వ

94-213/658

94-213/661

94-211/63

94-211/66

94-213/666

94-213/669

94-213/672

తసడడ:డ మమధవరరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-14-1112
వయససస:29
లస: ససస స

1513 MLJ3412491
పషరర: ససపడజ కజరపప

1516 MLJ3412293
పషరర: కరనకరతనస అసబటట

1519 MLJ3692274
పషరర: దసరరర పడసరద నకసల

1522 MLJ3411832
పషరర: ఉషర రరణణ సససకర

94-213/675

1525 AP151000405291
పషరర: రరజగరపరల నకసల�

94-213/664

1528 NDX0893875
పషరర: ఆదసబ షషక
భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-14-1112
వయససస:60
లస: ససస స

1508 MLJ3411782
పషరర: లకడమససజనఖ నకసల

94-213/663

1511 NDX1175173
పషరర: రరకకమణణ గబసటట

94-211/65

1514 MLJ3411840
పషరర: ననగమలలర శసరర నకసల

94-213/665

భరస : రరజగరపరల
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:38
లస: ససస స
94-213/667

1517 MLJ3412533
పషరర: పదనమవత కజరపప

94-213/668

భరస : మసరసన రజడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:60
లస: ససస స
94-213/670

1520 NDX2353712
పషరర: రగషమ షషక

94-213/671

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:23
లస: ససస స
94-213/673

1523 NDX2172344
పషరర: బబబబ షషక

94-213/674

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:23
లస: పప
94-213/676

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:45
లస: పప
94-213/678

94-213/660

భరస : బబలకకషష గబసటట
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససన
డ వరసరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మబసల
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:35
లస: పప
1527 NDX1833053
పషరర: బసదస పప తల

94-211/64

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:43
లస: ససస స
1524 MLJ3405487
పషరర: శవ గణణశ మబసల

1510 NDX1175140
పషరర: రరజఖలకకమ గబసటట

1505 MLJ3405263
పషరర: లసగరరజ మసజల

భరస : మబతష
స దనసన
ఇసటట ననస:84-14-1109
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:61
లస: ససస స
1521 MLJ3693421
పషరర: హహసషసనబ షషక

94-213/662

భరస : మధససదదనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమశససపవదసలల
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:45
లస: ససస స
1518 AP151000408450
పషరర: వనసకటరమణ నకసల

1507 NDX1352079
పషరర: రరధదకర రరణణ పససపపలలటట

94-213/657

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:84-14-1108
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష గబసటట
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ గబసటట
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:58
లస: పప
1515 MLJ3412921
పషరర: సపవదనబ

94-213/659

భరస : శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-14-1109
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకషష గబసటట
ఇసటట ననస:84-14-1110
వయససస:29
లస: ససస స
1512 NDX0957415
పషరర: బబలకకషష గబసటట

1504 MLJ3405149
పషరర: మబతష
స దనసన డడ.

1502 MLJ3692134
పషరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1108
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ దకడణన
ఇసటట ననస:84-14-1108
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1108
వయససస:62
లస: పప
1509 NDX1060649
పషరర: పసడత గబసటట

94-213/656

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-14-1106
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ యగగష రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1108
వయససస:42
లస: పప
1506 MLJ3692191
పషరర: బబలయఖ బతష
స ల

1501 MLJ3405180
పషరర: శసకరరరవప నగరస

1526 NDX0100149
పషరర: కకసడలల షషక

94-213/677

తసడడ:డ ససభబన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-14-1111
వయససస:44
లస: పప
94-213/679

1529 NDX1182625
పషరర: పవనకళయఖణ పప తల

94-213/680

తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:84-14-1112
వయససస:29
లస: పప
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94-213/681

తసడడ:డ వర సరసమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-14-1115
వయససస:25
లస: ససస స
1533 MLJ3693694
పషరర: హహహమమవత� లకడమశశటట

94-211/67

94-212/127

1534 NDX1979824
పషరర: లలమ దచవ కసదసకలరర

94-212/125

తసడడ:డ వవసకట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:25
లస: ససస స

1537 NDX1979717
పషరర: వనసకట సరసమ కసదసకలరర

94-212/128

1540 NDX0172023
పషరర: ననగకలమమరర కరటటరర

94-203/449

తసడడ:డ హరర బబబబ కరటటరర
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:25
లస: పప
1548 NDX0087668
పషరర: సదరఖననరరయణ తణబకల

94-203/457

1554 NDX1398818
పషరర: పడసనన యమమమల

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:40
లస: పప

94-203/455

94-206/1272

94-210/108

1552 NDX2755684
పషరర: దసరర మలర శసరర దనరర

94-206/1270

1541 NDX0087932
పషరర: దదపసక తణబకల

94-203/450

1544 NDX1842716
పషరర: శకకరసత కరటటరర

94-203/453

1547 NDX0159996
పషరర: హరరబబబబ కరటటరర

94-203/456

1550 NDX2781201
పషరర: వజయలకడమ టటప
డ పరఅలమ

94-228/551

1553 NDX1398776
పషరర: కనక ననగలకడమ యమమమల

భరస : అనల కలమమర మహననచనరఖ దనరర
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకరటబడవప యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:27
లస: ససస స

1555 NDX1398768
పషరర: మమధవ పపపరపల

1556 NDX1398834
పషరర: వనసకట రతనస యమమమల

1558 NDX1398826
పషరర: సతఖ ననరరయణ యమమమల
తసడడ:డ పరమమశసర రరవప యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:48
లస: పప

94-206/1271

భరస : కకటటశసర రరవప టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:46
లస: ససస స

94-210/109

భరస : శవ ననగగశసర రరవప పపపపలర
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:41
లస: ససస స
94-210/111

94-210/106

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:36
లస: ససస స
1557 NDX1398792
పషరర: వనసకటరరవప యమమమల

1546 NDX1697780
పషరర: అమరగశసర రరవప కకతస మమసస

1549 NDX2781144
పషరర: కకటటశసర రరవప టటప
డ పరఅలమ

1538 NDX1479386
పషరర: నళన కలమమరర నమమనగరత

తసడడ:డ హరరబబబబ కరటటరర
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:73
లస: పప
1551 NDX2781219
పషరర: గగతస ధనదమజయ కలమమర
టటప
డ పరఅలమ
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప టటప
డ పరఅలమ
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:26
లస: పప

94-203/452

భరస : వనసకటటశసరరర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:68
లస: ససస స
94-203/454

94-212/126

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:40
లస: ససస స

94-203/451 1543 NDX1697707
1542 NDX1697731
పషరర: తషలసస రరధన రరణణ కకతస మమసస
పషరర: ధనలకడమ కకతస మమసస

1545 NDX1520460
పషరర: ససమసత కరటటరర

1535 NDX1096585
పషరర: ననగపరవన కసదసకలరర

తసడడ:డ మమధవ రరవప నమమనగరటట
ఇసటట ననస:84-14-2205
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమరగశసర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15
వయససస:45
లస: ససస స

94-213/683

తసడడ:డ వనసకటసరసమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-14-1121
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ భబషణస కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-14-1121
వయససస:51
లస: పప
94-203/448

1532 MLJ3692266
పషరర: వరరసరసమ తమమశశటట

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-14-1115
వయససస:52
లస: పప

భరస : పరపరరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-14-1121
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరసమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-14-1121
వయససస:33
లస: పప
1539 NDX1358969
పషరర: ఈశసర వరరన

94-213/682

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-14-1115
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� లకడమశశటట
ఇసటట ననస:84-14-1116
వయససస:59
లస: ససస స
1536 NDX1979782
పషరర: పరపరరరవప కసదసకలరర

1531 MLJ3696614
పషరర: వరలకడమ గబసజ

94-210/107

94-210/110

భరస : పరమమశసర రరవప యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:64
లస: ససస స
94-210/112

1559 NDX1398743
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప పపపరపల

94-210/113

తసడడ:డ పషరరమమళళర పపపపలర
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:49
లస: పప
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1560 NDX1398727
పషరర: పరమమశసర రరవప యమమమల

94-210/114

తసడడ:డ సరసబయఖ యమమల
ఇసటట ననస:84-15-34
వయససస:71
లస: పప
1563 NDX0732388
పషరర: వనసకట శవననగగశసర రరవప పస

94-210/117

94-210/1093

94-210/121

94-213/684

94-210/128

94-206/1275

94-210/132

భరస : రరమకకషరషరజడడడ ఇదన
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:36
లస: ససస స

1573 NDX1273374
పషరర: షరరఫ షషక

1576 MLJ3690716
పషరర: పసచచయఖ పడతసవరడ

1579 NDX3102332
పషరర: మణణకసఠ వవమబల

1582 MLJ3693868
పషరర: కలమమరర వలలర పప

94-210/135

1585 MLJ3694882
పషరర: రమమదచవ పడతవరడ

94-213/685

1588 MLJ3694866
పషరర: మననరమ పడతవరడ
భరస : పసచచయఖ పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:69
లస: ససస స

1568 NDX1096544
పషరర: వజయకలమమరర మమదదరజడడడ

94-210/120

1571 NDX2895225
పషరర: రరఘవవసదడ రరవప జసజనస

94-211/1147

1574 MLJ3690732
పషరర: మమరససడదయబలల పడతసవరడ

94-210/127

తసడడ:డ పసచచయఖ పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1121
వయససస:46
లస: పప
94-210/129

1577 NDX3115094
పషరర: పషరయఖ వవమబల

94-206/1274

తసడడ:డ చచరజరయమ వవమబల
ఇసటట ననస:84-15-1122
వయససస:46
లస: పప
94-206/1276

1580 NDX3084696
పషరర: ఈశసర వవమబల

94-206/1277

తసడడ:డ పషరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:84-15-1122
వయససస:19
లస: పప
94-210/133

1583 NDX1183128
పషరర: పడశరసత వలలర పప

94-210/134

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:28
లస: పప
94-210/139

భరస : మమరససడచయబలల పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/141

94-210/119

తసడడ:డ గరపరల రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1116
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రజడడమమ వలలర పప
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:52
లస: పప
1587 MLJ3694890
పషరర: ననగమణణ ఈదన

94-210/122

తసడడ:డ పషరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:84-15-1122
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:84-15-1127
వయససస:29
లస: ససస స
1584 MLJ3689734
పషరర: సరసబశవరరవప వలలర పప

1570 NDX1937301
పషరర: బబచచయఖ వవమబల

1565 NDX0956995
పషరర: రవ కలమమర గబడడవలస

భరస : శరసతనరరమ మమదదరజడడ
ఇసటట ననస:84-15-1116
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1121
వయససస:76
లస: పప

భరస : పషరయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:84-15-1122
వయససస:42
లస: ససస స
1581 NDX2052140
పషరర: మమధవ వలలర పప

94-206/1360

తలర : మబసతనజ
ఇసటట ననస:84-15-1119
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1121
వయససస:48
లస: పప
1578 NDX3083201
పషరర: శవ పరరసత వవమబల

1567 NDX3292257
పషరర: కకటటశసరర తతట

94-210/116

తసడడ:డ రసగరరరవప గబడడవలస
ఇసటట ననస:84-15-35/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వవమబల
ఇసటట ననస:84-15-1116
వయససస:43
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:84-15-1119
వయససస:27
లస: ససస స
1575 MLJ3690724
పషరర: శకనవరసరరవప పడతసవరడ

94-210/118

భరస : శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-15-1116
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-15-1116
వయససస:64
లస: ససస స
1572 NDX1273366
పషరర: మమలన షషక

1564 NDX0957563
పషరర: కకషషమబరరస పపపపలర

1562 NDX1060284
పషరర: అనసదయమమ PUPpALLA

భరస : కకషషమబరరస PUPpALLA
ఇసటట ననస:84-15-35
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళళ పపపపలర
ఇసటట ననస:84-15-35
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అలర బక షషక
ఇసటట ననస:84-15-188
వయససస:20
లస: పప
1569 NDX2157940
పషరర: మరరబ షషక

94-210/115

భరస : శవ ననగగశసరరరవప పపపపలర
ఇసటట ననస:84-15-35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమబరరస ప
ఇసటట ననస:84-15-35
వయససస:40
లస: పప
1566 NDX2885150
పషరర: రరబబబన షషక

1561 NDX0733337
పషరర: ససభబషసణణ పపపపలర

1586 MLJ3694874
పషరర: గరతనపడభబవత పడతవరడ

94-210/140

భరస : శకనవరసరరవప పడత వరడ
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:36
లస: ససస స
94-210/142

1589 NDX2175702
పషరర: ఆశక షషక

94-210/143

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:22
లస: పప
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94-210/144

తసడడ:డ వససత ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:25
లస: పప
1593 NDX2191799
పషరర: సరయ ససబడహమణఖస వనళల

94-230/22

94-210/147

94-210/150

94-212/129

94-212/132

94-210/165

94-210/168

తసడడ:డ అసతయఖ ప
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:73
లస: పప

1603 NDX1334754
పషరర: లకడమ రరజఖస చదల

1606 NDX2674240
పషరర: ననయబడడ శకనవరసరరవప

1609 MLJ3693322
పషరర: జజనస రరణణ కకసడపలర

1612 MLJ3692548
పషరర: అసజనదచవ పస

94-210/171

1615 MLJ3688611
పషరర: అనలలసమమర పస.

94-212/130

1618 NDX1772244
పషరర: ససబబబ రరవప అమరరవత
తసడడ:డ ససబడహమణఖస అమరరవత
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:67
లస: పప

94-210/146

1598 NDX0384149
పషరర: ఝమనస లత వనలర మల

94-210/149

1601 NDX2345007
పషరర: రరధ శసకర

94-211/68

1604 NDX1334838
పషరర: సరరజన చటబటరజడడడ

94-212/131

భరస : రరమననధస చటబటరజడడడ
ఇసటట ననస:84/15/1131
వయససస:60
లస: ససస స
94-212/860

1607 MLJ3693728
పషరర: వణ అమరరవత

94-210/164

భరస : వనసకట ననగ ససజవ కలమమర అమరరవత
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:31
లస: ససస స
94-210/166

1610 MLJ3692555
పషరర: వనసకట భవరన పస

94-210/167

భరస : అనల కలమమర ప
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:38
లస: ససస స
94-210/169

1613 MLJ3688595
పషరర: ననగరరజ అమరరవత

94-210/170

తసడడ:డ ససబబబరరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:38
లస: పప
94-210/172

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ప
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:48
లస: పప
94-210/174

1595 MLJ3692597
పషరర: అమరరవత ఆగగనస పరవన
వనలర మల
తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద వనళర యలమ
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహన శసకర
ఇసటట ననస:84-15/1131
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప ప
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:42
లస: పప
1617 MLJ3688603
పషరర: కకటటశసరరరవప పస.

94-210/151

తసడడ:డ పరనయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపవక
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:41
లస: ససస స
1614 MLJ3688587
పషరర: ససజవకలమమర అమరరవత

1600 MLJ3404175
పషరర: రరజగసదపడసరద వనలర మల

94-230/21

భరస : ససబబబరరవప వనళర యలమ
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:84/15/1131
వయససస:21
లస: పప

భరస : పరనయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:34
లస: ససస స
1611 NDX0171983
పషరర: అఙఙర రర ససలమసనన షపవక

94-210/148

భరస : రమమష చదల
ఇసటట ననస:84/15/1131
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చదల
ఇసటట ననస:84/15/1131
వయససస:51
లస: పప
1608 MLJ3693314
పషరర: సరసత కకసడపలర

1597 NDX1175249
పషరర: ఉదయ జజఖత వనళర యలమ

తసడడ:డ ససబడమణఖస వనళర యలమ
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసద ననసరర
ఇసటట ననస:84/15/1131
వయససస:43
లస: ససస స
1605 NDX1334747
పషరర: రమమష చదల

94-230/23

భరస : గబరరవరయపరప వనళర యలమ
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస వనళల
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:42
లస: పప
1602 NDX1314673
పషరర: భవరన ననసరర

1594 NDX1308311
పషరర: కకటటశసర రరవప యరకబబ తషల

1592 NDX1308303
పషరర: సరళ యరకబబ తషల

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనయఖ
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప వనళర యలమ
ఇసటట ననస:84-15-1130
వయససస:33
లస: ససస స
1599 MLJ3404100
పషరర: గబరవరయపర వనళల

94-210/145

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప మకసపరటట
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనళల
ఇసటట ననస:84-15-1129
వయససస:25
లస: పప
1596 NDX1096809
పషరర: వరలకడమ వనలర మల

1591 NDX1479733
పషరర: ఏడడకకసడలల మబకసపరటట

1616 MLJ1971274
పషరర: శకనవరసరరవప వ

94-210/173

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ వ
ఇసటట ననస:84-15-1134
వయససస:54
లస: పప
94-211/69

1619 NDX1174606
పషరర: అననపపరష అమరరవత

94-210/175

భరస : ససబబబరరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:84-15-1135
వయససస:54
లస: ససస స
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1620 NDX0172353
పషరర: కకషష తషలసస చసదస
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94-210/176

భరస : శవపడసరద చసదస
ఇసటట ననస:84-15-1136
వయససస:56
లస: ససస స
1623 MLJ1971308
పషరర: ససజజత యలమర

1621 NDX0499285
పషరర: శకనవరసరరవప చసదస

తసడడ:డ పడసరద రరవప చసదస
ఇసటట ననస:84-15-1136
వయససస:47
లస: పప
94-210/179

1624 AP151000408479
పషరర: మమధవ. పపపరపల

భరస : వవసకట మధస సదదన రరవప యళళ
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:44
లస: ససస స

1626 AP151000408440
పషరర: మసగమమ ఇళర

1627 NDX1182690
పషరర: వవసకట మసరసనరరవప ఇళర

94-210/182

భరస : సరసబశవరరవప ఇళర
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:61
లస: ససస స
1629 AP151000405004
పషరర: రమమష బబబబ యళళ

94-210/185

94-210/189

భరస : జరనల షపవక
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:47
లస: ససస స
1635 NDX1340868
పషరర: నరగసదడ మరసస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరసస
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:26
లస: పప
1638 NDX1772194
పషరర: ససభబన షషక

94-211/70

94-210/195

తసడడ:డ శవ నగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1142
వయససస:20
లస: పప

1633 NDX2102168
పషరర: శశషమమ చలమర

94-210/190

1642 NDX1280007
పషరర: వనసకటటష డడ డ

94-230/24

1645 NDX1308378
పషరర: ససధన రరన డథగరపరరస

1648 NDX0646471
పషరర: హరరక� ఇలమర�
భరస : రఘబననధ�
ఇసటట ననస:84-15-1143
వయససస:43
లస: ససస స

1628 MLJ3688561
పషరర: రవసదడ ఇలమర

94-210/184

1631 MLJ1973361
పషరర: మబరళకకషష తదలర మకలల

94-210/187

1634 AP151000408480
పషరర: రరశమమ పససపపలలటట

94-210/191

భరస : వరయఖ pasupulati
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:74
లస: ససస స
94-210/193

1637 NDX0893842
పషరర: శకనవరసరరవప చనకకరర

94-210/194

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చనకకరర
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:59
లస: పప
94-211/1148

1640 NDX2797942
పషరర: రరజగశసరర మమరరసస

94-212/1018

భరస : శకనవరస రరవప మమరరసస
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:47
లస: ససస స
94-210/196

1643 NDX1279991
పషరర: రరమ మహన రరవప డ

94-210/197

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర డ
ఇసటట ననస:84-15-1140
వయససస:58
లస: పప
94-230/25

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1140
వయససస:55
లస: ససస స
94-210/1089

94-210/181

తసడడ:డ బడహమయఖ తదలరకలల
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప డ
ఇసటట ననస:84-15-1140
వయససస:36
లస: పప

భరస : వవసకటటష
ఇసటట ననస:84-15-1140
వయససస:34
లస: ససస స
1647 NDX2832533
పషరర: పపపరపల సమరపణ

94-210/186

1639 NDX3027877
పషరర: ననవస మరసస

1625 MLJ3413283
పషరర: ధనలకడమ తదలర మకలల

తలర : జయలకడమ ఇళర
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరసస
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:29
లస: పప

భరస : లకమయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:84-15-1140
వయససస:54
లస: ససస స
1644 NDX1308329
పషరర: శరరష డథగరపరరస

94-210/183

1630 AP151000405002
పషరర: వవసకట మధససదదన రరవప
యలమర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప యళళ
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:46
లస: పప

1636 NDX0499244
పషరర: అనవసష మమరరజ

94-210/178

భరస : మబరళకకషష తదలరకలల
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరజ
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జన సపవదవల షషక
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:23
లస: పప
1641 MLJ3692522
పషరర: ననగగశసరర వపటటకలరర

94-210/180

భరస : పరపరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-15-1139
వయససస:53
లస: ససస స
94-210/192

1622 NDX1470194
పషరర: ససతతషస కలమమరర ఇలమర

భరస : రవసదడ ఇళర
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప ఇళర
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యళళ
ఇసటట ననస:84-15-1138
వయససస:45
లస: పప
1632 NDX0895359
పషరర: దదలర మద షపవక

94-210/177

1646 NDX2684645
పషరర: చదననబబ యన అపరష

94-210/860

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1142
వయససస:18
లస: ససస స
94-211/72

1649 NDX0733261
పషరర: వజయలకడమ ఇలమర�

94-211/73

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప� ఇలమర�
ఇసటట ననస:84-15-1143
వయససస:50
లస: ససస స
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1650 MLJ3689700
పషరర: రఘబననథరరవప ఇలమర
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94-211/76

తసడడ:డ ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-15-1143
వయససస:41
లస: పప

94-211/77

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల�
ఇసటట ననస:84-15-1143
వయససస:55
లస: పప

1653 AP151000402035
పషరర: సరసరరజఖస కసచరర పలర

94-230/26

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:84-15-1145
వయససస:55
లస: ససస స

1654 NDX0441584
పషరర: తనతయఖ కసచదరరపలర

94-210/202

భరస : మహమమద జజన షషక
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:47
లస: ససస స

1657 NDX1481589
పషరర: మహమమద షషక

94-230/27

94-210/206

తలర : వజయ లకడమ పగడనల
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:29
లస: పప

1660 NDX0732818
పషరర: ననగగశసరరరవప బబవ
డ రగ

94-210/204

94-210/209

తసడడ:డ కలరమయఖ బబవ
డ రగ.
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:60
లస: పప

1663 NDX0588939
పషరర: లకడమ రరజఖర ననరరశశటట

94-210/207

94-210/211

తసడడ:డ సరసమ ననయబడడ ననల
ఇసటట ననస:84-15-1149
వయససస:43
లస: పప

1666 NDX1481290
పషరర: వనసకట ససబబబ రరవప దదడడడ

94-230/32

94-211/80

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:84-15-1151
వయససస:34
లస: ససస స

1669 MLJ3412244
పషరర: ధనలకడమ� చనన�

94-210/212

భరస : దసరరర పడసరద జకస
ఇసటట ననస:84-15-1151
వయససస:34
లస: ససస స
1674 NDX0498865
పషరర: జలలర పలర సతష

94-211/81

94-212/151

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప సతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-15-1160
వయససస:45
లస: పప

1675 NDX0498832
పషరర: జలలర పలర మబకగసశసర రరవప

94-212/146

1678 MLJ3405735
పషరర: వనసకటటశసరరరవప సతరరజపలర
తసడడ:డ గబరవయఖ సతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-15-1160
వయససస:64
లస: పప

94-210/208

1664 NDX1479691
పషరర: ననగగశసర రరవప వననసన

94-210/210

1667 MLJ3693975
పషరర: లలతనదచవ జకస

94-211/79

1670 NDX2920783
పషరర: వనసకట నరసమమ జకస

94-212/1019

1673 NDX0552042
పషరర: పపషరపవత జలలర పలర

94-212/147

భరస : మబకగసశసర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:84/15/1157
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/152

తసడడ:డ గరపరల రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:84/15/1157
వయససస:65
లస: పప
94-212/159

1661 NDX1481456
పషరర: మహమమద జజన షషక

భరస : వవసకటటశసరరర జకస
ఇసటట ననస:84-15-1151
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సతష జలలర పలర
ఇసటట ననస:84/15/1157
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకగసససర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:84/15/1157
వయససస:35
లస: పప
1677 MLJ3404837
పషరర: శకనసవరసరరవప సతరరజపలర

1672 NDX0551598
పషరర: శశసత జలలర పలర

94-210/205

భరస : వనసకట కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1151
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-15-1151
వయససస:51
లస: ససస స
94-212/1020

1658 NDX1937590
పషరర: మమహమబద ఎస కజ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వననసన
ఇసటట ననస:84-15-1149
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:84-15-1149
వయససస:45
లస: పప

1668 MLJ3693983
పషరర: రరజఖలకడమ జకస

94-210/201

తసడడ:డ మహబబబ వరల షపవక
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:55
లస: ససస స

1665 NDX1482322
పషరర: వనసకట రమణ ననల

1655 NDX2140101
పషరర: నసదదన వయయనవన

తసడడ:డ మహమమద జజన షషక
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:26
లస: పప

తలర : వరలకడమ బబవ
డ రగ
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:40
లస: పప

1662 NDX0732206
పషరర: కకటయఖ బబవ
డ రగ

94-212/133

భరస : మలమఖదదడ వయయనవన
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-15-1148
వయససస:26
లస: పప

1659 NDX1445254
పషరర: రవ కకషష పగడనల

1652 NDX1182963
పషరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ భబససర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84/15/1143/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1145
వయససస:55
లస: పప

1656 NDX1920959
పషరర: ససభబన బ షషక

1671 NDX2920775
పషరర: రరజఖలకడమ జకస

1651 MLJ3689692
పషరర: ఉమమమహహశసర రరవప� ఇలమర�

1676 MLJ3405024
పషరర: సతష కలమమర సతరరజపలర

94-212/158

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప సతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-15-1160
వయససస:37
లస: పప
94-212/160

1679 NDX2920478
పషరర: వనసకట లకమమ తతత

94-210/1090

భరస : వనసకటటశసరరలల తతత
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:78
లస: ససస స
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1680 NDX2920460
పషరర: పమననవయమ తతట
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94-210/1091

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల తతట
ఇసటట ననస:84-15-1170
వయససస:52
లస: పప
1683 NDX0882365
పషరర: ససరగష బబబబ కల పపల

94-228/45

94-228/48

94-206/774

94-213/1043

94-228/50

94-228/53

94-228/56

భరస : రరమ కకషష పషరబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-15-1186
వయససస:21
లస: ససస స

94-213/1044

94-212/1021

94-228/51

94-228/54

1708 MLJ2173011
పషరర: భబలకకమ� గసధస�
భరస : బబబబజ�
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:51
లస: ససస స

1691 NDX3285491
పషరర: రవసదడ కలమమర పససపపలలటట

94-206/1352

1694 NDX2343051
పషరర: అనదరరధ గరలరఏదదద

94-228/49

1697 NDX2454858
పషరర: సతఖవత దదలస

94-228/52

1700 NDX2342947
పషరర: వనసకట రమణ డడగ సప లస

94-228/55

తసడడ:డ వనసకటపర డడగ సప లస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:45
లస: పప
94-228/553

1703 NDX2831048
పషరర: మబనన షషక

94-211/1149

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:43
లస: ససస స
94-212/1022

తసడడ:డ శమరమయమ షషక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:19
లస: పప
94-212/1024

94-206/773

భరస : వనసకట రమణ దదలస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:50
లస: ససస స

1699 NDX2343549
పషరర: పపరరషప తస స మమ రజడడ గగలర రజడడడ

1705 NDX3086311
పషరర: అజజజ షషక

1688 NDX0307322
పషరర: శకనస పగడనల

భరస : పపరరషప తస స రజడడడ గగలర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:37
లస: ససస స

1696 NDX2343028
పషరర: కలమఖణణ కకతస మమసస

1702 NDX2730430
పషరర: ననగ శరరష కటకస

94-228/47

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకషష కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1176
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లమల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:22
లస: పప
1707 NDX2895050
పషరర: ససధఖ పషరబతష
స ల

94-206/1287

తసడడ:డ ననగర రజడడడ గగలర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కరసత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:48
లస: పప
1704 NDX2891943
పషరర: ఫసరరజ షషక

1693 NDX2919454
పషరర: పడవణ చసత

1685 NDX0631465
పషరర: జహర షషక

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమణ కలమమర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరసత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:72
లస: ససస స
1701 NDX2342996
పషరర: రమణ కలమమర కకతస మమసస

94-206/772

భరస : సరసబ శవ రరవప చసత
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణ డడగ సప లస
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:38
లస: ససస స
1698 NDX2342962
పషరర: సరవతడ కకతస మమసస

1690 NDX2828861
పషరర: సరసబశవ రరవప చసత

94-228/44

భరస : అబబదల నబ షషక
ఇసటట ననస:84-15-1174
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ చసత
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చసత
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:42
లస: ససస స
1695 NDX2342939
పషరర: చసదడకళ డడగ సప లస

94-228/46

భరస : పపదద వనసకటటశసరరర పగడనల
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-15-1175
వయససస:42
లస: పప
1692 NDX2920932
పషరర: రరమ దచవ చసత

1684 NDX0826941
పషరర: వజయలకడమ ఇమమన ఇమమన

1687 NDX0063065
పషరర: అసజన కలమమరర పగడనల

1682 NDX0587931
పషరర: పదనమవత కల పపల

భరస : హరరబబబబ ఉపపల
ఇసటట ననస:84-15-1172
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఏమన
ఇసటట ననస:84-15-1173
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర నబ
ఇసటట ననస:84-15-1174
వయససస:40
లస: పప
1689 NDX0063263
పషరర: పపదద వనసకటటశసరరర పగడనల

94-228/43

తసడడ:డ హరరష బబబబ కల పపలల
ఇసటట ననస:84-15-1172
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ ఉపపల
ఇసటట ననస:84-15-1172
వయససస:32
లస: పప
1686 NDX0826503
పషరర: అబబదల నబ నబ

1681 NDX0587949
పషరర: ధనలకడమ కల పపలల

1706 NDX2681088
పషరర: షషక అజజజ

94-213/855

తసడడ:డ శమరరమయమ
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:19
లస: పప
94-207/121

1709 NDX0329052
పషరర: ససతనరరవమమ గసధస�

94-207/122

భరస : శరయబబబబ�
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:53
లస: ససస స
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94-207/123

తసడడ:డ సరయబబబబ� �
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:37
లస: పప
94-229/49

భరస : రవ కలమమర గసధస
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:35
లస: ససస స
94-206/782

భరస : ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:43
లస: ససస స
1722 NDX2680213
పషరర: ససపన పరరశ

1714 NDX1378777
పషరర: లకకమ నరసససహ రరవప గసధస

1723 NDX2800050
పషరర: అబబబస షషక

1725 NDX2758472
పషరర: మసరసన రరవప కటకస

1726 NDX2743391
పషరర: గగవసదమమ కటకస

తసడడ:డ సససగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1210
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఫరరరక మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1307
వయససస:44
లస: ససస స
1731 MLJ1972777
పషరర: వజయలకడమ� యకసలదచవ�

94-211/96

భరస : సరయ బబబబ తదలర మకలల
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:27
లస: ససస స
1737 AP151000408349
పషరర: కకటటశసరమమ తతట
భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:58
లస: ససస స

94-212/1028

94-206/1301

1729 MLJ1972793
పషరర: అనదరరధ� యకసలదచవ�

1732 MLJ3411477
పషరర: పదమజ గరమతస

1735 MLJ3412228
పషరర: హరత తతట

1738 MLJ3405529
పషరర: హరరకకషష తతట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:40
లస: పప

94-207/139

1724 NDX2807311
పషరర: నజర షషక

94-212/1029

1727 NDX3292190
పషరర: అలస ఫ మహమమద

94-207/854

తసడడ:డ ఫరరక మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1307
వయససస:25
లస: పప
94-211/94

94-211/95
1730 MLJ1972785
పషరర: అసజలననగలకడమ� యకసలదచవ�

భరస : ససరగష కలమమర� �
ఇసటట ననస:84-15-1309
వయససస:41
లస: ససస స
94-212/292

1733 MLJ3404811
పషరర: రరమమనసజజచనరరఖలల గరమఠస

94-212/293

తసడడ:డ రరఘవరచనరర గరమతస
ఇసటట ననస:84-15-1309
వయససస:59
లస: పప
94-212/303

తసడడ:డ శశషయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:40
లస: ససస స
94-212/305

1721 NDX2117969
పషరర: ససభబన షషక

తసడడ:డ అబబబస
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమమనసజజచనరరఖలల గరమతస1
ఇసటట ననస:84-15-1309
వయససస:53
లస: ససస స
94-193/1174

94-207/136

తసడడ:డ ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరయబడడ� �
ఇసటట ననస:84-15-1309
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరయబడడ� �
ఇసటట ననస:84-15-1309
వయససస:63
లస: ససస స
1734 NDX2659803
పషరర: జయ లకడమ తదలర మకలల

94-207/138

భరస : మసరసననడవప కటకస
ఇసటట ననస:84-15-1210
వయససస:55
లస: ససస స
94-229/1559

94-229/51

భరస : ఖమదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:28
లస: ససస స

1720 NDX1469460
పషరర: షమమ షషక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:48
లస: పప

94-206/1300

1715 NDX1378769
పషరర: ఠరగబర గసధస బబబబ
తసడడ:డ సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:32
లస: పప

భరస : బకరరర
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:49
లస: ససస స
94-212/863

94-228/560

94-206/783 1718 NDX1830869
1717 NDX0379396
పషరర: రరజ మహహదద న మహమమద�
పషరర: రమజజ షషక

భరస : శక సతఖ సరయ రరమ కలమమర
ఇసటట ననస:84-15-1203 6TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

1728 NDX3292323
పషరర: షరహహదన బబగo మహమమద

94-229/50

తసడడ:డ షబబర� మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:60
లస: పప
94-207/137

1712 NDX2832830
పషరర: గసధస సరయ బబబబ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబబజ గసధస
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:84-15-1201
వయససస:59
లస: ససస స
1719 NDX2117977
పషరర: గగససయమ షషక

94-207/124

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:84-15-1195
వయససస:51
లస: పప

1713 NDX1567819
పషరర: రరధదక గసధస

1716 NDX0685750
పషరర: పసరరబ మహమమద

1711 MLJ2172740
పషరర: బబబజ � గసధస�

1736 NDX1836982
పషరర: లకడమచదనననకకషషవవణణ తతట

94-212/304

భరస : శశషయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:58
లస: ససస స
94-212/306

1739 MLJ3405784
పషరర: కళయఖణచకకవరరస తతట

94-212/307

తసడడ:డ శశషయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:41
లస: పప
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94-212/308

తసడడ:డ కరశయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-15-1312
వయససస:68
లస: పప
1743 MLJ3405099
పషరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-212/311

1744 AP151000408529
పషరర: రమణమమ అసకజస

94-212/312

1747 NDX0894337
పషరర: రరజ కలమమర బహదదర
తసడడ:డ రరజగరపరలరరవప బహదదర
ఇసటట ననస:84-15-1316
వయససస:38
లస: పప

1749 NDX0963835
పషరర: వనసకట హరర ననగశకనవరస
పబబశశటట
తసడడ:డ పపదద బబబబరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:27
లస: పప

94-212/315

1750 NDX0498949
పషరర: పబబశశటట హనసమసత రరవప

1752 MLJ3404258
పషరర: ఆసజనవయబలల గబసటటపలర

94-212/318

తసడడ:డ పపదదనన గబసటటపలర
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:56
లస: పప
94-212/321

94-212/324

94-212/327

భరస : కకటటసరసమ జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:63
లస: ససస స

94-212/316

1762 MLJ3406071
పషరర: మసరసన రజడడడ కజరపప

94-212/330

1765 MLJ3694098
పషరర: సరరజన జసజనస

94-212/319

1768 MLJ3694072
పషరర: మహలకమమమ జసజనస
భరస : వరరరఘవపలల జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:99
లస: ససస స

1748 MLJ3411147
పషరర: శరరదనదచవ గబసటటపలర

94-212/314

1751 AP151000405097
పషరర: శశ కకరణ అదదరర

94-212/317

1754 MLJ3694106
పషరర: అమమమజ పపవలమ

94-212/320

భరస : నరసససహననయబడడ పపవల
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/322

94-212/323
1757 NDX1313766
పషరర: శకనవరస శవ పరసడడ రసగ రరవప
గబసటక
తసడడ:డ శకరరమమబరరస గబసటక
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:31
లస: పప

94-212/325

1760 NDX0101246
పషరర: నరసససహ ననయబడడ పస

94-212/326

తసడడ:డ అపరపరరవప పస
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:46
లస: పప
94-212/328

1763 NDX1488973
పషరర: మలర క జసజనస

94-212/329

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:27
లస: ససస స
94-212/331

భరస : గరపరలరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:53
లస: ససస స
94-212/333

94-213/690

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అదదరర
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరజడడడ కజరపప
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరఘవవసదడ జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:36
లస: ససస స
1767 MLJ3694080
పషరర: పరరసత జసజనస

1759 MLJ3406105
పషరర: మధససదధనరజడజ డ కజరపప

1745 NDX1182823
పషరర: వవసకటటశసర రరవప అసకజస

భరస : ఆసజనవయబలల గబసటటపలర
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రజడడడ కజరపప
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబసటక
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:58
లస: పప
1764 NDX1489021
పషరర: భబరత జసజనస

94-212/313

తసడడ:డ మబరరస గబసటక
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:43
లస: పప
1761 NDX1471119
పషరర: శకరరమ మబరరస గబసటక

1756 NDX0894220
పషరర: పరసడడ రసగరరరవప గబసటక

94-212/310

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-15-1315/1
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:57
లస: పప

భరస : శక రరమ మబరరస గబసటక
ఇసటట ననస:84-15-1319
వయససస:53
లస: ససస స
1758 MLJ3405628
పషరర: లకకమననరరయణ ఆకలల

94-213/689

తసడడ:డ పపద బబబబరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:84-15-1318
వయససస:28
లస: పప
1753 MLJ3404712
పషరర: పపదబబబబరరవప పబబశశటట

1742 AP151000408341
పషరర: ననగమలలర శసరర ఆకలల

భరస : అపరపరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1313
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-15-1315/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజగరపరల పఠరన ననయక బహదదరరష
ఇసటట ననస:84-15-1316
వయససస:60
లస: ససస స

1755 NDX1313758
పషరర: శక రరమ గబసటస

94-212/309

భరస : శకనవరస రరవప aakula
ఇసటట ననస:84-15-1313
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-15-1313
వయససస:43
లస: పప
1746 NDX0893990
పషరర: ఉషరకలమమరర బహహదసరరశర

1741 MLJ3694908
పషరర: భబరర వ అకలల

1766 MLJ3694114
పషరర: భబరత మమమడనల

94-212/332

భరస : ననరరయణరరవప మమమడనల
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:59
లస: ససస స
94-212/334

1769 MLJ3689924
పషరర: కరశవశసననధ జసజనస

94-212/335

తసడడ:డ కకటటసరసమ జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:33
లస: పప
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94-212/336 1771 NDX0498915
1770 MLJ3689916
పషరర: ఉమమమహహశసరరరవప జసజనస
పషరర: జగ రరఘవవసదడ రరవప

తసడడ:డ గరపరలరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:34
లస: పప
1773 NDX0551390
పషరర: వనసకట పదమ ససగన

తసడడ:డ గరపరల రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:38
లస: పప
94-212/339

భరస : తరరపత రజడడడ ససగన
ఇసటట ననస:84-15-1326
వయససస:30
లస: ససస స
1776 NDX1096759
పషరర: లమవణఖ జడడగబ

94-211/97

94-210/215

94-210/217

94-211/98

94-212/1045

94-211/101

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:84-16-1323
వయససస:52
లస: పప

1783 MLJ3690500
పషరర: గగరర శసకర గరడడపరరస

1786 NDX2678589
పషరర: ననరదనసస వనసకటటష

1789 NDX1280957
పషరర: బడహహమశసరర ఆకలల

1792 MLJ3405743
పషరర: శకనవరసరరవప కకల

94-211/104

1795 NDX2470359
పషరర: పదనమవత పససమరరస

94-212/344

1798 NDX3023256
పషరర: ససరష లత పససమరరస
తసడడ:డ మబరళ కకషష పససమరరస
ఇసటట ననస:84-16-1323
వయససస:18
లస: ససస స

1778 NDX0389452
పషరర: ససజనఖ చసతన

94-212/343

1781 NDX1408914
పషరర: మమధవ రరవప తలర స

94-210/216

1784 NDX2924678
పషరర: ననగ లకడమ ననరదనసస

94-206/1318

తసడడ:డ రరమబ ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-16-1318
వయససస:26
లస: ససస స
94-211/1027

1787 NDX2809481
పషరర: రరమబ ననరదనసస

94-212/1044

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:84-16-1318
వయససస:51
లస: పప
94-211/99

1790 NDX1280965
పషరర: శవశసకర రరవప అకలల

94-211/100

తసడడ:డ రరమయఖ అకలల
ఇసటట ననస:84-16-1319
వయససస:68
లస: పప
94-211/102

1793 AP151000405101
పషరర: కకటటశసరరరవప కకలమ

94-211/103

తసడడ:డ కకటయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:84-16-1321
వయససస:76
లస: పప
94-211/105

భరస : మబరళ కకషష పససమరరస
ఇసటట ననస:84-16-1323
వయససస:37
లస: ససస స
94-211/107

94-212/341

తసడడ:డ శశషష బబబబ తలర స
ఇసటట ననస:84-16
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకల
ఇసటట ననస:84-16-1321
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� కకలమ
ఇసటట ననస:84-16-1321
వయససస:45
లస: ససస స
1797 NDX0720920
పషరర: మబరళకకషష పససమరరస

94-211/1150

భరస : శవశసకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-16-1319
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-16-1321
వయససస:70
లస: ససస స
1794 MLJ3412004
పషరర: ననగ లకడమ కకేథల

1780 NDX2905651
పషరర: రహహమమ షషక

1775 MLJ3688660
పషరర: తరరపత రజడడడ ససగన

భరస : కరళదనసస చసతన
ఇసటట ననస:84-15-1355
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:84-16-1318
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ ననరదనసద
ఇసటట ననస:84-16-1318
వయససస:23
లస: పప
1791 AP151000408169
పషరర: ననగగశసరమమ కకలమ

94-212/342

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గరడడపరరస
ఇసటట ననస:84-16-1165
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకకమ ననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-16-1318
వయససస:40
లస: ససస స
1788 NDX2809523
పషరర: రరఘవవసదడ ననరదనసద

1777 NDX0547125
పషరర: సపవరర బబనస

94-212/338

తసడడ:డ బయఖపప రజడడ ససగన
ఇసటట ననస:84-15-1326
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:84-15-12098
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ చనరర దనరర
ఇసటట ననస:84-16
వయససస:27
లస: పప
1785 NDX1280973
పషరర: జజఖత ఆకలల

94-212/340

భరస : షసషషర షషక
ఇసటట ననస:84-15-1355
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబబదల రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-15-1459
వయససస:28
లస: ససస స
1782 NDX1399006
పషరర: అనల మహనన చనరర దనరర

1774 MLJ3688652
పషరర: వనసకటటససరరర ససగరన

1772 MLJ3689908
పషరర: గరపరలరరవప జసజనస

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ జసజనస
ఇసటట ననస:84-15-1320
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబపపరజడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:84-15-1326
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమధవరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:84-15-1350
వయససస:28
లస: ససస స
1779 NDX1278852
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-212/337

1796 NDX1980409
పషరర: గరపస కకషష పససమరరస

94-211/106

తసడడ:డ మబరళ కకషష పససమరరస
ఇసటట ననస:84-16-1323
వయససస:24
లస: పప
94-211/1152

1799 MLJ1972439
పషరర: మమధవ పపల

94-212/345

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప పపల
ఇసటట ననస:84-16-1325
వయససస:39
లస: ససస స
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1800 AP151000408465
పషరర: పపషరపవత పపల

94-212/346

భరస : ననగగశసరరరవప పపల
ఇసటట ననస:84-16-1325
వయససస:59
లస: ససస స
1803 NDX1996760
పషరర: శరరష రరమశశటట

94-211/108

94-212/348

94-212/350

1807 MLJ3404928
పషరర: హనసమసతరరవప రరమశశటట

1810 MLJ3694171
పషరర: చసదదక
డ రదచవ జజటట

94-212/353

1813 NDX1481779
పషరర: రమఖ రరణణ పడతపరటట

భరస : పపలమర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:84-16-1332
వయససస:58
లస: ససస స

1816 NDX1471044
పషరర: ఉమమర మహమమద

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-17
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-17-1158
వయససస:40
లస: పప
1824 NDX1691162
పషరర: శలస రరజజ ఆకలల

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1341
వయససస:69
లస: ససస స

1822 NDX0908541
పషరర: ఆకలల ససభబషసణణ

94-230/38

1825 NDX0461285
పషరర: హనసమసతరరవప ఆకలల

94-210/218

1828 NDX0697805
పషరర: ఫణణ భబససర చదలవరడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1341
వయససస:27
లస: పప

1808 NDX1792846
పషరర: వననద కలమమర జజటట

94-211/109

1811 MLJ3694163
పషరర: రరమలకడమ జజటట

94-212/352

1814 NDX1279975
పషరర: సదసరన ససమఖ పడతసపరటట

94-210/219

తసడడ:డ పపలమర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:84-16-1332
వయససస:30
లస: ససస స
94-212/354

1817 NDX1278944
పషరర: మమధవ తషమమలపలర

94-210/221

భరస : లకమణ కలమమర తషమమలపలర
ఇసటట ననస:84-17
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/1052

1820 NDX0894147
పషరర: బబబ ఆకలల

94-212/355

భరస : పపరషచసదడ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-17-1158
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/36

1823 NDX0681221
పషరర: సతఖవరణణ ఆకలల

94-230/37

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1339
వయససస:44
లస: ససస స
94-230/39

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1339
వయససస:52
లస: పప
94-230/41

94-212/347

భరస : రరమమరరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-16-1329
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1339
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-17-1339
వయససస:24
లస: పప
1827 NDX0445957
పషరర: వరలకడమ వలవవటట

94-212/351

భరస : బబలకకషష చకరకల శశటట
ఇసటట ననస:84-17-322/a
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/356

1805 NDX1471408
పషరర: అనదష రరమశశటట

తసడడ:డ రరమమరరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-16-1329
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అజమ
ఇసటట ననస:84-16-1332
వయససస:69
లస: పప

94-219/923 1819 NDX3020807
1818 NDX3166964
పషరర: లకకమన కలమమర తషమమలపలర
పషరర: పదమ చకరకల శశటట

1821 NDX0893495
పషరర: పపరషచసదడ రరవప ఆకలల

94-212/349

తసడడ:డ పపలమర రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:84-16-1332
వయససస:28
లస: ససస స
94-210/220

94-212/1046

తసడడ:డ హనసమసత రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-16-1328
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-16-1329
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ జజటట
ఇసటట ననస:84-16-1329
వయససస:58
లస: పప
1815 NDX1279959
పషరర: మమరర ఇవనస పడతసపరటట

94-211/1153

తసడడ:డ లకకమననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-16-1328
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-16-1329
వయససస:33
లస: ససస స
1812 MLJ3689973
పషరర: రరమమరరవప జజటట

1804 NDX2879377
పషరర: రరమశశటట సరయ కకషష

1802 NDX2918860
పషరర: రవసదడ రజడడడ గజజల

తసడడ:డ ఏలమర రజడడడ గజజల
ఇసటట ననస:84-16-1326
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరమశశటట శతనరరవమమ
ఇసటట ననస:84-16-1328
వయససస:22
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-16-1328
వయససస:45
లస: ససస స
1809 MLJ3694189
పషరర: కళయఖణణ జజటట

94-210/1094

తసడడ:డ ఆళర రజడడడ గజజల
ఇసటట ననస:84-16-1326
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-16-1328
వయససస:25
లస: ససస స
1806 MLJ3412012
పషరర: ససతనరరవమమ రరమశశటట

1801 NDX3147881
పషరర: రవసదడ రజడడడ గజజల

1826 NDX0445973
పషరర: రరజఖలకడమ చదలవరడ

94-230/40

భరస : ఫణణ భబససర
ఇసటట ననస:84-17-1341
వయససస:43
లస: ససస స
94-230/42

1829 NDX2109073
పషరర: ధనలకడమ గబసడన

94-230/43

భరస : వనసకటటససరరర గబసడన
ఇసటట ననస:84-17-1342
వయససస:36
లస: ససస స
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94-230/44

తసడడ:డ వనసకట రరవప గబసడన
ఇసటట ననస:84-17-1342
వయససస:36
లస: పప
1833 NDX0443226
పషరర: రతనకలమమరర తడవరరస

94-230/46

94-230/49

94-212/357

1837 NDX0697458
పషరర: భబనస పడకరశ తడపరరస

1840 MLJ3693199
పషరర: లకడమ మమధసరర మలర సపరటట

94-212/360

1843 NDX0815845
పషరర: మలర సపరటట శకనవరస రరవప

94-230/50

94-212/363

1848 NDX0881979
పషరర: శరరషర రరణణ మమనసకకసడ

94-212/366

భరస : పడసరదరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:84-17-1347
వయససస:36
లస: ససస స

94-212/358

94-212/361

94-212/364

1849 MLJ3413028
పషరర: గరతనసడవసత బబ డపరటట

94-212/367

భరస : పడసరదరరవప మనసకకసడ
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కలపరల
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:56
లస: ససస స

94-212/372
1854 NDX2352953
పషరర: యస వ ఎన యస మణణకసఠ
ససమసత శనగపలర
తసడడ:డ వనసకట శవననగగవరర రరవప
ఇసటట ననస:84-17-1347
వయససస:20
లస: పప

1855 NDX1182914
పషరర: గరపస మణణకసఠ మనసకకసడ

94-212/375
1857 MLJ3690138
పషరర: వనసకటశవననగగశసరరరవప
శనగపలర
తసడడ:డ వనసకట గబరరననధరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మనసకకసడ
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:73
లస: పప

94-230/51

1841 MLJ3693207
పషరర: సరమమమ జఖస మలర సపరటట

94-212/359

1844 MLJ3689106
పషరర: శకరరస మలర సపరటట

94-212/362

1847 NDX0866319
పషరర: సరసత మమనసకకసడ

94-212/365

భరస : పడసరదరరవప మనసకకసడ
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:35
లస: ససస స
1850 MLJ3694411
పషరర: వనసకట ససనత శశనగపలర

94-212/368

భరస : వనసకట ననగగశసరరరవప శశనగపలర
ఇసటట ననస:84-17-1347
వయససస:45
లస: ససస స
94-212/370

1853 MLJ1972009
పషరర: ననగమమ మమనసకకసడ

94-212/371

భరస : ససబబబరరవప మనసకకసడ
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:83
లస: ససస స
94-212/373

తసడడ:డ శవకలమమర మనసకకసడ
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:26
లస: పప
1858 NDX0869412
పషరర: పడసరదరరవప మమనసకకసడ

1838 MLJ3387768
పషరర: రరమససబబబరరవప తడవరరస

తసడడ:డ రతస యఖ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1346
వయససస:71
లస: పప

1846 NDX2352987
పషరర: వ ఎన యస లకడమ ససధచషష
ససగపలర
తసడడ:డ వనసకటశవ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-17-1347
వయససస:22
లస: ససస స

1852 MLJ1972082
పషరర: వరలకడమ కలపరల

94-230/48

భరస : శకరరమ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1346
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1347
వయససస:40
లస: ససస స
94-212/369

1835 NDX0438978
పషరర: తనడడపరరస వజయ ససశల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకరరస మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-17-1346
వయససస:48
లస: పప

1845 NDX1752345
పషరర: లమవణఖ వనసకట సరయ దసరర
మలర సపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1346
వయససస:25
లస: ఇ

94-230/45

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1346
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84/17/1346
వయససస:48
లస: పప

1851 NDX0881987
పషరర: శవ గగరర మమనసకకసడ

94-230/47

తసడడ:డ మధససదదనరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-17-1346
వయససస:22
లస: ససస స
1842 MLJ3689114
పషరర: హనసమసతనరరవప మలర సపరటట

1834 MLJ1972090
పషరర: లలతకలమమరర తడవరరస

1832 NDX0445254
పషరర: ఇసదదర తడవరరస

భరస : మధససదధన రరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససదదనరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:32
లస: పప
1839 NDX2185891
పషరర: సరయ పసడయమ మలర సపరటట

94-229/1520

భరస : ససబబ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1345
వయససస:63
లస: ససస స
1836 NDX0696989
పషరర: నరగష బబబబ తడపరరస

1831 NDX3226677
పషరర: కళయవత శనగపలర

1856 MLJ1972686
పషరర: ననగశకనవరసరరవప కలపరల

94-212/374

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలపరల
ఇసటట ననస:84-17-1347
వయససస:40
లస: పప
94-212/376

1859 NDX1835687
పషరర: ససపపరష దళవయ

94-212/377

భరస : శకనవరస దళవయ
ఇసటట ననస:84/17/1348
వయససస:32
లస: ససస స
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1860 NDX0911917
పషరర: దళవరయ ససతనరరవమమ

94-212/378

భరస : శవ అసజనవయ పడసరద దలవరయ
ఇసటట ననస:84-17-1348
వయససస:37
లస: ససస స

1861 MLJ3693223
పషరర: వజయ లకడమ దళవరయ

భరస : ననగగశసరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/17/1348
వయససస:65
లస: ససస స

94-212/381 1864 MLJ3689130
1863 NDX0914416
పషరర: దళవరయ శవఆసజనవయపడసరద
పషరర: శకనవరస దళవరయ

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:84-17-1348
వయససస:42
లస: పప
1866 NDX2891760
పషరర: చనసదదన షషక

94-211/1154

94-212/385

94-212/388

94-212/391

94-212/394

94-212/397

భరస : వననధ
ఇసటట ననస:84-17-1354
వయససస:20
లస: ససస స

1876 MLJ3690146
పషరర: ననగరరజ బలభదడ

1879 MLJ3694452
పషరర: లకడమ బబవలడడగబ

1882 AP151000405127
పషరర: జగనననధస బబవలడడగబ

94-212/400

1885 NDX1334598
పషరర: బబల కకషష బబవలడడగబ

94-212/389

1888 AP151000408146
పషరర: కరమమశసరర బలభదడ
భరస : శకనవరసరరవప బలభదడ
ఇసటట ననస:84/17/1354/1
వయససస:43
లస: ససస స

1868 NDX0776955
పషరర: అనతన లకడమ తతట

94-212/384

1871 NDX1313592
పషరర: పరరసత లకరసకలల

94-212/387

1874 NDX1334663
పషరర: వజయ భబససర లకరసకలల

94-212/390

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరర లకరసకలల
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:27
లస: పప
94-212/392

1877 MLJ3690203
పషరర: అనసరరజన షషక

94-212/393

తసడడ:డ అబబదల అల షషక
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:47
లస: పప
94-212/395

1880 NDX0946996
పషరర: వనసకరయమమ బబవలడడగబ

94-212/396

భరస : జగనననధస బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1353
వయససస:50
లస: ససస స
94-212/398

1883 AP151000408143
పషరర: పదనమవత బబవలడడగబ

94-212/399

భరస : ననరరయణ బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1354
వయససస:51
లస: ససస స
94-212/401

తసడడ:డ ననరరయణ బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1354
వయససస:32
లస: పప
94-222/771

94-212/1048

భరస : వవసకటససబబబ రరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1353
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1354
వయససస:28
లస: పప
1887 NDX2847010
పషరర: బబవలడడగబ సరరత

94-212/386

భరస : కకటటశసరరరవప బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1353
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననధస బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1353
వయససస:36
లస: పప
1884 NDX1334580
పషరర: వననద బబవలడడగబ

1873 NDX1174689
పషరర: సతఖవత బలబదడ

1865 NDX2818920
పషరర: ననగజసదడ బబబబ ససధ

భరస : హరరకకషష తతట
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ బలభదడ
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:74
లస: పప
1881 MLJ3690179
పషరర: కకటటశసరరరవప బబవలడడగబ

94-212/383

భరస : వరయమఖ బలభదడ
ఇసటట ననస:84-17-1351
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:38
లస: పప
1878 NDX0963751
పషరర: శకనవరసరరవప లకరసకలల

1870 NDX1313618
పషరర: ఫరరరమ షషక

94-212/380

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప ససధ
ఇసటట ననస:84-17-1348
వయససస:44
లస: పప

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:64
లస: ససస స
1875 NDX0957456
పషరర: హరరకకషష తతట

94-212/382

భరస : ననగరరజ బలభదడ
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అనసర జజన షషక
ఇసటట ననస:84/17/1351
వయససస:39
లస: ససస స
1872 NDX1059914
పషరర: తషలశమమ లకరసకలల

1867 MLJ3694437
పషరర: జయమలకడమ బలభదడ

1862 NDX1836867
పషరర: శకనస తతట

తసడడ:డ వనసకటటససరరర తతట
ఇసటట ననస:84/17/1348
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/17/1348
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనసర జజన షషక
ఇసటట ననస:84-17-1351
వయససస:19
లస: ససస స
1869 MLJ3412061
పషరర: జజనబబగస షషక

94-212/379

1886 MLJ3405636
పషరర: ననరరయణ బబవలడడగబ

94-212/402

తసడడ:డ కకటయఖ బబవలడడగబ
ఇసటట ననస:84/17/1354
వయససస:58
లస: పప
94-212/403

1889 MLJ3694445
పషరర: సరమమమ జఖస మమరరశశటట

94-212/404

భరస : ననరరయణ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1354/1
వయససస:81
లస: ససస స
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94-212/405

తసడడ:డ వరయఖ బలభదడ
ఇసటట ననస:84/17/1354/1
వయససస:55
లస: పప
1893 NDX0389486
పషరర: ఆషరబబగస షషక

94-212/408

94-212/411

1897 MLJ3405271
పషరర: శవననగగశసరరరవప పతస

94-212/414

1900 MLJ3694262
పషరర: రరజజ రరజగశసరర ఇమమడడశశటట

94-212/417

1903 NDX1618505
పషరర: వదదఖ లత సమబదనడల
భరస : ససబడమణఖ శరససస స సమబదనడల
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:43
లస: ససస స

1905 MLJ3694247
పషరర: లలమవత శరసనగసడర

1906 MLJ3694460
పషరర: జజజ న పడసదననసబ మమచదరర

94-212/420

భరస : ఏల.ఏన.మబరరస శరసనగసడర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మటట యఖ శరసనగసడర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:99
లస: ససస స
1911 NDX2172310
పషరర: రరహహత కలమమర మమచరర

1909 NDX2136803
పషరర: శవ సతఖననరరయణ చమట

94-212/426

1912 NDX0877043
పషరర: వనసకటననగసరయ మననజ
కలమమర చసతలపరటట
తసడడ:డ ననగగశసరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:38
లస: పప

94-212/429 1915 MLJ3404332
1914 MLJ3406170
పషరర: వనసకట బడహమయఖ యమమడడశశటట
పషరర: రరధనకకషషమబరరస చసతలపరటట

తసడడ:డ గరవసదయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1359
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ బడహమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1360
వయససస:49
లస: ససస స

94-212/415

1918 NDX2100527
పషరర: టట ఆర జ మణణకసఠ
ఇమమడడశశటట
తసడడ:డ రరమబడమయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1360
వయససస:28
లస: పప

94-212/410

1898 MLJ3404449
పషరర: ఏడడకకసడలల పతస

94-212/413

1901 NDX0911883
పషరర: లకడమ మమధసరర మమచరర

94-212/416

భరస : రరహహత కలమమర మమచరర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:32
లస: ససస స
94-212/418

1904 MLJ1973569
పషరర: వనసకటరతనస యమమడడశశటట

94-212/419

భరస : వనసకట బడహమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1359
వయససస:50
లస: ససస స
94-212/421

1907 NDX1618547
పషరర: లకడమ నరసమమ పసథసగర

94-212/422

భరస : రరధ కకషష మబరరస లలట పసథసగర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:71
లస: ససస స
94-212/424

1910 NDX0963785
పషరర: హరర సరయరరస ఇమమడడశశటట

94-212/425

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1359
వయససస:28
లస: పప
94-212/427

1913 NDX2136910
పషరర: ననగ భబషణస చమట

94-212/428

తసడడ:డ సరసబయఖ చమట
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:49
లస: పప
94-212/430

తసడడ:డ వనసకటశరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:62
లస: పప
94-212/432

1895 MLJ3411915
పషరర: ఆదదలకడమ పతస

తసడడ:డ కకటయఖ పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భబషణస చమట
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:38
లస: పప

1917 NDX1489062
పషరర: హహహమమవత ఇమమడడశశటట

94-212/412

భరస : ననగగశసరరవప మమచదరర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:65
లస: ససస స
94-212/423

94-212/407

భరస : ఏడడకకసడలల పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వ బడహమయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశసరరరవప ససరరససనగరసడర
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:36
లస: ససస స

1908 MLJ3694239
పషరర: లలతనసబ శరసనగసడర

94-212/409

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇ వ బడహమయఖ ఈ స
ఇసటట ననస:84/17/1359
వయససస:29
లస: ససస స
1902 MLJ3694254
పషరర: అఖల శరసనగసడర

1894 NDX0389411
పషరర: బబజజ చసతన

1892 MLJ3694486
పషరర: లకడమ పతస

భరస : శవననగగశసరరరవప పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ చసతన
ఇసటట ననస:84-17-1355
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:36
లస: పప
1899 MLJ3694270
పషరర: ఇ యస మణణ పరవన

94-212/406

భరస : బబలవషష
ష పతస
ఇసటట ననస:84/17/1355
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-17-1355
వయససస:35
లస: ససస స
1896 MLJ3404696
పషరర: బబల వషష
ష పతస

1891 NDX1174994
పషరర: రరజగశసరర పతస

1916 MLJ3690005
పషరర: యస.ఏల.ఏన.మబరరస

94-212/431

తసడడ:డ మటట యఖ ఎస
ఇసటట ననస:84-17-1359
వయససస:67
లస: పప
94-212/433

1919 MLJ3689049
పషరర: రరమబడహమస ఇమమడడశశటట

94-212/434

తసడడ:డ గరవసదయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1360
వయససస:69
లస: పప
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1920 NDX2863520
పషరర: హహహమమవత ఇమమమడడ శశటట

94-212/1047

భరస : రరమబడహమస ఇమమమడడ శశటట
ఇసటట ననస:84-17/1360
వయససస:49
లస: ససస స
1923 MLJ3689023
పషరర: బడహమనసదస ఇమమడడశశటట

94-212/437

94-212/440

భరస : రవ కలమమర యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362/1
వయససస:36
లస: ససస స
1932 NDX2115369
పషరర: బడహమయఖ ఇమమడడశశటట

94-212/446

94-212/1049

94-230/974

94-212/450

తసడడ:డ కకశశర
ఇసటట ననస:84-17-1366
వయససస:23
లస: ససస స

94-212/444

94-212/453

1933 AP151000408581
పషరర: కకటటరతనస వనలవరరస

94-212/447

94-212/442

1931 MLJ3405255
పషరర: రవ కలమమర ఇమమడడ శశటట

94-212/445

1934 AP151000405650
పషరర: లకడమ నరసయఖ వనలవరరస

94-212/448

తసడడ:డ చదసచయఖ వనలవరరస
ఇసటట ననస:84/17/1363
వయససస:76
లస: పప
94-212/1050

1939 NDX2934412
పషరర: తషలశ అడప

1942 AP151000405504
పషరర: నరసససహరరవప వనలమల

1945 NDX2136878
పషరర: అనల కలమమర మదనదల

1948 NDX0794289
పషరర: సప మవరపప ననగ మసజషర
తసడడ:డ రరమలకమణనచనరర సప మవరపప
ఇసటట ననస:84/17/1366
వయససస:28
లస: ససస స

1937 NDX2922821
పషరర: గరత మమధసరర దచవర కకసడ

94-213/1048

భరస : బల సరసమ దచవర కకసడ
ఇసటట ననస:84-17-1363
వయససస:38
లస: ససస స
94-230/975

1940 AP151000408305
పషరర: పరరసత వనలమల

94-212/449

భరస : నరసససహరరవప వనలమల
ఇసటట ననస:84/17/1364
వయససస:55
లస: ససస స
94-212/451

1943 NDX0499178
పషరర: యడపలర సరసబశవ రరవప

94-212/452

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:84/17/1364
వయససస:59
లస: పప
94-212/454

1946 NDX2281350
పషరర: వనసకట రసగరరరవప మదనదల

94-222/337

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:84/17/1365
వయససస:43
లస: పప
94-212/455

1928 MLJ3690161
పషరర: చననబడహమయఖ యమమడడసపటట

తసడడ:డ పపదబడహమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మబతనఖలననయబడడ వనలమల
ఇసటట ననస:84/17/1364
వయససస:59
లస: పప

భరస : అనల కలమమర మదనదల
ఇసటట ననస:84/17/1365
వయససస:33
లస: ససస స
1947 NDX2352714
పషరర: లకడమ దసరర తడవరరస

1930 NDX2115351
పషరర: రరజజరతనస ఇమమడడశశటట

1936 NDX2807519
పషరర: కకటట రతనస యలవరరస

94-212/439

తసడడ:డ గరవసదయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ అడప
ఇసటట ననస:84-17-1363
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:84/17/1364
వయససస:75
లస: ససస స
1944 NDX1488981
పషరర: రరజజ మదనదల

94-212/441

భరస : లకడమ నరసయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:84-17-1363
వయససస:69
లస: ససస స

భసధసవప: తషలశ
ఇసటట ననస:84-17-1363
వయససస:44
లస: పప
1941 AP151000408285
పషరర: సరమమమ జఖస యడర పల

1927 NDX1182518
పషరర: మణణకసఠ ఇమమడడశశటట

1925 MLJ3693132
పషరర: రరజఖలకడమ ఇమమడడ శశటట
తసడడ:డ చనన బడమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ వనలవరరస
ఇసటట ననస:84/17/1363
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:84-17-1363
వయససస:74
లస: పప
1938 NDX2902526
పషరర: సతఖననరరయణ అడప

94-212/438

భరస : బడహమయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదస ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362/1
వయససస:69
లస: పప
1935 NDX2800274
పషరర: లకడమ నరసయఖ యలవరరస

1924 MLJ3694288
పషరర: లకకమ లమవణఖ యమమడడశశటట

తసడడ:డ బడహమస యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362
వయససస:28
లస: పప
94-212/443

94-212/436
1922 MLJ3689031
పషరర: రరమమసజనవయబలల ఇమమడడ శశటట

తసడడ:డ బడహమనసదస యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1361
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చననబడహమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనబడహమయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1362
వయససస:50
లస: ససస స
1929 NDX1471358
పషరర: భబగఖలకడమ ఇమమడడశశటట

94-212/435

భరస : బడహమనసదస యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1361
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదయఖ యమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84/17/1361
వయససస:62
లస: పప
1926 MLJ3693140
పషరర: రరమబలమమ ఇమమడడశశటట

1921 AP151000408116
పషరర: లకకమపడసనన ఇమమడడశశటట

తసడడ:డ అపరపరరవప మదనదల
ఇసటట ననస:84-17-1365
వయససస:64
లస: పప
94-212/456

1949 AP151000408579
పషరర: అరరణ సప మవరపప

94-212/457

భరస : రరమలకమణనచనరర సప మవరపప
ఇసటట ననస:84/17/1366
వయససస:50
లస: ససస స

Page 69 of 315

1950 MLJ3694353
పషరర: ససబబమమ ననమమల
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94-212/458

భరస : ససతనరరమయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:84-17-1366
వయససస:56
లస: ససస స

1951 AP151000408559
పషరర: కకటటశసరమమ సప మవరపప

94-212/459

భరస : ససతనరరమయఖ సప మవరపప
ఇసటట ననస:84/17/1366
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మహలకమయఖ సప మవరపప
ఇసటట ననస:84/17/1366
వయససస:91
లస: పప

1956 NDX2963288
పషరర: వనసకటపపయఖ చలర

1957 AP151000408717
పషరర: శరసతకలమమరర కసచరర

94-207/715

తసడడ:డ పపదద మమమయఖ చలర
ఇసటట ననస:84-17-1367
వయససస:52
లస: పప
1959 AP151000405646
పషరర: రరజగశసరరరవప కసచరర
తసడడ:డ యలమసదనచనరర కసచరర
ఇసటట ననస:84/17/1368
వయససస:76
లస: పప
1962 MLJ3693181
పషరర: రజన అడడససమలర

94-212/468

94-212/471

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కలగసటట
ఇసటట ననస:84-17-1369
వయససస:29
లస: పప
1968 NDX0957118
పషరర: సతఖననరరయణ కలగసటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప కలగసటట
ఇసటట ననస:84-17-1369
వయససస:57
లస: పప
1971 NDX0423426
పషరర: తడననదరరవప దనననన

94-212/469

94-212/467

1964 MLJ3694320
పషరర: పసచచచశసరర అడడససమలర

94-212/470

1966 NDX0957175
పషరర: బబ గగశసరరరవప దదసగ

1967 MLJ3690054
పషరర: శకధర అడడససమలర

94-212/472

1969 NDX0423483
పషరర: పరరసత దనననన

94-228/70

భరస : పడభబ కకషప ర
ఇసటట ననస:84-17-1373
వయససస:55
లస: ససస స

94-228/71
1970 NDX1115492
పషరర: కరమమశసర రరవప దననన దనననన

తసడడ:డ తడననథరరవప దనననన
ఇసటట ననస:84-17-1370
వయససస:26
లస: పప

1972 MLJ3411568
పషరర: ఉషరరరణణ దసడడ

1978 NDX0445411
పషరర: వనసకట భబరత మబళళమబరర

94-212/473

తసడడ:డ మమధనమహనరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:84/17/1369
వయససస:46
లస: పప

94-212/475

1973 MLJ3694379
పషరర: సషనహలత తషరరమమలర

94-212/476

భరస : గరవసద కలమమర కకషష తషరరమమలర
ఇసటట ననస:84-17-1371
వయససస:46
లస: ససస స
94-212/1051

తసడడ:డ గరవసద కలమమర తతరరమమలమ
ఇసటట ననస:84-17-1371
వయససస:18
లస: ససస స
94-222/338

1961 NDX1060326
పషరర: జజఖత దదసగ

భరస : మదనమహనరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:84-17-1369
వయససస:65
లస: ససస స

1975 NDX2735108
పషరర: తడభబవనవశసరర తతరరమమలమ

భరస : కగశవబబబబ దసడడ
ఇసటట ననస:84-17-1371
వయససస:76
లస: ససస స

94-212/464

తసడడ:డ మదనమహనరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:84/17/1369
వయససస:46
లస: ససస స

1974 MLJ3411386
పషరర: సరమమజఖస దసడడ

94-212/477

1958 AP151000405594
పషరర: ననగరవచసదడశశఖర కసచరర

భరస : భభగగశసరరరవప దదసగ
ఇసటట ననస:84-17-1369
వయససస:32
లస: ససస స

1963 MLJ3694338
పషరర: వజయలకడమ అడడససమలర

తసడడ:డ కగశవబబబబ దసడడ
ఇసటట ననస:84-17-1371
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:84-17-1373
వయససస:25
లస: పప

94-212/466

భరస : తడననధరరవప దనననన
ఇసటట ననస:84-17-1370
వయససస:43
లస: ససస స
94-228/72

94-206/1319

తసడడ:డ రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-17-1368
వయససస:45
లస: పప

1960 NDX2457398
పషరర: లలమ ననగ శవరనసద కసచరర

తసడడ:డ ఆపరపలసరసమననయబడడ దనననన
ఇసటట ననస:84-17-1370
వయససస:48
లస: పప

1977 NDX1516642
పషరర: అఖల ఇసడర

94-212/463

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దదసగ
ఇసటట ననస:84-17-1369
వయససస:39
లస: పప
94-212/474

1955 NDX2885309
పషరర: ఉషర రరణణ చలర
భరస : వనసకటపయఖ చలర
ఇసటట ననస:84-17-1367
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగ పడసరద కసచరర
ఇసటట ననస:84-17-1368/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకధర అడడససమలర
ఇసటట ననస:84/17/1369
వయససస:37
లస: ససస స
1965 NDX0957217
పషరర: ససరగసదడ బబబబ కలగసటట

94-212/462

భరస : రరజగశసరరరవప కసచర
ఇసటట ననస:84/17/1368
వయససస:70
లస: ససస స
94-212/465

94-212/460

తసడడ:డ కకశశర
ఇసటట ననస:84-17-1366
వయససస:25
లస: పప

94-212/461 1954 MLJ3689056
1953 NDX0881888
పషరర: మలర కరరరజన రరవప సప మవరపప
పషరర: ససతనరరమయఖ సప మవరరపప

తసడడ:డ రరమ కకకషషమమచనరర �సప మవరపప
ఇసటట ననస:84/17/1366
వయససస:54
లస: పప

1952 NDX2352722
పషరర: పవన సరయ రరస తడవరరస

1976 NDX2185842
పషరర: శకలలఖ ఇలమర

94-211/110

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:84-17-1373
వయససస:26
లస: ససస స
94-230/52

1979 MLJ3693173
పషరర: కకషషకలమమరర

94-212/478

భరస : కకషష ఆర
ఇసటట ననస:84-17-1374
వయససస:49
లస: ససస స
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పషరర: వననద ఆర
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94-212/479

తసడడ:డ కకషష ఆర
ఇసటట ననస:84-17-1374
వయససస:31
లస: పప
1983 MLJ3496502
పషరర: రరణణ అలర న

94-203/458

94-222/360

94-212/482

94-230/917

1995 MLJ3387826
పషరర: ససబడమణఖస కకతస

1998 NDX0436774
పషరర: మలలర శసరర ఊటటకలరర

94-230/58

1990 NDX0444075
పషరర: భబగఖలకడమ గరదద

2001 NDX0696294
పషరర: వజయ పడతనప రజడడడ ఊటటకలరర

1993 NDX0444091
పషరర: రరమలకడమ కకతస

1996 NDX3057312
పషరర: శకనవరస రజడడడ ఉటటకలరర

94-230/60

1999 NDX0436790
పషరర: తరరపతమమ మమకల

94-230/54

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:31
లస: పప

2002 NDX0440057
పషరర: ససబబబరరవప మసగమబరర

94-230/56

తసడడ:డ రరమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:37
లస: పప

2005 NDX2827319
పషరర: పడశరసత తతట

94-212/1053

2008 NDX0436824
పషరర: పదమ యరకగళళ
భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1381
వయససస:37
లస: ససస స

94-210/1095

1991 MLJ3387743
పషరర: వనసకటటశసరరర

94-230/55

1994 NDX0439984
పషరర: ససరగష కకతనస

94-230/57

1997 MLJ3394897
పషరర: భబలకడమ ఊటటకలరర

94-230/59

భరస : పడసరదరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:45
లస: ససస స
94-230/61

2000 NDX0444125
పషరర: పదనమవత మసగమబరర

94-230/62

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:32
లస: ససస స
94-230/64

2003 MLJ3387909
పషరర: పడసరదరజడడడ ఊటటకలరర

94-230/65

తసడడ:డ రరమరజడడడ ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:53
లస: పప
94-230/978

భరస : శకనవరససలల తతట
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:22
లస: ససస స
94-230/67

1988 NDX2891273
పషరర: పడససననసబ పషనవనటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-18-1378
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:32
లస: పప
94-230/66

94-210/222

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-18-1377
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:32
లస: ససస స
94-230/63

1985 NDX1233402
పషరర: ససబబయఖ చదసదస

భరస : మలర కరరరజన రరవప పషనవనటట
ఇసటట ననస:84-18-1179
వయససస:69
లస: ససస స

తలర : భబలకడమ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1379
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల లలట షషక
ఇసటట ననస:84-18-1380
వయససస:46
లస: ససస స

94-212/1069

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-18-1378
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-18-1378
వయససస:36
లస: పప

2007 NDX0866525
పషరర: జజన భ షషక

1987 NDX2816528
పషరర: మతస గరపస

94-212/481

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ చదసదస
ఇసటట ననస:84-18
వయససస:72
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1376
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1377
వయససస:20
లస: పప

2004 NDX0440024
పషరర: రరజజ ఊటటకలరర

94-203/459

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-406
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసమబరరస జజజ రర
ఇసటట ననస:84-18-1287
వయససస:46
లస: ససస స
1992 NDX2684934
పషరర: కకలర వనసకట రవ తచజ రజడడడ

1984 MLJ3496528
పషరర: తషకరరరస అలర న

1982 MLJ3689098
పషరర: కకషష

తసడడ:డ కకటయఖ ఆర
ఇసటట ననస:84-17-1374
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వవమబజరరవప
ఇసటట ననస:84-18
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వరనన మసరల
ఇసటట ననస:84-18
వయససస:39
లస: పప
1989 MLJ3411972
పషరర: లకడమ జజజ రర

94-212/480

తసడడ:డ కకషష ఆర
ఇసటట ననస:84-17-1374
వయససస:33
లస: పప

భరస : తషకరరరస
ఇసటట ననస:84-18
వయససస:54
లస: ససస స
1986 NDX1941724
పషరర: వనసకటటశసర రరవప మసరల

1981 MLJ3690070
పషరర: శకకరసత

2006 NDX1314657
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-212/483

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-18-1380
వయససస:26
లస: పప
94-230/68

2009 AP151000402057
పషరర: ననగరతస మమ యరకగళళ

94-230/69

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1381
వయససస:70
లస: ససస స
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2010 NDX1020239
పషరర: వనసకటటశసరరరవప యరకగళళ

94-230/70

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1381
వయససస:46
లస: పప
2013 NDX1020262
పషరర: శశషషకలమమర తరరసనసతలసర

94-230/74

94-212/1273

94-230/76

94-230/79

94-230/81

94-230/84

94-230/87

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-18-1391
వయససస:21
లస: ససస స

2021 AP151000402067
పషరర: దసరర మమ రరళళబసడడ

2023 NDX3271426
పషరర: ఇసరమయల షషక

2026 MLJ1970466
పషరర: బబఆషర షషక

2029 NDX0440172
పషరర: మరరవల షషక

2032 NDX0437244
పషరర: అననపపరష కరకలమమనస

94-230/90

2035 NDX0440156
పషరర: మహమమద షషక

94-208/1652

2038 NDX1313899
పషరర: రజన కలమమరర మసతడ
తసడడ:డ అచసచత రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:27
లస: ససస స

94-230/78

2024 NDX0681155
పషరర: షరరఫర షషక

94-230/80

భరస : సపవదనబబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/82

2027 NDX0437194
పషరర: బబలలర మమమయ షషక

94-230/83

భరస : సపవదనబబబబ
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:47
లస: ససస స
94-230/85

2030 NDX0440149
పషరర: సపవదనబబబబ షషక

94-230/86

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:58
లస: పప
94-230/88

2033 AP151000402153
పషరర: మలలర శసరర కరకలమమనస

94-230/89

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1387
వయససస:64
లస: ససస స
94-230/91

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-18-1388
వయససస:45
లస: పప
94-212/484

94-210/223

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-18-1385
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:84-18-1387
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1387
వయససస:46
లస: పప
2037 NDX2352912
పషరర: పకథదస ధరమ తచజగశసన మసతడ

94-230/77

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:63
లస: పప
2034 AP151000399339
పషరర: అశశకలసమమర కరకలమమనస

2018 NDX2484152
పషరర: వమల బబగస
DEVARAKONDA
తసడడ:డ ఖమససస సపవదన దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-18-1384
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:56
లస: ససస స
2031 MLJ3387438
పషరర: మరరవల షషక

2020 NDX1113828
పషరర: మలర శసరర రరళరబసడడ

94-212/1055

94-230/75

తసడడ:డ జజన భబష షషక
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగబర మరర
ఇసటట ననస:84-18-1386
వయససస:37
లస: ససస స
2028 MLJ1970441
పషరర: ఖమసససబ షషక

2017 AP151000402145
పషరర: వనసకరయమమ కకమబమరర

2015 NDX3059797
పషరర: పవన కసదసకలరర
తసడడ:డ వనసకట సరసమ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-18-1383
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబజరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1385
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-18-1385
వయససస:52
లస: పప
2025 NDX0444158
పషరర: రసజజనబ షషక

94-212/1054

భరస : వనసకటసదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-18-1383
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1384
వయససస:55
లస: పప
2022 NDX0440131
పషరర: బబజ బబబబ రరళరబసడడ

2014 NDX3082955
పషరర: ఆనసద చససడదరర

94-230/73
2012 NDX2132637
పషరర: కకరణ కలమమర తరరఅనసతలమసర

తసడడ:డ రరమశశషన తరరఅనసతలమసర
ఇసటట ననస:84-18-1382
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-18-1383
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ససదద
ఇసటట ననస:84-18-1383
వయససస:36
లస: ససస స
2019 NDX0440107
పషరర: ససధనకర దదవనసల

94-230/71

భరస : రరమ శశషన
ఇసటట ననస:84-18-1382
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశశషన
ఇసటట ననస:84-18-1382
వయససస:29
లస: పప
2016 NDX3220936
పషరర: ఆశ రగఖ ససదద

2011 NDX0437095
పషరర: తరర అనసతనళసన వనసకటలకడమ

2036 NDX2887958
పషరర: ఖససస సరహహబ షషక

94-212/1056

తసడడ:డ సపవదన వల షషక
ఇసటట ననస:84-18-1390
వయససస:41
లస: పప
94-212/485

2039 MLJ3411618
పషరర: శకలకడమ మసతడ

94-212/486

భరస : లకడమననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:45
లస: ససస స
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2040 AP151000408613
పషరర: లకకమసరమమమ జఖస మసతడ

94-212/487

భరస : బబలమజరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:51
లస: ససస స
2043 NDX1488684
పషరర: లలకగశ కలమమర మసతడ

94-212/490

94-212/493

94-212/496

94-212/499

94-212/500

భరస : రమమష కలమమర కలపరపల
ఇసటట ననస:84/18/1393
వయససస:44
లస: ససస స
2058 NDX3079118
పషరర: ననగబర బ షషక

94-212/1059

94-211/1155

భరస : కకషషమబరరస మసదనఖల
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:68
లస: ససస స

94-212/497

2053 NDX2788958
పషరర: వనసకట ససబబ రరజ కలదదసడడ

94-212/504

94-212/1057

2048 MLJ3695004
పషరర: శక దచవ చద౦బబటట

94-212/495

2051 MLJ3690823
పషరర: శకహరర చదసబబటట

94-212/498

94-212/1058
2054 NDX2884682
పషరర: వనసకట ససబబరరవప కరలదదసడడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ కరలదదసడడ
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:22
లస: పప

2056 NDX1059930
పషరర: సరయలకడమ తదలగనడడ

2057 MLJ3690153
పషరర: శకనవరసరరవప తదలగనడడ

94-212/501

2059 NDX2966505
పషరర: శకనవరససలల మననడనలమ

2062 NDX2881365
పషరర: ననగరరరజన మబతనఖల

2065 AP151000405477
పషరర: శలసననడడ శకనసవరసస

2068 NDX2881555
పషరర: ననగ లకడమ మబతనఖల
తసడడ:డ శకనవరససలల మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:44
లస: ససస స

94-212/502

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప తదలగనడడ
ఇసటట ననస:84/18/1393
వయససస:52
లస: పప
94-207/717

2060 NDX2966877
పషరర: కకషష మననడనలమ

94-207/718

తసడడ:డ శకనవరససలల మననడనలమ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:30
లస: పప
94-211/1156

2063 MLJ3693272
పషరర: ఉష శలసనడడ

94-212/503

భరస : శకనవరసరరవప శలసననడడ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:38
లస: ససస స
94-212/505

తసడడ:డ అపరపరరవప శలసననడడ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:49
లస: పప
94-212/1060

94-212/492

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల మబతనఖల
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కరమనవన
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:49
లస: ససస స
2067 NDX2918282
పషరర: నరసమమ మసదనఖల

2050 MLJ3694981
పషరర: శశషర రతనస చద౦బబటట

2045 NDX1601609
పషరర: బబలమజ రరవప మసతడ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చద౦బబటట
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస మననడనలమ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:51
లస: పప

భరస : మబన కకషష మననడనలమ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:30
లస: ససస స
2064 MLJ3695210
పషరర: వవసకరయమమ కరమనవన

94-212/494

భరస : శకనవరసరరవప తదలగనడడ
ఇసటట ననస:84/18/1393
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-18-1394
వయససస:93
లస: ససస స
2061 NDX2876407
పషరర: వనవదచహహ మననడనలమ

2047 NDX2353258
పషరర: పరవన కలదదసడడ

94-212/489

తసడడ:డ వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప చద౦బబటట
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:50
లస: పప
2055 NDX0173062
పషరర: ససధనరరణణ కలపరపల

94-212/491

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరజ
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చద౦బబటట
ఇసటట ననస:84-18-1392
వయససస:53
లస: ససస స
2052 MLJ3690815
పషరర: రరమ కకషష చదసబబటట

2044 MLJ3404779
పషరర: లకకమననరరయణ రరవప మసతడ

2042 AP151000408606
పషరర: బసవర లకడమ మసతడ

భరస : వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:56
లస: పప
2049 MLJ3694999
పషరర: వజయ లకడమ చద౦బబటట

94-212/488

భరస : అచసఖతరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:84/18/1391
వయససస:29
లస: పప
2046 MLJ3404159
పషరర: అచసఖతరరవప మసతడ

2041 AP151000408614
పషరర: లకకమననసచనరమమ మసతడ

2066 AP151000405550
పషరర: అపపరరవప శలసననడడ

94-212/506

తసడడ:డ ససబబయఖ శలసననడడ
ఇసటట ననస:84-18-1395
వయససస:76
లస: పప
94-212/1061

2069 NDX0389585
పషరర: కకషషవవణణ పసనపరల

94-212/507

భరస : ఆసజనవయబలల పసనపరల
ఇసటట ననస:84/18/1396
వయససస:36
లస: ససస స
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2070 MLJ3406824
పషరర: ఆసజనవయబలల పసనపరల

94-212/508

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల పసనపరల
ఇసటట ననస:84/18/1396
వయససస:45
లస: పప
2073 MLJ3411584
పషరర: కలమఖణణ తదనవనటట

94-212/509

94-212/512

94-212/515

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:84/18/1398
వయససస:23
లస: ససస స
2082 NDX1979857
పషరర: కకరణ కలమమర రరవపరర

94-212/518

94-212/521

94-212/524

94-212/527

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జగతపప
ఇసటట ననస:84/18/1401
వయససస:65
లస: పప
2097 NDX0168229
పషరర: అపరష జజగబ
తసడడ:డ బడహమస జజగబ
ఇసటట ననస:84-18-1402
వయససస:29
లస: ససస స

2078 NDX0099580
పషరర: రవ కలమమర కలపరపల

94-212/514

2080 AP151000408411
పషరర: వససతలకడమ రరవపరర

2081 AP151000408462
పషరర: సరమమమ జఖస రరవపరర

94-212/516

2083 NDX0101626
పషరర: సపవదసలల షషక

2086 MLJ3695228
పషరర: జయలకడమ బబ పరప

2089 AP151000405449
పషరర: దసరరరభబససర బబ పరప

2092 AP151000405155
పషరర: కకసడలల గసజ

2095 NDX3071511
పషరర: వసససధరదచవ జగతపప

2098 MLJ3695491
పషరర: అరరణ జజగబ
భరస : రసగరరరవప జజగబ
ఇసటట ననస:84-18-1402
వయససస:36
లస: ససస స

94-212/517

భరస : వనసకటటశసర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:84/18/1398
వయససస:76
లస: ససస స
94-212/519

2084 MLJ3690294
పషరర: శకనవరస వనలరసకక

94-212/520

తసడడ:డ వ. వ. ఎస. చలపత శరమ వనలరసకక
ఇసటట ననస:84-18-1398
వయససస:49
లస: పప
94-212/522

2087 MLJ3412608
పషరర: వనసకటటశసరమమ బబ పరప

94-212/523

భరస : కకషషపడసరద బబ పరప
ఇసటట ననస:84/18/1399
వయససస:58
లస: ససస స
94-212/525

2090 MLJ3695285
పషరర: అసజననదచవ గసజ

94-212/526

భరస : కకసడలల గసజ
ఇసటట ననస:84/18/1400
వయససస:48
లస: ససస స
94-212/528

2093 NDX2730117
పషరర: కకటట ననగ మననహర గసజ

94-212/1062

తసడడ:డ కకసడల రరవప గసజ
ఇసటట ననస:84-18-1400
వయససస:22
లస: పప
94-212/1063

భరస : లసగరజ జగతపప
ఇసటట ననస:84-18-1401
వయససస:60
లస: ససస స
94-212/530

94-212/511

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:84/18/1397
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గసజ
ఇసటట ననస:84/18/1400
వయససస:56
లస: పప
94-212/529

2075 MLJ3413069
పషరర: భబగఖలకడమ కలపరపల

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:84/18/1397
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకషషపడసరద బబ పరప
ఇసటట ననస:84/18/1399
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడల రరవప గసజ
ఇసటట ననస:84-18-1400
వయససస:26
లస: పప
2094 NDX1488312
పషరర: లసగరజ జగతపప

94-212/513

భరస : దసరరర భబససర రరవప బబ పరప
ఇసటట ననస:84/18/1399
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషపడసరద బబ పరప
ఇసటట ననస:84/18/1399
వయససస:43
లస: పప
2091 NDX1836248
పషరర: శకనవరస గసజ

2077 MLJ3406675
పషరర: సరయబబబబ కలపరపల

94-211/1306

భరస : సరయబబబబ కలపరపల
ఇసటట ననస:84/18/1397
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-18-1398
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:84/18/1398
వయససస:53
లస: పప
2088 AP151000405430
పషరర: శకనవరసరరవప బబ పరప

94-212/510

భరస : వనసకటకకషరషరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:84/18/1398
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:84/18/1398
వయససస:27
లస: పప
2085 AP151000405139
పషరర: వనసకటకకషషరరవప రరవపరర

2074 NDX0167825
పషరర: ఉషరరరణణ కలపరపల

2072 NDX3246675
పషరర: శకసరయ శకనవరస కలపపల

తసడడ:డ సరయ బబబబ కలపపల
ఇసటట ననస:84-18-1397
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవకలమమర కలపరపల
ఇసటట ననస:84/18/1397
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప తదనవనటట
ఇసటట ననస:84/18/1397
వయససస:60
లస: ససస స
2079 NDX2172260
పషరర: లకడమ మమనక రరవపరర

94-212/1277

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:84-18-1396
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప తదనవనటట
ఇసటట ననస:84-18-1397
వయససస:41
లస: ససస స
2076 AP151000408404
పషరర: జజతనసతబబయ తచనవనటట

2071 NDX3229960
పషరర: ఆసజనవయబలల పసనపరల

2096 NDX3102043
పషరర: వసససధరదచవ జగతపప

94-230/979

భరస : లసగరజ జగతపప
ఇసటట ననస:84-18-1401
వయససస:60
లస: ససస స
94-212/531

2099 AP151000408208
పషరర: పపననమమ జజగబ

94-212/532

భరస : రమణ జజగబ
ఇసటట ననస:84/18/1402
వయససస:60
లస: ససస స
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94-212/533

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-18-1402
వయససస:32
లస: పప
2103 MLJ3404068
పషరర: రసగరరరవప జజగబ

94-212/536

94-212/538

94-212/541

94-212/544

2110 MLJ3411287
పషరర: రరమలకడమ సతఖపడభబవత

2113 MLJ3411279
పషరర: పరరసతమమ గరషషట

94-212/547

2116 MLJ3404951
పషరర: శకనవరససకననబబబబ చచగబ

94-212/550

2119 MLJ3405370
పషరర: సదరఖపడకరష జజజ రర
తసడడ:డ మసరసన రరవప జజజ రర
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:48
లస: పప

2121 MLJ3404555
పషరర: ననరరయణసరసమ గగషషట

2122 MLJ3690401
పషరర: లకకమ ననరరయణ గబజజల

94-212/553

తసడడ:డ రరశయఖ గరషషట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస చచగబ
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:64
లస: పప
2127 MLJ3693249
పషరర: వజయలకడమ గబసటటరర
భరస : రరమమసజనవయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:53
లస: ససస స

94-212/542

2125 NDX1488536
పషరర: అనసత లకడమ కరరవరదద

94-212/545

2128 MLJ3693231
పషరర: కకటటరతనస గబసటటరర
భరస : వనసకటటశసరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:72
లస: ససస స

2108 NDX0389510
పషరర: మమణణకఖస జజజ రర

94-212/540

2111 NDX1659368
పషరర: వర లకడమ వసకమళ

94-212/543

2114 NDX1488486
పషరర: మసరసన రరవప జగజజరర

94-212/546

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబరరస జజజజ రర
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:30
లస: పప
94-212/548

2117 NDX0099788
పషరర: మమడడశశటట ససబడమణఖస

94-212/549

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:39
లస: పప
94-212/551

2120 NDX1313980
పషరర: వనలపరటట శసకర

94-212/552

తసడడ:డ గసగరరరజ వనలపరటట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:52
లస: పప
94-212/554

2123 NDX1659343
పషరర: కకటటశసర రరవప వసకమళ

94-212/555

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:59
లస: పప
94-212/557

భరస : వనసగయఖ కరరవరదద
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:30
లస: ససస స
94-212/559

94-212/1064

భరస : కకటటశసర రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గబజజల
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:57
లస: పప
94-212/556

2105 NDX2892461
పషరర: రరకకమణణదచవ జజగబ

భరస : సదరఖపడకరష జజజ రర
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర మబరరస చచగబ
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:43
లస: పప

2124 MLJ3404878
పషరర: శకధర మబరరస చచగబ

94-212/539

భరస : రరశయఖ గరషషట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననకగశవపలల కకనతస
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:32
లస: పప
2118 NDX2049634
పషరర: ననగ శశషష కసకకపరటట

2107 NDX2050995
పషరర: అరరణ కలమమరర కసకకపరటట

94-212/535

భరస : వనసకయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84-18-1402
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననరరయణసరసమ గరషషట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప జజజ రర
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:81
లస: ససస స
2115 NDX0788695
పషరర: కకనతస కలమమర

94-212/537

భరస : ననగశశషష కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ గబజజల
ఇసటట ననస:84-18-1405
వయససస:49
లస: ససస స
2112 AP151000408327
పషరర: వనజజకమమ జజజ రర

2104 NDX0389031
పషరర: రమణ జజగబ

2102 MLJ3689262
పషరర: దసరరర ననగగశసర రరవప జజగబ

తసడడ:డ రమణ జజగబ
ఇసటట ననస:84/18/1402
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ జజగబ
ఇసటట ననస:84/18/1402
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమణకలమమర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:84-18-1404
వయససస:43
లస: ససస స
2109 MLJ3695327
పషరర: ననగలకడమ గబజజల

94-212/534

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-18-1402
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమణ జజగబ
ఇసటట ననస:84/18/1402
వయససస:46
లస: పప
2106 MLJ1971795
పషరర: కళయఖణణ

2101 NDX0957373
పషరర: ఖమజజ షషక

2126 MLJ3695103
పషరర: వవసకటశశషమమ గబసటటరర

94-212/558

భరస : శకనవరససలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:41
లస: ససస స
94-212/560

2129 MLJ3689189
పషరర: వనసకట శవకకషష గబసటటరర

94-212/561

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:35
లస: పప
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94-212/562

తసడడ:డ గరలయఖ కరరవరదద
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:36
లస: పప
2133 NDX1835752
పషరర: ససశల గబజజల

94-212/565

94-212/568

94-212/571

94-212/574

2145 MLJ3690336
పషరర: శకనవరసరరవప కసచరర

94-212/577

94-212/580

94-212/572

2143 NDX1334861
పషరర: శకనవరస రరవప గబరరన

2146 MLJ3690328
పషరర: అసకమమరరవప వరరకలరర

2149 NDX0389544
పషరర: శరరష వనమ రజడడ

94-212/583

2152 MLJ3412665
పషరర: జజఖత దళవరయ

94-212/575

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమరజడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:39
లస: పప

2155 MLJ3406840
పషరర: నగగశ కలమమర వనమరజడడడ

94-212/578

2158 AP151000405445
పషరర: ససబబబరరవప వనమరజడడ
తసడడ:డ ననగయఖ వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:63
లస: పప

94-212/570

2141 MLJ3694775
పషరర: పదనమవత ననగబలలరర

94-212/573

2144 NDX1334895
పషరర: ఛనయమ పడసరద నగబలలరర

94-212/576

2147 MLJ3695244
పషరర: ససలలచననరరణణ అనమశశటట

94-212/579

భరస : ససబబబరరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:32
లస: ససస స
94-212/581

2150 MLJ3412681
పషరర: వరరరఘవమమ దళవరయ

94-212/582

భరస : రరసబబబబ దలవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:38
లస: ససస స
94-212/584

2153 MLJ3413218
పషరర: రరజఖలకడమ వనమరజడడ

94-212/585

భరస : ససబబబరరవప వనమరజడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:56
లస: ససస స
94-212/587

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమరజడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:41
లస: పప
94-212/589

2138 MLJ3694783
పషరర: ససవరష శరరష ననగబలలరర

తసడడ:డ వనసకట దనస ననగబలలరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:40
లస: ససస స
94-212/586

94-212/567

భరస : ఛనయమపడసరద ననగబలలరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరకలమమర వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:54
లస: పప

2140 MLJ3695236
పషరర: రమమదచవ వరరపరలల

2135 NDX1951699
పషరర: జజన కకకషట ప ఫర చనటబల

తసడడ:డ ఛనయమపడసరద ననగబలలరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వరరకలరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకకరసత వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:35
లస: ససస స

2157 MLJ3406006
పషరర: శకనవరసరరవప దళవరయ

94-212/569

తసడడ:డ అపపలననయబడడ గబరరన
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:48
లస: పప

2154 MLJ3406584
పషరర: శకకరసత వనమరజడడడ

2137 NDX1488460
పషరర: లకడమ ఆకలల

94-212/564

తసడడ:డ అపరప రరవప చనటబల
ఇసటట ననస:84-18-1406/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప వరరపరలల
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:46
లస: ససస స

2142 NDX1334887
పషరర: రరఘవవసదడ శవకలమమర
ననగబలలరర
తసడడ:డ ఛనయమ పడసరద ననగబలలరర
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:27
లస: పప

2151 NDX0881995
పషరర: వనజ వనలలగగసడ

94-212/566

భరస : వరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబరరన
ఇసటట ననస:84-18-1407
వయససస:39
లస: ససస స

2148 MLJ3693256
పషరర: శవకలమమరర వనమ రజడడ

2134 NDX1334853
పషరర: రతన కలమమరర కకసడడడ

2132 MLJ3689171
పషరర: ఆసజనవయబలల గబసటటరర

తలర : కకటటరతనస గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఇజజడయయల కకసడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1406/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1406/1
వయససస:43
లస: పప
2139 NDX1334879
పషరర: చసదడకళ గబరరన

94-212/563

తలర : కకటటరతనస గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-18-1406
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన కకకసట ప ఫర చచటసల
ఇసటట ననస:84-18-1406/1
వయససస:32
లస: ససస స
2136 NDX1334846
పషరర: ఇజజడయయల

2131 MLJ3690229
పషరర: శకనవరససలల గబసటటరర

2156 MLJ3689163
పషరర: రరసబబబబ దళవరయ

94-212/588

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:45
లస: పప
94-212/590

2159 MLJ3405982
పషరర: వనసకటటశసరరరవప దళవరయ

94-212/591

తసడడ:డ రతస యఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:81
లస: పప

Page 76 of 315

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22

2160 NDX2191823
పషరర: దసరర పడసరద దళవరయ

94-230/92

తసడడ:డ రరసబబబబ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-18-1408
వయససస:23
లస: పప
2163 NDX2353076
పషరర: ఫరతమమ బ షషక

94-212/592

94-212/595

94-212/598

94-228/563

94-212/602

94-212/605

భరస : కలసధన కలమమర వవలసపలర
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:39
లస: ససస స

2173 NDX1686387
పషరర: ససమలత కలరరక

2176 AP151000408598
పషరర: ససజజత కలరరక

2179 MLJ3689205
పషరర: అచనచరరవప కలరరక

94-210/861

2182 NDX2714848
పషరర: కకటటశసరర కరకరర

94-212/608

2185 NDX1488379
పషరర: సరళ దచవ రరళర

94-212/600

2168 MLJ3411600
పషరర: వసససదర దచవ జగతపప

94-212/597

2171 NDX3060373
పషరర: లకడమ శకవఖ పరనసదన వరడన

94-212/1065

2174 MLJ3412632
పషరర: హహమలత కలరరక

94-212/601

భరస : అచనచరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:39
లస: ససస స
94-212/603

2177 NDX1659467
పషరర: రరమకకషష కలరరక

94-212/604

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:32
లస: పప
94-212/606

2180 NDX2817336
పషరర: మననగన జడడగబ

94-212/1066

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:84-18-1411
వయససస:18
లస: ససస స
94-211/1028

2183 NDX0732461
పషరర: రమమదచవ శరనస

94-212/607

భరస : అనల శరనస
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:33
లస: ససస స
94-212/609

భరస : శకనవరస రరవప రరళర
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జగనననధస వవలసపలర
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:75
లస: ససస స

94-212/594

తసడడ:డ ఉపమకర పరనసదన వరడన
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశష రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:84-18-1412
వయససస:44
లస: ససస స

94-212/611 2188 MLJ3412913
2187 NDX1835828
పషరర: అసజన కలమమరర మబరరకకపపడడ
పషరర: పడభబవత వనలసపలర

భరస : సరసబశవ రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:61
లస: ససస స

94-212/599

తసడడ:డ రసగయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశష రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:84-18-1412
వయససస:21
లస: పప
2184 MLJ3695129
పషరర: మలలర శసరర వవలసపలర

2170 MLJ3690237
పషరర: బబబబరరవప పప లశశటట

2165 NDX2352789
పషరర: మసరసన బరగల షషక

భరస : లసగరజ జగతపప
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:45
లస: పప
2181 NDX2714434
పషరర: సరయ తచజ కరకరర

94-212/596

భరస : నరగశ కలరరక
ఇసటట ననస:84-18-1411
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84/18/1411
వయససస:43
లస: ససస స
2178 MLJ3405073
పషరర: ససబబబరరవప కలరరక

2167 NDX1939398
పషరర: సరళయ దచవ పప లశశటట

94-211/1157

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ పరనసదన వరడన
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:51
లస: పప
2175 MLJ3693264
పషరర: నరమలమదచవ కసచరర

94-212/593

భరస : బబబబరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదన బ
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:41
లస: పప
2172 NDX3135985
పషరర: ఉపమమక సరసమ పరనసదన వరడన

2164 MLJ3695111
పషరర: సరసత జగతపప

2162 NDX3091162
పషరర: భబణబ పసడడవరడ

భరస : ఉపరమకర సరసమ పసడడవరడ
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరజజ జగతపప
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లసగరజ జగతపప
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:38
లస: ససస స
2169 NDX2353209
పషరర: ఖమససస సరహహబ షషక

94-208/1351

భరస : ఫణణ ఓలలటట
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-18-1410
వయససస:21
లస: ససస స
2166 MLJ3411592
పషరర: ససజనఖ జగతపప

2161 NDX3061033
పషరర: హహమ శక ఓలలటట

2186 NDX1060441
పషరర: లకడమ పడసనన మబరరకకపపడడ

94-212/610

భరస : శకనవరసరరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:40
లస: ససస స
94-212/612

2189 NDX0733204
పషరర: అనల శరనస

94-212/613

తసడడ:డ నరసససహరరవప శరనస
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:39
లస: పప
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2190 NDX0956839
పషరర: శకనవరసరరవప మబరరకకపపడడ

94-212/614

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:44
లస: పప
2193 NDX2712644
పషరర: హరర కరకరర

94-212/867

94-212/619

94-212/622

94-212/625

94-212/628

94-213/1050

94-222/831

తసడడ:డ తరరపత రరవప ఇలమర
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:27
లస: పప

2203 NDX2352748
పషరర: శకనవరస రరవప గబడడగబసటబర

2206 MLJ3405651
పషరర: కకషషమబరరస యయలలగబరర

2209 NDX3160223
పషరర: జజజ నయఖ డసడగల

2212 NDX2344422
పషరర: లకడమ పపనసగబపరటట

94-229/1349

2215 NDX0438457
పషరర: జజఖత ఇలమర

94-212/626

2218 NDX0441105
పషరర: శశషరరరవప ఇళయళ
తసడడ:డ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:41
లస: పప

2198 NDX2353225
పషరర: సరసబయఖ కరకలమమనస

94-212/621

2201 MLJ3412095
పషరర: గరయతడ యయలలగబరర

94-212/624

2204 MLJ3406220
పషరర: పరసడడరసగససరగష యయలలగబరర

94-212/627

తసడడ:డ కకషష మబరరస యయలలగబరర
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:44
లస: పప
94-212/629

2207 NDX2939379
పషరర: మణణమమ గరజల

94-213/1049

భరస : వనసకట ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:39
లస: ససస స
94-212/1067

2210 NDX3227501
పషరర: వజయ లకడమ శరనస

94-222/823

భరస : ననగగశసర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-18-1418
వయససస:50
లస: ససస స
94-230/93

2213 NDX2344216
పషరర: అసకమమ రరవప పపనసగబపరటట

94-230/94

తసడడ:డ రరమమ రరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:84-18-1418
వయససస:39
లస: పప
94-230/95

భరస : శశషరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/97

94-212/618

భరస : ననగ రమమష యయలలగబరర
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:84-18-1418
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగవసదయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:54
లస: ససస స
2217 NDX1510677
పషరర: వనసకట మసరసన రరవప ఇలమర

94-212/623

తసడడ:డ తరపతయఖ డసడగల
ఇసటట ననస:84-18-1417
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ శరనస
ఇసటట ననస:84-18-1418
వయససస:57
లస: పప
2214 NDX2785178
పషరర: అసజమమ ఇలర

2200 NDX2352979
పషరర: వరణణ గబడడగబసటబర

2195 MLJ3405289
పషరర: సరసబశవరరవప ససకర

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1414
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ యయలలగబరర
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ గరజల
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:32
లస: పప
2211 NDX3229291
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప శరనస

94-212/620

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస యయలలగబరర
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:46
లస: పప
2208 NDX2939403
పషరర: వనసకట ననరరయణ గరజల

2197 NDX1488098
పషరర: అదద శశషమమ పప లలరర

94-212/616

తసడడ:డ గరసధద ససకర
ఇసటట ననస:84-18-1413
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష మబరరస యయలలగబరర
ఇసటట ననస:84-18-1416
వయససస:66
లస: ససస స
2205 MLJ3405586
పషరర: రమమశ యయలలగబరర

94-212/617

భరస : వశశసశసర రరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:84-18-1414
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ దససడగల
ఇసటట ననస:84-18-1415
వయససస:54
లస: ససస స
2202 MLJ3412087
పషరర: లకడమ కలమమరర యయలలగబరర

2194 MLJ3412145
పషరర: జయససధ ససకర

2192 MLJ3404514
పషరర: కలసదన కలమమర వవలసపలర

తసడడ:డ జగనననధస వవలసపలర
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ససకర
ఇసటట ననస:84-18-1413
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1414
వయససస:56
లస: ససస స
2199 NDX0169706
పషరర: పరరసత దససడగల

94-212/615

తసడడ:డ జగనననధస వవలసపలర
ఇసటట ననస:84/18/1412
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశష రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:84-18-1412
వయససస:25
లస: పప
2196 NDX2353233
పషరర: పదనమవత కరకలమమనస

2191 MLJ3404480
పషరర: మబరళకకషష వవలసపలర

2216 NDX0438499
పషరర: ససబబమమ ఇలమర

94-230/96

భరస : తరరపతరరవ
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:50
లస: ససస స
94-230/98

2219 NDX0441063
పషరర: తరరపత రరవప ఇలమర

94-230/99

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1419
వయససస:59
లస: పప
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94-222/361

2221 NDX0438523
పషరర: అసకమమ నననదనరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలట ననదనరర
ఇసటట ననస:84-18-1421
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1421
వయససస:27
లస: ససస స

2223 NDX3248671
పషరర: అమమజ దరరసషత

2224 NDX3251329
పషరర: కసయఖ దరరసషత

94-198/1123

తసడడ:డ కరశయఖ దరరసషత
ఇసటట ననస:84-18-1421/1
వయససస:28
లస: ససస స
2226 NDX0444174
పషరర: రరజగశసరర నగరరర

94-230/103

94-230/106

94-230/109

94-230/980

94-229/1534

94-230/116

భరస : చననమదనర
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:45
లస: ససస స

2236 NDX1845173
పషరర: షబన షషక

2239 MLJ1971365
పషరర: రమజననసర షషక

2242 AP151000399447
పషరర: సపవదసలల ఖమససస ఎసపస

94-211/1158

2245 NDX2886190
పషరర: లకడమ కకషషవవణణ కలపలర

94-230/110

2248 AP151000402155
పషరర: ససతనమహలకడమ వవమబల
భరస : ననగమలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:57
లస: ససస స

2228 NDX0119701
పషరర: వమల గబదచదటట

94-230/105

2231 NDX0530915
పషరర: వజయ పడవణ కలమమర గబతస

94-230/108

2234 NDX0530956
పషరర: చసదడశశఖర గబతస

94-230/111

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:65
లస: పప
94-230/112

2237 NDX1753012
పషరర: మమలమల షషక

94-230/113

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-18-1424
వయససస:42
లస: పప
94-230/114

2240 NDX1503193
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-230/115

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-18-1425
వయససస:67
లస: ససస స
94-230/117

2243 NDX2958809
పషరర: గరపస బడడల

94-229/1350

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1426
వయససస:20
లస: పప
94-211/1159

భరస : వనసకటరసగర రరవప కలపలర
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:39
లస: ససస స
94-230/119

94-230/102

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మదనరరసహహబ
ఇసటట ననస:84-18-1425
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కలపలర
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:47
లస: పప
2247 MLJ1970532
పషరర: మగలమభ ఎస కజ

94-230/107

భరస : మదనర
ఇసటట ననస:84-18-1425
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల ఖమససస
ఇసటట ననస:84-18-1425
వయససస:53
లస: పప
2244 NDX2886216
పషరర: వనసకటరసగర రరవప కలపలర

2233 NDX0530832
పషరర: శవ కలమమరర గబతస

2225 NDX1503177
పషరర: ననగ రరహహణణ గబడచడటట

భరస : వమల
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-18-1424
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : బబష షషక
ఇసటట ననస:84-18-1425
వయససస:21
లస: ససస స
2241 MLJ1970565
పషరర: మమదనర షషక

94-230/104

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననగ బబబబ నగరరర
ఇసటట ననస:84-18-1423
వయససస:32
లస: ససస స
2238 NDX3238722
పషరర: బబజ షషక

2230 NDX0440230
పషరర: ననగబబబబ ననగరరర

94-230/101

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:38
లస: పప
2235 NDX2859585
పషరర: సరయ తచజ నగరరర

94-198/1125

భరస : వనసకటరమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:32
లస: పప
2232 NDX0440214
పషరర: ననగగశసర రరవప నగరరర

2227 NDX2173961
పషరర: పదనమవత పససపపలలటట

2222 AP151000399019
పషరర: రరమమరరవప పపనసగబపరటట

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1421
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దరరసషత
ఇసటట ననస:84-18-1421/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1422
వయససస:34
లస: ససస స
2229 NDX0920462
పషరర: గబదచదటట దసరరరపడసరద

94-230/100

2246 NDX0444216
పషరర: వనసకటలకడమ మబరగగసడడ

94-230/118

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/120

2249 NDX0696120
పషరర: వనసకట దనమదర వవమబల

94-230/121

తసడడ:డ ననగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:32
లస: పప
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2250 NDX0651406
పషరర: ససబబబరరవప� మబరగగసడడ�

94-230/122

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:37
లస: పప
2253 NDX1503730
పషరర: కకటబరర పరవన

94-230/124

94-211/1160

94-230/129

94-230/132

94-230/133

94-230/136

94-210/224

భరస : సపవదసలల గదదద
ఇసటట ననస:84-19-1437
వయససస:25
లస: ససస స

2263 NDX1408872
పషరర: చసదడకకరణ బబలశశటట

2266 NDX1085737
పషరర: శశకళ అసకకరజడడడ

2269 MLJ3387818
పషరర: వనసకటరరమయఖ పపలగగరర

2272 NDX0327056
పషరర: బ బ బతతల మహమమద

94-208/1129

94-210/226

2275 NDX1469775
పషరర: జననరర న మబదదయస

2258 NDX0437426
పషరర: రగవత పప లశశటట

94-230/128

2261 NDX0437442
పషరర: తరరపతమమ కకలర

94-211/111

94-230/131

2264 NDX1408864
పషరర: పడసననకలమమర తచజ బబలశశటట

94-211/112

తసడడ:డ శసకర రరవప బబలశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:32
లస: పప
94-230/134

2267 NDX1020221
పషరర: శవరరమకకషషరరవప తతట

94-230/135

తసడడ:డ ఉదయ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:25
లస: పప
94-230/137

2270 NDX2724136
పషరర: వ ఏస ఏస సరయరరస జగబ

94-212/1068

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జగబ
ఇసటట ననస:84-18-1794
వయససస:20
లస: పప
94-212/1070

2273 NDX2886729
పషరర: మహహష చలమర

94-212/1108

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-19-33
వయససస:25
లస: పప
94-210/225

2276 NDX2348753
పషరర: రరహనన సరరయమ

తసడడ:డ పపదద నరసససహహలల మబడడయస
ఇసటట ననస:84-19-1434
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1434
వయససస:22
లస: ససస స

2278 NDX1233444
పషరర: సపవదసలల గదదద

2279 NDX2894426
పషరర: వనసకట రమణ ఎలలగబల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గదదద
ఇసటట ననస:84-19/1437
వయససస:31
లస: పప

94-230/126

భరస : వనసకటససబబబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1431
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అకకల
ఇసటట ననస:84-19
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నలమసబరస
ఇసటట ననస:84-19-1434
వయససస:59
లస: పప
2277 NDX1233311
పషరర: కలపన గదదద

94-230/130

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-18-1433
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ సదరరశశటట
ఇసటట ననస:84-19
వయససస:39
లస: ససస స
2274 NDX2682466
పషరర: కసడదల ఇసరడయల

2260 NDX0437400
పషరర: చనచమసడచశశశరర కకతస

2255 NDX0440271
పషరర: కళయఖణ కకరరరర

తలర : చనమబసడచశసరర
ఇసటట ననస:84-18-1429
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషషరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:25
లస: పప
2271 NDX1381698
పషరర: రరజజ సదరరశశటట

94-230/127

తసడడ:డ శసకర రరవప బబలశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరరన
ఇసటట ననస:84-18-1432
వయససస:28
లస: ససస స
2268 MLJ3387750
పషరర: శకనవరసరరవప తదలగనవటట

2257 NDX2349090
పషరర: వనసకట పదనమవత కకతస

94-230/123

తసడడ:డ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:84-18-1428
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1429
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ
ఇసటట ననస:84-18-1431
వయససస:26
లస: పప
2265 NDX2090736
పషరర: ననగశక పషరరన

94-230/125

భరస : రరమమరరవప కకతస
ఇసటట ననస:84-18-1429
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నగగష కలమమర కకలమర
ఇసటట ననస:84-18-1429
వయససస:44
లస: ససస స
2262 AP151000399168
పషరర: శకనవరసరజడడడ కకలర

2254 MLJ3394657
పషరర: శవపరరసత కకఠరరర

2252 NDX1909425
పషరర: మమనకరరప కకటరర

భరస : కలమఖణ కకటబరర
ఇసటట ననస:84-18-1428
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:84-18-1428
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:84-18-1429
వయససస:19
లస: ససస స
2259 NDX2349116
పషరర: వనసకట వరగగదవ కకలమర

94-230/981

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1427
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవప
ఇసటట ననస:84-18-1428
వయససస:26
లస: ససస స
2256 NDX2891232
పషరర: వనవషషవ పప లశశటట

2251 NDX2719078
పషరర: కరలపఅల వనసకట రసగరరరవప

94-210/227

94-230/140

94-212/1071

భరస : తడమబరరసలల ఎలలగబల
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:50
లస: ససస స
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94-212/1072 2281 NDX2839751
2280 NDX2885325
పషరర: ననగ సతఖననరరయణ ఏలలగబలమ
పషరర: అరరణ కలమమర వనలలగబల

తసడడ:డ తడమబరరసలల ఏలలగబలమ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:34
లస: పప
2283 NDX2881936
పషరర: రజషమ ఫరరసన షషక

తసడడ:డ తడమబరరసలల వనలలగబల
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:31
లస: పప
94-212/1075

తసడడ:డ గపపర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:22
లస: ససస స
2286 MLJ1970797
పషరర: రరసబబబబ సచసచ

94-228/79

94-228/566

94-230/982

94-229/66

94-229/69

94-212/630

భరస : శకనవరస రరవప కనగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1444
వయససస:42
లస: ససస స

94-228/567

2291 NDX3241338
పషరర: రమదచవ యమలలగబలమ

94-228/618

భరస : ననగ సతఖననరరయణ యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:27
లస: ససస స
94-210/228

2296 NDX2128214
పషరర: వకరస కసడదల

94-213/1051

94-229/67

2297 NDX1020569
పషరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

94-229/70 2300 NDX1399014
2299 NDX1020387
పషరర: వనసకట శవ మసరసన రరవప ఆకలల
పషరర: గగస షషక

2302 NDX2353274
పషరర: గగస షషక

2305 NDX2846632
పషరర: గబడచ హరర కకషష

2308 NDX2881779
పషరర: శక లత పపటటట
భరస : శవ చసదడ రరవప పపటటట
ఇసటట ననస:84-19-1444
వయససస:46
లస: ససస స

94-210/229

94-229/68

తసడడ:డ వనసకట శవ మసరసన రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:28
లస: పప
94-210/230

తసడడ:డ దసస గరరర షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:27
లస: పప
94-212/631

2303 NDX2666980
పషరర: గరడచ వజయ లకడమ

94-213/856

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:50
లస: ససస స
94-228/568

భసధసవప: వజయలకడమ
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:55
లస: పప
94-210/1096

2294 NDX1618562
పషరర: రసజత కలమమర యసగల
తసడడ:డ రఫషలల యసగల
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హరరకకషష గబడచ
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:30
లస: పప
2307 NDX2882926
పషరర: ససరష లత కనగరరర

94-228/565

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:20
లస: పప
2304 NDX3171386
పషరర: పకథదస కలమమర గబడచ

2293 NDX1618588
పషరర: రరజగశవరర యసగల

94-228/78

2288 NDX2923175
పషరర: ననగ సతఖననరరయణ
యమలలగబలమ
తసడడ:డ తడమబరరసలల యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయల కసడదల
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఘన శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:46
లస: పప
2301 NDX2353290
పషరర: అమర జజన షషక

2290 NDX2731032
పషరర: సచసచ హహమలత

2285 AP151000396275
పషరర: ఉమమదచవ సచసచ సచసచ

94-228/564

భరస : రసజత కలమమర యసగల
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:84-19-1442
వయససస:33
లస: ససస స
2298 NDX2048503
పషరర: బబల శశరద షషక

2287 NDX2731024
పషరర: వనసకట ననగ వజయ రరస

94-212/1074

భరస : వవణబగరపరల సచసచ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప ఎలలగబల
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:55
లస: పప
2295 NDX2048537
పషరర: రజన కరరనటట

94-212/1282

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజయ రరస
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:31
లస: ససస స
2292 NDX2881332
పషరర: తడమబరరసలల ఎలలగబల

2284 NDX3266491
పషరర: రమదచవ యమలలగబలమ

2282 NDX2887438
పషరర: రమమదచవ యమలలగబలమ

భరస : ననగ సతఖననరరయణ యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగ సతఖననరరణ యమలలగబలమ
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబగరపరల SATCHU
ఇసటట ననస:84-19-1440
వయససస:36
లస: పప
2289 NDX2731016
పషరర: కసచ మధసలత

94-212/1073

2306 NDX2727469
పషరర: అమర జన షషక

94-228/569

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1443
వయససస:20
లస: పప
94-212/1076

94-230/983
2309 NDX2869444
పషరర: ఆర మబరళమహన కకషష కరచరర

తసడడ:డ కగ రరజరతనస కరచరర
ఇసటట ననస:84-19-1444
వయససస:47
లస: పప
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పషరర: పపషపలత దసడద
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94-228/80

భరస : రరజగష దసడద
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:28
లస: ససస స
2313 NDX0425389
పషరర: ససరరప దసడచ

94-228/83

94-228/86

94-229/72

2317 NDX2105543
పషరర: తససనమ షషక

2320 MLJ1973700
పషరర: రవసదడననధ మబనగరల

94-229/75

2323 NDX0908699
పషరర: ననరరయణస రమమదచవ

భరస : వనసకజగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:46
లస: ససస స
94-229/81

94-229/84

తసడడ:డ పరసధనమయఖ లనలర మలల
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:39
లస: పప

2332 NDX0920504
పషరర: ననరరయణస ససరగసదడ

94-228/88

2335 MLJ1970391
పషరర: మమధవ నలర మలల

94-229/76

2338 MLJ1970136
పషరర: శవరరమకకషష నలర మలల
తసడడ:డ పరసధనమయఖ లనలర మలల
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:43
లస: పప

2318 NDX1085596
పషరర: షరరఫ రహహమమ షషక

94-229/71

2321 NDX0733832
పషరర: పరవన కలమమరర గబరరగబబలర

94-229/74

2324 NDX0434720
పషరర: పదనమ మబళళమబరర

94-229/77

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/79

2327 MLJ3394053
పషరర: శరఖమల గగరజకల

94-229/80

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:51
లస: ససస స
94-229/82

2330 NDX0733550
పషరర: సరయ ససరగసదడననధ మబనగరల

94-229/83

తసడడ:డ రవసదడననథ
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:31
లస: పప
94-229/85

2333 NDX1275304
పషరర: వవసకటటశసర రరవప మబసజగత

94-229/86

తసడడ:డ అరవరలల రరజ మబసజగత
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:66
లస: పప
94-228/89

భరస : శవరరమకకషష లనలర మలల
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:39
లస: ససస స
94-228/91

94-228/85

భరస : రవసదడననథ
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరగసదడ నలర మతష
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:33
లస: ససస స
2337 MLJ1970169
పషరర: నరగసదడబబబబ నలర మలల

94-229/73

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:34
లస: పప
2334 NDX1502351
పషరర: భబగఖ లకడమ నలర మతష

2329 NDX0685032
పషరర: చసకమమ చలక

2315 NDX0425272
పషరర: సససదర కలమమర వసపలర

భరస : నదర అహమమద
ఇసటట ననస:84-19-1448
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రవసదడననధ
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసర రరవప మబసజగత
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:53
లస: ససస స
2331 NDX0432013
పషరర: సతఖరరమమసజనవయబలల గగరజకల

94-228/87

భరస : ససరగసదడ
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:39
లస: ససస స

94-229/78 2326 MLJ1973684
2325 NDX0685487
పషరర: మబసజగటట శరకవణ దననవష కలమమర
పషరర: లకకమ పదనమవత మబనగరల

94-228/82

తసడడ:డ వజయ కలమమర వసరపలర
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:84-19-1448
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1449
వయససస:31
లస: ససస స

2328 NDX1275296
పషరర: రరజ రరజగశసరర మబసజగత

94-228/84

భరస : అలమరబకలర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1447
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నదర అహమమద
ఇసటట ననస:84-19-1448
వయససస:40
లస: పప
2322 NDX0685198
పషరర: ననగ లకడమ గగరజకల

2314 NDX1075951
పషరర: మహలకడమ క కగ

2312 NDX0411033
పషరర: రరజగశ దసడచ

తలర : ససరరప దసడచ
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస స కగ
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1446
వయససస:38
లస: ససస స
2319 NDX1020379
పషరర: షరరఫ రరషసర అహమమద

94-228/81

భరస : సససదర కలమమర వరసపలర
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల దసడచ
ఇసటట ననస:84-19-1445
వయససస:57
లస: ససస స
2316 MLJ3383593
పషరర: ఆషర షషక

2311 NDX0096461
పషరర: సరరజన వరసపలర

2336 MLJ3383122
పషరర: వజయలకడమ నలర మలల

94-228/90

భరస : పరసధనమయఖ లనలర మలల
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:64
లస: ససస స
94-228/92

2339 MLJ3383114
పషరర: పరసధ రరమయఖ నలర మలల

94-228/93

తసడడ:డ రరమబలల లనలర మలల
ఇసటట ననస:84-19-1450
వయససస:68
లస: పప
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2340 NDX3131901
పషరర: శరరష కళసపత
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94-212/1077

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1451
వయససస:24
లస: ససస స
2343 AP151000396377
పషరర: వనసకటవజయకలమమర రరచరర

94-228/96

94-228/98

94-228/101

94-228/490

94-210/231

94-212/1078

94-228/104

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స

2353 NDX2643047
పషరర: సరయ శకకర టటగరలమ

2356 NDX1470855
పషరర: ననసరర మరరవల షషక

2359 NDX3201803
పషరర: కమల లమమమకర

2362 MLJ3383056
పషరర: పప లలశసరర దచశబబ యన

94-228/107

2365 MLJ1972207
పషరర: ననగగశసరరరవప తనడడబబ యన

94-228/491

2368 NDX3172780
పషరర: కమల లమమమకర
భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స

2348 AP151000396287
పషరర: బడహమమమ తతట

94-228/100

2351 NDX1502179
పషరర: గగతమ కలమమర తగల

94-228/103

2354 NDX2683936
పషరర: లల సరయ శకధర తగల

94-228/492

తలర : వర లకడమ తగల
ఇసటట ననస:84-19-1453
వయససస:18
లస: పప
94-210/232

2357 NDX1514844
పషరర: నసరర మరవల షషక

94-210/233

తలర : ఇసరమయల బ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:32
లస: పప
94-212/1079

2360 NDX3197092
పషరర: కమల లమమమకర

94-213/1052

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స
94-228/105

2363 AP151000396226
పషరర: శవమమ దచశశబయన

94-228/106

భరస : పప తషరరజ దచశశబయన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:55
లస: ససస స
94-228/108

తసడడ:డ సదరయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:44
లస: పప
94-228/571

94-228/97

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తగల
ఇసటట ననస:84-19-1453
వయససస:51
లస: పప

భరస : పప తషరరజ దచశశబయన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దచశశబయన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:75
లస: ససస స
2367 NDX3199080
పషరర: కమల లమమమకర

94-228/102

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:38
లస: ససస స
2364 AP151000396225
పషరర: ననగగసదడమమ దచశశబయన

2350 AP151000396388
పషరర: ననగరరజ తతట

2345 NDX0743377
పషరర: ననగమలలర శసరర తతట

భరస : మబతనఖలయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : ఇసరమయల బ షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స
2361 MLJ1972249
పషరర: సరసబకలమమరర తనడడబబ యన

94-228/99

తసడడ:డ గగతస టటగరలమ
ఇసటట ననస:84-19-1453
వయససస:24
లస: పప

భరస : నసరర మరవల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:37
లస: ససస స
2358 NDX3196862
పషరర: కమల లమమమకర

2347 AP151000396228
పషరర: కకషషకలమమరర తతట

94-228/95

భరస : ననగరరజ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖలయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగతమ తగల
ఇసటట ననస:84-19-1453
వయససస:43
లస: ససస స
2355 NDX1514828
పషరర: హశన భ షషక

94-228/570

భరస : ననగగశసరరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:24
లస: పప
2352 NDX2678670
పషరర: వవసకట వర లకడమ తగల

2344 NDX2889954
పషరర: మహన కలమమరర కళసపత

2342 NDX0827329
పషరర: బబబబరరవప చసదడగరరర

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1451
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసగరయఖ కళసపత
ఇసటట ననస:84-19-1451
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతనఖలయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1452
వయససస:39
లస: ససస స
2349 NDX1788308
పషరర: గరపస కకషష తతట

94-228/94

భరస : వనసకట వజయ కలమమర రరచరర
ఇసటట ననస:84-19-1451
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:84-19-1451
వయససస:46
లస: పప
2346 MLJ1971100
పషరర: రమమశ తతట

2341 NDX0631390
పషరర: వజయలకడమ రరచరర

2366 AP151000396182
పషరర: పప తషరరజ దచశశబయన

94-228/109

తసడడ:డ సరసబయఖ దచశశబయన
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:60
లస: పప
94-228/572

2369 NDX3195922
పషరర: కకషష లమమమకర

94-228/573

తసడడ:డ రరమ లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:29
లస: పప
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94-228/611

భరస : కకషష లమకరస
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స
2373 NDX3217064
పషరర: కమల లమమమకర

94-229/1351

94-228/111

94-228/114

94-210/234

95-210/464

94-228/119

94-228/121

భరస : సప మశశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:41
లస: ససస స

2383 NDX1115534
పషరర: భబరత చసదడగరరర

2386 NDX2132728
పషరర: దదవఖ యయపపరర

2389 NDX0096362
పషరర: కకటటశసర రరవప గరదద

2392 NDX2343135
పషరర: వరమమ కకనటస

94-228/124

94-228/127

2395 NDX0097345
పషరర: వజయదసరర పససపపలలటట

2378 MLJ1970987
పషరర: రమమశ బబబబ కశనబబ యన

2381 NDX2732691
పషరర: కరసననబబ యనన రరజగశ బబబబ

94-228/115

2384 NDX0827246
పషరర: కరమమశసరమమ చసదడగరరర

94-228/113

94-228/575

94-228/116

భరస : ననగగశసరరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1455
వయససస:55
లస: ససస స
94-228/117

2387 NDX0097915
పషరర: పదమ వవపపరర

94-228/118

భరస : శకనవరసరరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:84-19-1456
వయససస:44
లస: ససస స
94-228/120

2390 NDX2837557
పషరర: కవఖ యయపపరర

94-228/576

తలర : పదమ యయపపరర
ఇసటట ననస:84-19-1456
వయససస:24
లస: ససస స
94-228/122

2393 NDX2343317
పషరర: వనసకరటరరవ కకనటస

94-228/123

తసడడ:డ నరసయఖ కకనటస
ఇసటట ననస:84-19-1457
వయససస:29
లస: పప
94-228/125

2396 NDX0097501
పషరర: లకక పరరసత పససపపలలటట

భరస : శవ ననగ వరపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సప మ శశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:41
లస: ససస స

2398 NDX2497915
పషరర: శకదచవ పససపపలలటట

2399 AP151000378260
పషరర: అనసదయ పససపపలలటట

భరస : శకనవరసరరవప PASUPULETI
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:42
లస: ససస స

94-228/110

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసయఖ కకనటస
ఇసటట ననస:84-19-1457
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:84-19-1457
వయససస:34
లస: పప
2397 NDX1190016
పషరర: లకడమ పరరసత పససపపలలటట

94-228/574

తసడడ:డ వనసకటటససరరర గరదద
ఇసటట ననస:84-19-1456
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:84-19-1457
వయససస:30
లస: ససస స
2394 NDX1743435
పషరర: వనసకట రరమయఖ కకణతస

2380 NDX2835957
పషరర: రరజగశ బబబబ కరసననబబ ఈనన

2375 NDX2063568
పషరర: వరరరఘవమమ కరశనబబ యన

తసడడ:డ కకషరషరరవప కససకక బబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:39
లస: పప

తలర : పదమ యయపపరర
ఇసటట ననస:84-19-1456
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ గరదద
ఇసటట ననస:84-19-1456
వయససస:70
లస: ససస స
2391 NDX1719881
పషరర: వనసకట రమణ కకణతస

94-228/112

భరస : బబబబరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1455
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భబలలకర రరవప గసగబల
ఇసటట ననస:84-19-1455
వయససస:50
లస: ససస స
2388 AP151000396311
పషరర: కకషషవవణణ గరదద

2377 AP151000396220
పషరర: కకషరషరరవప కశనబబ యన

94-228/617

భరస : రమమశ బబబబ కరశనబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప కరసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబలలకర రరవప గసగబల
ఇసటట ననస:84-19-1455
వయససస:38
లస: పప
2385 SQX1821958
పషరర: శవమమ గసగబల

94-230/984

తసడడ:డ రరమయఖ కశనబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప కరససనబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:34
లస: పప
2382 NDX2408805
పషరర: వరసస గసగబల

2374 NDX3151826
పషరర: పప లలశసరర పసగరల

2372 NDX3232428
పషరర: కమల లమమమకర

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ పసగరల
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప కశనబబ యన
ఇసటట ననస:84-19-1454/1
వయససస:57
లస: ససస స
2379 NDX0425991
పషరర: రసజత బబబబ కశనబబ యన

94-228/612

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష లమమమకర
ఇసటట ననస:84-19-1454
వయససస:31
లస: ససస స
2376 AP151000396298
పషరర: మమణణకఖమమ కశనబబ యన

2371 NDX3223849
పషరర: కమల లమమమకర

94-228/128

94-228/126

94-228/129

భరస : వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:65
లస: ససస స
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2400 NDX1189992
పషరర: వనసకటటశసరరర పససపపలలటట

94-228/130

భరస : సప మయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:71
లస: ససస స
2403 NDX0096651
పషరర: వర పడసరద శవ ననగ

94-228/133

94-210/236

94-228/137

94-228/140

94-228/143

94-228/146

94-228/149

భరస : మదనర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:35
లస: ససస స

2413 NDX0097410
పషరర: దనరరగరబ షషక

2416 MLJ3383734
పషరర: మబనర ఉననసర

2419 NDX0687608
పషరర: అబబదల రహహస షషక

2422 NDX2714046
పషరర: దసరర కతడ

94-228/495

2425 NDX2715548
పషరర: మరరభ షషక

94-228/141

2428 AP151000396072
పషరర: షసర బ షషక
భరస : చనన ఇమమమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:60
లస: ససస స

2408 NDX0424499
పషరర: మబసతనజ మహమమద

94-228/136

2411 NDX2063535
పషరర: మమమనజ షషక

94-228/139

2414 AP151000396297
పషరర: రరవపలమమ మమదదనవటట

94-228/142

భరస : వనసకటటశసరరర మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-19-1460
వయససస:60
లస: ససస స
94-228/144

2417 AP151000396067
పషరర: బబ జజన షషక

94-228/145

భరస : ఖమససమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:65
లస: ససస స
94-228/147

2420 AP151000396087
పషరర: బబబజ షషక

94-228/148

తసడడ:డ ఖమససమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:50
లస: పప
94-228/493

2423 NDX2713972
పషరర: శరకవణణ కతడ

94-228/494

తసడడ:డ తషలశ రరస కతడ
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/1130

భరస : ఇమమససరహహబ షపవకస
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:67
లస: ససస స
94-228/150

94-210/235

తసడడ:డ మహమమద మబస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1460
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తషలశ రరస సససగ లమతచ
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలశ రరస సససగ కథతడ
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:23
లస: ససస స
2427 NDX0588350
పషరర: షషక బబ

94-228/138

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షషక లమల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:90
లస: పప
2424 NDX2714079
పషరర: సరవన కహతడ

2410 NDX0441725
పషరర: యసర మహమమద

2405 NDX1278761
పషరర: మదనర బ షపవక

భరస : యసర మహమమద
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబజ ఉననసర
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:23
లస: పప
2421 MLJ3383106
పషరర: ఖమససస సరహహబ షషక

94-228/135

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1460
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబబదల రజహమన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1462
వయససస:26
లస: ససస స
2418 NDX1788266
పషరర: అబబదల ఇబడహహస షషక

2407 NDX0424697
పషరర: కరససలల షషక

94-228/132

భరస : సపవదసలల షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యబససబ యసఁ
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద మబసర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1460
వయససస:24
లస: ససస స
2415 NDX1501965
పషరర: సలమమ బబగస షషక

94-228/134

భరస : సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద మబస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:25
లస: పప
2412 NDX2063543
పషరర: సపవననజ షషక

2404 AP151000375428
పషరర: సప మశశఖర పససపపలలటట

2402 NDX2497972
పషరర: నవన కలమమర పససపపలలటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1459
వయససస:28
లస: పప
2409 NDX1743450
పషరర: మహమమద అల షషక

94-228/131

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఎస శవ ననగ
ఇసటట ననస:84-19-1458
వయససస:39
లస: పప
2406 NDX1278753
పషరర: అబబదల రఫస షపవక

2401 NDX2497956
పషరర: అనల కలమమర పససపపలలటట

2426 NDX2715175
పషరర: మదర షషక

94-210/864

తలర : మరరభ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:34
లస: పప
94-228/151

2429 NDX1075928
పషరర: మదనర షషక

94-228/152

తసడడ:డ ననజర బ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:35
లస: పప
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2430 NDX0588376
పషరర: మదర షషక
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94-228/153

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:62
లస: పప
2433 NDX2919397
పషరర: హహయససరహహబ షషక

94-230/986

94-228/155

94-212/634

94-212/1081

94-212/1084

94-212/1086

94-212/635

2443 NDX2887057
పషరర: గగవసదమమ యయనగరడర

2446 NDX2882710
పషరర: జహహదన షషక

2449 MLJ1970573
పషరర: సపవదనబ షషక

94-228/158

2452 AP151000396286
పషరర: బబజఇమమమ వల షషక

94-212/1082

94-228/160

2457 MLJ3384054
పషరర: పప లమమ ఉపపలపరటట

94-228/163

2455 MLJ3384021
పషరర: వనసకట కలమమరర కకసడనడజ

94-212/1085

తసడడ:డ ససబబరరజ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:36
లస: పప

94-212/633

2441 NDX2353019
పషరర: పడసదనసబ పపనననటట

94-212/636

2444 NDX3113115
పషరర: బబజబబబబ షషక

94-212/1083

2447 NDX2966851
పషరర: బషసర మగల

94-229/1352

తసడడ:డ సలమస మగల
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:29
లస: పప
94-228/156

2450 AP151000396289
పషరర: మసరసన బ షషక

94-228/157

భరస : బబజఇమమమ వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1469
వయససస:44
లస: ససస స
94-228/159

2453 NDX1478776
పషరర: కకషష కలమమరర ఉపపలపరటట

94-210/237

తలర : తరపతమమ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:25
లస: ససస స
94-228/161

భరస : శసకర కకసడరరజ
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:47
లస: ససస స
2458 MLJ3384179
పషరర: వనమబనరరజ ఉపపలపరటట

2438 NDX1834762
పషరర: రమఖ చదల

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మదనర మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1469
వయససస:50
లస: పప

2454 NDX1115609
పషరర: పపననమదచవ ఉపపలపరటట
ఉపపలపరటట
తలర : తరరపతమమ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:27
లస: ససస స

94-228/154

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1467
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : బబజజజన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1469
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నజరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1469
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబరరజ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:64
లస: ససస స

2440 NDX1834838
పషరర: ఎసపరరర పపనననటట

2435 NDX1966565
పషరర: మహహబబ షషక

తసడడ:డ రమమశ చదల
ఇసటట ననస:84/19/1467
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజయమ ఇమమమ వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1469
వయససస:19
లస: ససస స
2451 MLJ1971159
పషరర: ననగబలమరర షషక

94-212/632

భరస : శకనవరస రరవప యయనగరడర
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:33
లస: పప
2448 NDX2892925
పషరర: ఆషర షషక

2437 NDX2221828
పషరర: మమనక చదల

94-230/985

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1465
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప పపనననటట
ఇసటట ననస:84/19/1467
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల వననగళళ
ఇసటట ననస:84-19-1468
వయససస:63
లస: పప
2445 NDX2887339
పషరర: బబజ బబబబ షషక

94-212/1080

తసడడ:డ రమమష చదల
ఇసటట ననస:84-19-1467
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర షషక
ఇసటట ననస:84/19/1467
వయససస:28
లస: ససస స
2442 NDX2887024
పషరర: బడహమ రరవప వననగళళ

2434 NDX2920601
పషరర: దసరర తరరవదఅలమ

2432 NDX2919371
పషరర: హయససరహహబ షషక

తసడడ:డ మదర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనయ కలమమర తరరవదఅలమ
ఇసటట ననస:84-19-1465
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గడడడపత
ఇసటట ననస:84-19-1466
వయససస:47
లస: ససస స
2439 NDX1471382
పషరర: ఇమమస బబ షషక

94-228/577

తసడడ:డ మదనర లమల
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మదర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1464
వయససస:19
లస: పప
2436 NDX0096875
పషరర: ససజజత గడడడ పరటట

2431 NDX2919405
పషరర: అహమద లమల

2456 MLJ3384120
పషరర: తరరపతమమ ఉపపలపరటట

94-228/162

భరస : జగర రరజ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:48
లస: ససస స
94-228/164

2459 NDX0423640
పషరర: శకపరదరరజ ఉపపలపరటట

94-228/165

తసడడ:డ ససబబరరజ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:41
లస: పప
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2460 MLJ3384039
పషరర: శసకర కకసడనడజ
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94-228/166

తసడడ:డ బడహమరరజ కకసడరరజ
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:53
లస: పప
2463 NDX1788159
పషరర: అశశక కలమమర బబననరజర

94-228/169

94-228/170

94-208/51

94-228/172

94-210/240

94-208/1132

94-208/1135

భరస : శకనవరస రరవప వరపనవన
ఇసటట ననస:84-19-1481
వయససస:39
లస: ససస స

2473 NDX1832949
పషరర: రసగ రరవప వవచన

2476 NDX3277001
పషరర: సరసబడజఖస ������

2479 NDX2681435
పషరర: ఖమసస మసరసన బబబబ షషక

2482 NDX2673572
పషరర: జన బబష షషక

94-202/681

2485 NDX2714004
పషరర: రరప శవ లకడమ గబసటటరర

94-228/173

2488 NDX2921229
పషరర: పదమ మదసదలలరర
భరస : నరసససహ రరవప మదసదలలరర
ఇసటట ననస:84-19-1481
వయససస:42
లస: ససస స

2468 NDX1241363
పషరర: పదనమవత బబ డపరటట

94-208/50

2471 NDX2918621
పషరర: హహమసత వనచనచ

94-212/1087

2474 AP151000396219
పషరర: హహసషసన షషక

94-228/174

తసడడ:డ కరశమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1475
వయససస:62
లస: పప
94-211/1317

2477 NDX2673523
పషరర: ససరగశ బబబబ నదర బబష

94-208/1131

తసడడ:డ హసన నదర బబష
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:45
లస: పప
94-208/1133

2480 NDX2671055
పషరర: జజయ షషక

94-208/1134

తసడడ:డ లకమ రజడడడ యరకస
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:31
లస: ససస స
94-213/857

2483 NDX2680965
పషరర: శరరష బబగబమ షషక

94-213/858

తసడడ:డ హహమయబన కబర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:31
లస: ససస స
94-228/496

భరస : వనసకట శవ కకషష గబసటటరర
ఇసటట ననస:84-19-1481
వయససస:20
లస: ససస స
94-228/625

94-210/239

తసడడ:డ రసగరరరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:84-19-1475
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహమయబన కబర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:33
లస: పప

భరస : జన బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1480
వయససస:22
లస: ససస స
2487 NDX3281490
పషరర: దసరర మలర శసరర వరపనవన

94-208/52

తసడడ:డ శదదయఖ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:22
లస: పప
2484 NDX3175254
పషరర: రజహన బబగబమ షషక

2470 NDX1241348
పషరర: నరసససహ రరవప బబ డపరటట

2465 NDX1478859
పషరర: హహహమమవత పథ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1474
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: శకలకడమ కకమబమ
ఇసటట ననస:84-19-1477
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ నదర బబష
ఇసటట ననస:84-19-1479
వయససస:37
లస: ససస స
2481 NDX2679850
పషరర: హఫసజ షషక

94-228/171

తసడడ:డ పపరరషప తస స వవచన
ఇసటట ననస:84-19-1475
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1477
వయససస:29
లస: పప
2478 NDX2679413
పషరర: రజయమ బబగబమ నదర బబష

2467 NDX0882373
పషరర: మహన బబబబ తదలపప డ లల

94-228/168

భరస : సరసబశవ రరవప పథ
ఇసటట ననస:84-19-1473
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1474
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప వనచచ
ఇసటట ననస:84-19-1475
వయససస:24
లస: పప
2475 NDX0499731
పషరర: ననగ మమధవ షషక

94-210/238

తసడడ:డ శకరరమబలల తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:84-19-1473
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1474
వయససస:63
లస: ససస స
2472 NDX1745555
పషరర: కరరరసక వనచచ

2464 NDX1278811
పషరర: జజఖత బననవజరర

2462 MLJ3383338
పషరర: లకడమ చచటరరజ

తసడడ:డ హరరఈశసర చచటరరజ
ఇసటట ననస:84-19-1472
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర బననవజరర
ఇసటట ననస:84-19-1473
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహన బబబబ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:84-19-1473
వయససస:33
లస: ససస స
2469 NDX1241355
పషరర: వజయలకకమ బబ డపరటట

94-228/167

తసడడ:డ కకషషమబరరసరరజ� ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-19-1471
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సలల బబననరజ ర
ఇసటట ననస:84-19-1472
వయససస:25
లస: పప
2466 NDX0882381
పషరర: శక శశరలజ తదలపప డ లల

2461 MLJ3384047
పషరర: ససబబరరజ ఉపపలపరటట

2486 NDX2724995
పషరర: లకడమ వనలలచదరర

94-228/578

భరస : శకనవరస వనలలచదరర
ఇసటట ననస:84-19-1481
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/1353

2489 AP151000396130
పషరర: mary భబవనగరరర

94-228/175

భరస : తనమమసస bhuvanagiri
ఇసటట ననస:84-19-1482
వయససస:50
లస: ససస స
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2490 NDX0589036
పషరర: బబలసరసమ భబవనగరరర

94-228/176

తసడడ:డ తషలసనన భబవనగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1482
వయససస:32
లస: పప
2493 MLJ3383346
పషరర: శకరరమబలల గరదద

94-228/179

94-228/180

94-228/183

2502 MLJ3383908
పషరర: హనసమమయమమ తతట తతట

94-228/185

94-210/243

94-228/189

94-210/242

2503 NDX0096578
పషరర: మణణ కరసత తతట

2506 NDX2709012
పషరర: ససతనరమయమఖ కగశక

2509 NDX2638161
పషరర: ససపన కగశక

94-228/191

2512 AP151000396185
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-228/186

తసడడ:డ లమల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:36
లస: పప

2515 AP151000396306
పషరర: శకనసభబషర షషక

94-223/1003

2518 NDX2854305
పషరర: షషక జజన బబగస
తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:21
లస: ససస స

94-228/182

2501 AP151000396397
పషరర: పరవన తతట

94-228/184

2504 MLJ3383569
పషరర: వనసకటటశసరరరవప తతట తతట

94-228/187

2507 NDX1719758
పషరర: సతఖవరణణ పప తత
స రర

94-228/188

భరస : రరమకకషష పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-19-1486
వయససస:37
లస: ససస స
94-228/497

2510 NDX0423368
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-228/190

భరస : శకనసభబషర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:41
లస: ససస స
94-228/192

2513 AP151000396323
పషరర: కరశసబ షషక

94-228/193

భరస : ననజర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:70
లస: ససస స
94-228/195

తసడడ:డ ననజర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:48
లస: పప
94-228/197

2498 NDX0740647
పషరర: అనల కలమమర వడర మమనస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84-19-1485
వయససస:52
లస: పప

భరస : లమల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:55
లస: ససస స
94-228/194

94-210/241

భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84-19-1485
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ కగశక
ఇసటట ననస:84-19-1486
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల� షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:75
లస: పప

2500 NDX1233436
పషరర: గగససయమ షపవక

2495 NDX1324680
పషరర: నససమమ షపవక

తసడడ:డ ననగ మబరళ కకషష వడర మమనస
ఇసటట ననస:84-19-1484
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యగరనదనమ కగశక
ఇసటట ననస:84-19-1486
వయససస:43
లస: పప

తలర : రరజగశసరర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-19-1486
వయససస:41
లస: పప

2517 AP151000396271
పషరర: ననజర షషక

94-228/181

తసడడ:డ వనసకటటససరరర తతట
ఇసటట ననస:84-19-1485
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-19-1486
వయససస:39
లస: ససస స

2514 NDX0461046
పషరర: బబజ షషక

2497 MLJ3383783
పషరర: పదమ వడర మమనస

94-228/178

తసడడ:డ మబసస ఫర షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1484
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1485
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర తతట
ఇసటట ననస:84-19-1485
వయససస:65
లస: ససస స

2511 AP151000396256
పషరర: కరశసబ షషక

94-228/621

భరస : కకషష వడర మమనస
ఇసటట ననస:84-19-1484
వయససస:50
లస: ససస స

2499 NDX1115583
పషరర: ననగ మబరళకకషష వడర మమనస
వడర మమనస
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వడర మమనస
ఇసటట ననస:84-19-1484
వయససస:48
లస: పప

2508 NDX1719741
పషరర: రరమకకషష పప తత
స రర

2494 NDX3241809
పషరర: వనసకట రమణ చచసబబటట

2492 AP151000396102
పషరర: భబవనగరరర తమసస

తసడడ:డ ఇననయఖ తమసస
ఇసటట ననస:84-19-1482
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష చచసబబటట
ఇసటట ననస:84-19-1483
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మబరళకకషష వడర మమనస
ఇసటట ననస:84-19-1484
వయససస:27
లస: ససస స

2505 NDX1399089
పషరర: సతఖవరణణ పప తత
స రర

94-228/177

తసడడ:డ తనమమస bhuvanagiri
ఇసటట ననస:84-19-1482
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరదద
ఇసటట ననస:84-19-1482
వయససస:72
లస: పప
2496 NDX1115617
పషరర: రసజత వడర మమనస

2491 MLJ1973049
పషరర: జజసఫపసమమర భబవనగరరర

2516 AP151000396251
పషరర: మసరసన వల షషక

94-228/196

తసడడ:డ ననజర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487
వయససస:53
లస: పప
94-230/987

2519 NDX2112555
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-210/244

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487/1
వయససస:28
లస: పప
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94-210/245

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1487/1
వయససస:33
లస: పప
2523 NDX1834655
పషరర: రరమబలల పరరమశశటట

94-212/637

94-228/205

94-228/208

94-228/210

94-228/213

94-228/216

94-228/219

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:40
లస: పప

2533 AP151000396395
పషరర: మసగమమ వనననపపసల

2536 NDX1787896
పషరర: ససభబనన షషక

2539 NDX0588608
పషరర: బబజ మదదద

2542 NDX1787946
పషరర: బబబబ షషక

94-229/88

2545 NDX1275213
పషరర: వనసకరయమమ మబతయ

94-228/211

2548 NDX2343333
పషరర: లకడమ పడసనన నదల
భరస : ఆసజనవయబలల నదల
ఇసటట ననస:84-19-1496
వయససస:25
లస: ససస స

2528 NDX0422618
పషరర: శవకకటటశసరరరవప పరరమశశటట

94-228/207

94-228/209
2531 AP151000396057
పషరర: యగయఖ పరరమశశటట పరరమశశటట

2534 NDX0422667
పషరర: శకనవరసరజడడడ వనననపపసల

94-228/212

తసడడ:డ పపదదచదనననరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1493/1
వయససస:36
లస: పప
94-228/214

2537 NDX0423160
పషరర: వజయలకడమ వసజజరపప

94-228/215

భరస : సదరఖననరరయణ వరసజరరన
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:34
లస: ససస స
94-228/217

2540 MLJ1972736
పషరర: శకనవరసరరవప మజజ

94-228/218

తసడడ:డ సససహచలస మజజ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:36
లస: పప
94-228/220

2543 NDX1275239
పషరర: ససధన రరణణ ఇరరగరనవన

94-229/87

భరస : చసదడ శశఖర ఇరరగరనవన
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:31
లస: ససస స
94-229/89

భరస : కకషష మబరరస మబతయ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:78
లస: ససస స
94-229/91

94-228/204

తసడడ:డ కకటయఖ పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1493
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:54
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:34
లస: ససస స
2547 NDX0772038
పషరర: షరరఫ షషక

94-228/579

తసడడ:డ సససహచలస మదదద
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస మజజ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:37
లస: పప
2544 NDX0772285
పషరర: అశకఫపన షషక

2530 NDX2736676
పషరర: సరమమజఖస పరరమశశటట

2525 NDX0826842
పషరర: రజన పరరమసపటట

తసడడ:డ పపదదవనసకటటశసరరర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సససహచలస మజజ
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:63
లస: ససస స
2541 NDX1184456
పషరర: శకనవరస రరవప మజజ మజజ

94-228/206

భరస : పపదదచదనననరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1493/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1493/1
వయససస:69
లస: పప
2538 MLJ1971894
పషరర: కళయవత మజజ

2527 NDX0826438
పషరర: శకనవరసరరవప పరరమసపటట

94-228/627

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస వరసస రజడడడ వననసనపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1493/1
వయససస:28
లస: ససస స
2535 NDX1211812
పషరర: చదనన రజడడడ వనననపపసల

94-228/203

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:52
లస: పప
2532 NDX1211820
పషరర: పదనమవత వననసనపపసల

2524 NDX1211838
పషరర: రమణ పరరమశశటట

2522 NDX3291564
పషరర: వజయ భవన అడపరల

భరస : దసరర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:84-19-1489
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశసర రరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1492
వయససస:30
లస: పప
2529 NDX0826917
పషరర: వనసకటటశసరరర పరరమసపటట

94-210/246

తసడడ:డ వపగరర రరవప ఆడపల
ఇసటట ననస:84-19-1489
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1492
వయససస:53
లస: ససస స
2526 NDX0826461
పషరర: పరరమసపటట ససబబబరరవప

2521 NDX1496893
పషరర: దసరర రరవప అడపరల

2546 NDX1275221
పషరర: చసదడ శశఖర ఇరరగరనవన

94-229/90

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఇరరగరనవన
ఇసటట ననస:84-19-1495
వయససస:38
లస: పప
94-228/221

2549 NDX2343580
పషరర: ఆసజనవయబలల నదలల

94-228/222

తసడడ:డ యయగయఖ నదలల
ఇసటట ననస:84-19-1496
వయససస:33
లస: పప
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94-228/580

తసడడ:డ ససబబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:84-19-1496
వయససస:44
లస: పప
2553 NDX3143179
పషరర: దసరర మహహశ పప తల

2551 NDX2720621
పషరర: నరరయణమమ పరదరరస

94-228/581

భరస : మహన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:84-19-1496
వయససస:43
లస: ససస స
94-212/1089

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:30
లస: పప

2554 NDX3143971
పషరర: జజఖత పప తల

94-228/223

భరస : బబలమజ పప గడడ సద
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:29
లస: ససస స

2557 MLJ3383155
పషరర: లకకమససబబగఖవత పప గదసడ

94-212/1090

94-228/226

తసడడ:డ భబససర రరవప పప గడడ సద
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:39
లస: పప

2560 NDX3017613
పషరర: మసగమమ ఈపపరర

2555 NDX3209590
పషరర: జజఖత పప తల

94-228/224

2558 AP151000396315
పషరర: ససజజత పప గడడ సద

94-207/719

2561 MLJ1970284
పషరర: వనసకటరమణ వనననపపసల

తసడడ:డ అమబరజలర షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:48
లస: పప

2565 NDX3183167
పషరర: సమమద షషక

2567 NDX0411934
పషరర: సరరన షషక

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:18
లస: పప

94-228/230

తసడడ:డ అమరరలర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:29
లస: ససస స

2568 NDX2409522
పషరర: బబజజన షషక

94-228/232

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:54
లస: ససస స

2569 NDX2409530
పషరర: మమలమబ షషక

94-228/235

తసడడ:డ అమరజరలర� షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:47
లస: పప

2572 NDX2409548
పషరర: మమలమల షషక

94-228/233

94-207/676

2575 NDX3142304
పషరర: సరసబ రజడడడ వనననపపస

94-211/113

94-228/231

2570 MLJ3383551
పషరర: గరలబ షషక

94-228/234

తసడడ:డ అమర లలలర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:43
లస: పప
94-228/236

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:70
లస: పప

2574 NDX3144771
పషరర: రమణరజడడడ వనననపపస

2564 NDX2484285
పషరర: గరలబ షపవక

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అమబరజలర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:70
లస: ససస స

2571 AP151000396371
పషరర: హహసషసన షషక� షషక

94-228/227

భరస : ననగరరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1499
వయససస:45
లస: ససస స

94-228/228 2563 AP151000396216
94-228/229
2562 NDX1408997
పషరర: మహహశకలమమరరజడడడ వనననపపసల
పషరర: ననగరరజడడడ వనననపపసల
వనననపపసల
తసడడ:డ ననగర రజడడడ వనననపపసల
తసడడ:డ లకకమననరరయణ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1499
ఇసటట ననస:84-19-1499
వయససస:28
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

2566 NDX1075761
పషరర: మరరసబ షషక

94-228/225

భరస : భబససరరరవప పప గడడ సద
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ ఈపపరర
ఇసటట ననస:84-19-1499
వయససస:50
లస: ససస స

94-212/1092

94-212/1091

భరస : అరరణ కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప పప గడడ సద
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:37
లస: ససస స

2559 NDX0097485
పషరర: బబజ బబబబ పప గ దసడ

94-212/1088

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:57
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర పప తల
ఇసటట ననస:84-19-1498
వయససస:25
లస: ససస స

2556 NDX0882316
పషరర: లకడమపపరరషమ పప గ దసడ

2552 NDX3113628
పషరర: నగగశసరరరవప పప తల

2573 NDX2869642
పషరర: గరలబ షషక

94-230/988

తసడడ:డ అమబరగల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1500
వయససస:30
లస: పప
94-212/978

2576 NDX3142320
పషరర: ససశల వనననపపస

94-212/979

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రజడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:84/19/1501
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రజడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84/19/1501
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబ రజడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:84/19/1501
వయససస:39
లస: ససస స

2577 NDX3144821
పషరర: ససశల వనననపపస

2578 NDX3153673
పషరర: వనసకటరమణ వవనదనలసర

94-212/1095
2579 NDX3152618
పషరర: శవ ననరరయణ రజడడ వనననపపస

భరస : సరసబ రజడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:39
లస: ససస స

94-212/1093

భరస : రమణరజడడడ వవనదనలసర
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:39
లస: ససస స

94-212/1094

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:18
లస: పప
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2580 NDX3220365
పషరర: వనసకటరమణ వవనదనలసర

94-212/1272

భరస : రమణరజడడడ వవనదనలసర
ఇసటట ననస:84/19/1501
వయససస:39
లస: ససస స

2581 MLJ1970292
పషరర: ససశల వనననపపసల

భరస : సరసబరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:40
లస: ససస స

2583 NDX0743187
పషరర: రమణనరజడడడ వనననపపసల
వనననపపసల
తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:50
లస: పప

94-228/239

2586 NDX3164704
పషరర: రమణరజడడడ వనననపపస

94-228/582

2584 NDX2673234
పషరర: శశషయఖ దచగరలమ

2587 NDX2732550
పషరర: సరసబ రజడడడ వనననపపస
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:42
లస: పప

2589 NDX3144144
పషరర: ననరరయణ రజడడడ వనననపపస

2590 NDX3149218
పషరర: సరసబ రజడడడ వనననపపస

94-230/971

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:84/19/1501
వయససస:18
లస: పప
94-210/249

భరస : సపవదనమసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:29
లస: ససస స
2595 NDX0422121
పషరర: జజనబ సయఖద
భరస : ననగబలమసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:36
లస: ససస స
2598 AP151000396393
పషరర: మసరసనసలర సయఖద

94-228/243

94-234/1507

2602 NDX1502153
పషరర: శకదచవ నలర చదరరవప

2604 NDX0606699
పషరర: శవ శకనస బబబబ చసదన చసదన

2605 NDX1834697
పషరర: వజయ రరణణ కలరరకలల

94-228/248

తసడడ:డ వనసకట రరవప చసదన
ఇసటట ననస:84-19-1504
వయససస:41
లస: పప
94-212/1098

2591 NDX1278597
పషరర: మమనక వరరకలటట

94-210/248

2594 NDX3055746
పషరర: మహబబబ బఇవనవ సయద

భరస : లకమణ శరససస స నలర చదరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1503
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడడ థదమబరర
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:18
లస: పప

2593 NDX3055647
పషరర: మర హహసషన సయద

2599 NDX2159482
పషరర: ననగబలమసరసన సయఖద

94-212/1096

94-212/1097

భరస : మర హహసషన సయద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:52
లస: ససస స
94-228/241

2597 AP151000396055
పషరర: మహబబ సయఖద

94-228/242

భరస : మరరహహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:59
లస: ససస స
94-228/244

2600 AP151000396392
పషరర: మరరహహసషసన సయఖద

94-228/245

తసడడ:డ బబడదసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:64
లస: పప
94-228/246

2603 NDX2342897
పషరర: ధన లకడమ చసదన

94-228/247

భరస : శవ శకనస బబబబ చసదన
ఇసటట ననస:84-19-1504
వయససస:38
లస: ససస స
94-212/638

2606 NDX1334655
పషరర: వనసకరయమమ పసననసటట

భరస : మహన రరవప లలట కలరరకలల
ఇసటట ననస:84/19/1505
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భబషయఖ పసననసటట
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:74
లస: ససస స

2608 NDX2863397
పషరర: వజయ రరణణ కలేరరకలల

2609 NDX2910917
పషరర: ననగబర బ షషక

భరస : మహనరరవప కలేరరకలల
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:38
లస: ససస స

94-228/499

94-228/584
2588 NDX2727774
పషరర: శవనననరరయణ రజడడ వనననపపస

తసడడ:డ అసకమమ రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రఓౘ మదర చచరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1503
వయససస:53
లస: పప

2607 NDX2947042
పషరర: శవ కలమమరర థదమబరర

94-228/583

తసడడ:డ మరర హహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:40
లస: పప
94-210/250

2585 NDX2679702
పషరర: వనననపపస శవనననరరయణ

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రజడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:42
లస: పప

2596 NDX1787847
పషరర: జజన బ సయఖద

94-228/238

తసడడ:డ సరసబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:18
లస: పప

భరస : మరర హహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరహహసషసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:33
లస: పప
2601 NDX1479964
పషరర: లకమణ శరససస స మదర చచరరవప

94-228/498

తసడడ:డ బదన సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:84-19-1502
వయససస:69
లస: పప
94-228/240

2582 MLJ1970193
పషరర: రమణమమ వనననపపసల

భరస : రమణ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప దచగరలమ
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ రజడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:84-19-1501
వయససస:50
లస: పప

2592 NDX1480896
పషరర: నదరజ హన షషక

94-228/237

94-212/1099

94-212/639

94-212/1100

భరస : సయద బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:35
లస: ససస స
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2610 NDX2389823
పషరర: శవ సరయ కరకసత రజడడడ
తతమబరర
తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ తతమబరర
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:26
లస: పప

94-217/658

2613 MLJ3383247
పషరర: సరససత� మదసదకసటట�

94-228/251

94-228/254

తసడడ:డ సపవదన షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:31
లస: పప
2622 AP151000396231
పషరర: వనసకయమమ పలర పప
భరస : ఏడడకకసడలల� పలర పప
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:75
లస: ససస స
2625 NDX1379700
పషరర: లలమవత అలగగరర

94-210/255

94-228/258

94-228/586

తసడడ:డ చనననరజడడడ మబచసమమరర
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:52
లస: పప

2623 NDX1719790
పషరర: లకడమ ననరరయణ పలర పప

2626 NDX3147923
పషరర: భరతమమ రరసకల

2629 NDX0096966
పషరర: శశషష ఆలగగరర

2632 NDX1399188
పషరర: వనసకటటశసరరర లవపలలరర

94-212/641

2635 NDX0389676
పషరర: ధనలకడమ మబతఖమమరర

94-228/257

2638 NDX3089612
పషరర: ధన లకడమ మబచసమరరక
భరస : రరయప రజడడడ మబచసమరరక
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:47
లస: ససస స

2621 NDX1942730
పషరర: లకడమ పలర పప

94-228/255

2624 NDX1497032
పషరర: తచజసససన పబబత

94-210/254

తసడడ:డ గరపరల రరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:25
లస: ససస స
94-212/1101

2627 NDX3141777
పషరర: యసస బబబబ రరసకల

94-212/1102

తసడడ:డ రరమ రరవప రరసకల
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:31
లస: పప
94-228/259

2630 MLJ3383312
పషరర: ననగయఖ అలగగరర

94-228/260

తసడడ:డ ససజనన అలగరరర
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:63
లస: పప
94-210/256

2633 NDX0169664
పషరర: బబజ కళయఖణణ

94-212/640

తసడడ:డ రరయపరజడడడ మబతఖమమరర
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:30
లస: ససస స
94-212/642

భరస : రరయపపరజడడడ మబతఖమమరర
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:45
లస: ససస స
94-212/644

94-210/251

భరస : ననరరయణ పలర పప
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసరసల రజడడ లమవపలలరర
ఇసటట ననస:84-19-1511
వయససస:79
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:42
లస: ససస స
2637 NDX0957548
పషరర: రరయపప రజడడడ మబచసమమరర

94-210/253

తసడడ:డ ననగరరజ ఆలగగరర
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకమణరరవప రరసకల
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:64
లస: పప
2634 NDX0911867
పషరర: వనసకట ససబబమమ

2620 NDX1479642
పషరర: మసరసన వల షషక

2618 NDX1479576
పషరర: పరరసన ససలమసనన షషక
భరస : మసరసన వల షపవక
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప రరసకల
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సససదరరరమరజడడడ మర
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:75
లస: ససస స
2631 NDX3107190
పషరర: రమమరరవప రరసకల

94-228/585

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ అలగగరర
ఇసటట ననస:84-19-1508
వయససస:28
లస: ససస స
2628 AP151000396028
పషరర: లసగమమ మర

2617 NDX2925253
పషరర: శకనవరస రజడడడ తతమబరర

తసడడ:డ శకనవరస రజడడ తతమబరర
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1506
వయససస:36
లస: పప
94-228/256

94-228/250

94-228/252 2615 NDX2343358
94-228/253
2614 NDX2454825
పషరర: శవ సరయ కరకసత రజడడడ తతమబరర
పషరర: శవ సరయ కరకసత రజడడడ తతమబరర

తసడడ:డ కకసడ రజడడడ
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:41
లస: పప
94-210/252

2612 NDX1076066
పషరర: మదనర బ షషక

భరస : ఆదస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ తతమబరర
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:76
లస: పప
2619 NDX1278621
పషరర: సపవదసలల షపవక

94-228/249

భరస : కరలలషర వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకకరజడ�డడ మడడడకసటట
ఇసటట ననస:84-19-1505
వయససస:73
లస: ససస స
2616 NDX1075746
పషరర: ఆదస షషక షషక

2611 NDX1075852
పషరర: రసజజన బ షషక షషక

2636 NDX0914341
పషరర: నచదచనమమటర తరరపతయఖ

94-212/643

తసడడ:డ లకడమ సరసమ నచదచనమమటర
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:52
లస: పప
94-212/1103

2639 NDX2869873
పషరర: వనసకట దసరర పడవసత కలమమర
తతట
తసడడ:డ ససబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:21
లస: పప

94-213/1053
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2640 NDX3208691
పషరర: రరయపప రజడడడ మబచసమబరర

94-228/587

తసడడ:డ చదనన రజడడడ మబచసమబరర
ఇసటట ననస:84-19-1515
వయససస:53
లస: పప
2643 NDX2839728
పషరర: రరజగశసరర తతట

94-213/1054

2646 MLJ3411931
పషరర: వజయలకడమ తరరమలశశటట

94-212/647

94-212/650

94-212/653

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:52
లస: పప
94-212/655

94-228/620

94-212/658

భరస : నరసససహరరవప అమకతస
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:36
లస: ససస స

94-212/651

94-212/661

2648 NDX1835992
పషరర: పవన సరయ తరరమలశశటట

2651 MLJ3405230
పషరర: భరత కలమమర తరరమలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:49
లస: పప

2653 NDX2912244
పషరర: ఇబడహహస షషక

2654 NDX0546481
పషరర: గగస బబగస షషక

94-207/721

2656 NDX0499756
పషరర: షషక జజన బబషర

2659 NDX2422848
పషరర: మబబనన షషక

2662 MLJ1972033
పషరర: ననగససధనరరణణ దళవరయ

2665 NDX2348027
పషరర: మరర సరహహబ షషక

2668 NDX2049675
పషరర: మబకలసద అమకతస
భరస : వరరసజనవయబలల అమకతస
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:46
లస: ససస స

94-212/649

94-212/652

94-212/654

భరస : జజనబబషర షషక
ఇసటట ననస:84/19/1523
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/656

2657 NDX0499806
పషరర: షషక సపవదన సరహహబ

94-212/657

తసడడ:డ బబజ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84/19/1523
వయససస:68
లస: పప
94-230/141

2660 NDX2422830
పషరర: మబశటౘ షషక మహమమద

94-230/142

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1523
వయససస:23
లస: పప
94-212/659

2663 MLJ1972157
పషరర: తషరరపతమమ దళవరయ

94-212/660

భరస : ననగగశసరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/19/1524
వయససస:75
లస: ససస స
94-230/143

తసడడ:డ పసర అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-19-1524
వయససస:68
లస: పప
94-212/663

94-212/646

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/19/1524
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/19/1524
వయససస:59
లస: పప
2667 NDX0552653
పషరర: శకలకడమ అమకతస

2650 NDX1659392
పషరర: ఎలమసద రరవప తరరమలశశటట

2645 NDX1037415
పషరర: సడవసత తరరమలశశటట

తసడడ:డ రరస కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1523
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1524
వయససస:38
లస: ససస స
2664 NDX0388975
పషరర: శకనవరసరరవప దళవరయ

94-212/648

తసడడ:డ సపవదన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84/19/1523
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1523
వయససస:47
లస: పప
2661 NDX1488718
పషరర: దదలర మర షషక

2647 MLJ3411949
పషరర: ధనలకడమ తరరమలశశటట

94-210/865

భరస : ననగభబషణ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససబ షషక
ఇసటట ననస:84-19-1522
వయససస:56
లస: పప

భరస : షపవదన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84/19/1523
వయససస:60
లస: ససస స
2658 NDX3241486
పషరర: దరరయమ సరహహబ షషక

94-212/645

భరస : రరమ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:27
లస: పప

2655 NDX0646232
పషరర: అషసర ఫపన షషక

2644 NDX2353050
పషరర: మసరసనసల షషక

2642 NDX2679348
పషరర: తతట రరజగశసరర

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1516
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-19-1520
వయససస:21
లస: పప

భరస : యలర మసద రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84/19/1521
వయససస:46
లస: ససస స

2652 MLJ3405248
పషరర: రరసకలమమర తరరమలశశటట

94-207/720

తసడడ:డ సససదరయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1516
వయససస:73
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-19-1516
వయససస:59
లస: ససస స

2649 NDX1836024
పషరర: గరరరశసర సరయ తరరమలశశటట

2641 NDX2892875
పషరర: సరసబయఖ తతట

94-212/662
2666 NDX0645986
పషరర: ఇసదదరర పసడయదరరరన అమకతస

తసడడ:డ నరసససహరరవప అమకతస
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:34
లస: ససస స
94-212/664

2669 NDX0893313
పషరర: ననగలకడమ

94-212/665

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:84-19-1525
వయససస:67
లస: ససస స
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2670 NDX2049642
పషరర: కకటటశసరమమ అమకతస

94-212/666

భరస : వనసకటటశసరరర అమకతస
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:84
లస: ససస స
2673 MLJ3689247
పషరర: నరసససహరరవప అమకతస

94-212/669

94-230/145

94-230/148

94-228/630

94-230/151

94-230/154

94-210/863

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:43
లస: పప

2683 NDX1770792
పషరర: మసరసన వల షషక

2686 MLJ1970326
పషరర: మసరసన వల షషక

94-230/157

94-211/114

2678 NDX0437269
పషరర: రమణ పపమమ

94-230/147

2681 NDX3292430
పషరర: శవ శసకర నగరరజడడడ

94-228/629

2684 MLJ1970649
పషరర: సపవదదబ షషక

94-230/150

భరస : ఖమససససపవదన
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:43
లస: ససస స
94-230/152

2687 AP151000399209
పషరర: ఖమససససపవదన ఎసపస

94-230/153

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:50
లస: పప

94-206/1320 2690 NDX2712867
2689 NDX2841393
పషరర: వనసకట మననహర పససపపలలటట
పషరర: పదనమవత పససపపలలటట

94-210/862

భరస : వనసకటరమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19/1530
వయససస:32
లస: ససస స

94-230/155 2693 NDX0650713
94-230/156
2692 NDX0444190
పషరర: యశశద అసజనకలమమరర పప లశశటట
పషరర: లకడమ వనసకటపపరరషమ గరనసగబసటర

2695 NDX0444182
పషరర: కలససమమసబ పప లశశటట

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:27
లస: ససస స
94-230/158

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:59
లస: ససస స
94-230/161

94-230/144

తసడడ:డ వరరరజ నగరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-19-1528
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:39
లస: ససస స
2697 NDX0867853
పషరర: సరసబశవరరవప పప లశశటట

94-230/149

తసడడ:డ వనసకట రమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19/1530
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-19/1530
వయససస:18
లస: ససస స
2694 NDX0681098
పషరర: సరరజన గరనసగబసటర

2680 MLJ1970839
పషరర: వనసకయఖ పపమమమ

2675 NDX2347987
పషరర: బషసరరన షషక

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1527
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:52
లస: పప
2691 NDX2712875
పషరర: ననగ కవఖ పససపపలలటట

94-230/146

తసడడ:డ సపవద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-19-1529
వయససస:45
లస: ససస స
2688 NDX0440198
పషరర: మసరసనసల ఎసపస

2677 MLJ1970656
పషరర: వనసకరయమమ పపమమ

94-212/668

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1526
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1527
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబయఖ పప కలసల
ఇసటట ననస:84-19-1528
వయససస:57
లస: ససస స
2685 NDX0437285
పషరర: సపదనజజన భ ఎస కజ

94-212/670

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1527
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1527
వయససస:34
లస: పప
2682 NDX3292455
పషరర: పపలర మమ పప కలసల

2674 NDX0388942
పషరర: ననగగశసరరరవప దళవరయ

2672 NDX0388991
పషరర: వసశ కకషష అమకతస

తసడడ:డ నరసససహరరవప అమకతస
ఇసటట ననస:84-19-1525
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:85
లస: పప

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1526
వయససస:58
లస: ససస స
2679 NDX0696906
పషరర: వనసకట శవపడసరద పపమమమ

94-212/667

భరస : నరసయస కరరక
ఇసటట ననస:84/19/1525
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అమకతస
ఇసటట ననస:84-19-1525
వయససస:65
లస: పప
2676 NDX2348001
పషరర: ఖమజజబ షషక

2671 MLJ3695350
పషరర: మమణణకఖమమ కరరక

2698 NDX0441147
పషరర: శకనవరస రరవప గరనసగబసటర
తసడడ:డ గబరరనధస
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:44
లస: పప

2696 NDX0461152
పషరర: పపరష చసదడరరవప గరనసగబసటర

94-230/160

తసడడ:డ గబరరనధస
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:41
లస: పప
94-230/162

2699 NDX0441113
పషరర: ఆదదననరరయణ గరనసగబసటర

94-230/163

తసడడ:డ గబరరనధస
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:46
లస: పప
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94-230/164

తసడడ:డ పషద గరపళళళ
ఇసటట ననస:84-19-1530
వయససస:65
లస: పప
2703 NDX3090289
పషరర: నజమ షషక

94-212/1106

94-228/261

94-201/709

94-230/992

94-230/167

94-230/170

94-230/993

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1540
వయససస:35
లస: ససస స

2713 SQX2330090
పషరర: హససన షషక

2716 NDX0435081
పషరర: ఫరతమబన షషక

2719 NDX1503839
పషరర: జమల సపవదన షషక

2722 NDX2719649
పషరర: నమమల శశషమమ

94-230/996

2725 MLJ3383098
పషరర: ససజజత నలకసఠస

95-5/1097

2728 MLJ3394426
పషరర: భబవనవశసరర గరరర పరటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1540
వయససస:45
లస: ససస స

2708 NDX2948743
పషరర: అననపపరష దరసననలమ

94-230/991

2711 NDX2348043
పషరర: వనసకటటశసర రరవప యసగలశశటట

94-230/165

2714 NDX0443374
పషరర: కరమమశసరర ననవషసదస

94-230/166

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:34
లస: ససస స
94-230/168

2717 NDX0849802
పషరర: షషక బబజ కలరగషస

94-230/169

తసడడ:డ జమమల షపద
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:34
లస: పప
94-230/171

2720 NDX0437608
పషరర: వనసకట ససబడమణఖస ననవషసధస

94-230/172

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:34
లస: పప
94-230/994

2723 NDX2719920
పషరర: నమమల వనసకట రమణ

94-230/995

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1537
వయససస:49
లస: పప
94-228/262

భరస : కకటటశసరరరవప నలకసఠస
ఇసటట ననస:84-19-1538
వయససస:40
లస: ససస స
94-230/173

94-212/1107

తసడడ:డ పపలర యఖ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1534
వయససస:91
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1537
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-19-1537
వయససస:47
లస: ససస స
2727 NDX1201482
పషరర: శవ కలమమరర వలశశటట

94-228/624

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1537
వయససస:77
లస: పప
2724 NDX2719912
పషరర: నమమల తచనన అసకమమ

2710 NDX3280286
పషరర: Jullekha Shaik

2705 NDX3091543
పషరర: సరసబ శవ రరవప పప నదనరర

భరస : ఏడడకకసడలల దరసననలమ
ఇసటట ననస:84-19-1533
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జమమలలవసదన
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:31
లస: పప
2721 NDX2719938
పషరర: నమమల ససబబరరవప

94-230/990

భరస : అకబర బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1534
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష
ఇసటట ననస:84-19-1535
వయససస:31
లస: ససస స
2718 NDX0531079
పషరర: ససరగష పసనపరల

2707 NDX2827756
పషరర: ఏడడకకసడలల నరరననలమ

94-212/1105

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప పప నదనరర
ఇసటట ననస:84-19-1532
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ Basha Shaik
ఇసటట ననస:84-19-1534
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-19-1534
వయససస:59
లస: పప
2715 NDX0589317
పషరర: శశరగఖ పసనపరల

94-230/989

తసడడ:డ ఆధద శశశయఖ నరరననలమ
ఇసటట ననస:84-19-1533
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1534
వయససస:32
లస: పప
2712 NDX2921484
పషరర: అకబర బబష షషక

2704 NDX3064912
పషరర: అబబదల రజహమన షషక

2702 NDX3065554
పషరర: గగససయ షషక

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1531
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1531
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ బబబబ గసధస
ఇసటట ననస:84-19-1533
వయససస:25
లస: పప
2709 NDX2819308
పషరర: ఇరశరద బబష షషక

94-212/1104

తసడడ:డ భబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1531
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:84-19-1531
వయససస:18
లస: ససస స
2706 NDX1720037
పషరర: రరమకకషష గసధస

2701 NDX3066198
పషరర: బబష షషక

2726 MLJ3383080
పషరర: కకటటశసరరరవప నలకసఠస

94-228/263

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలకసఠస
ఇసటట ననస:84-19-1538
వయససస:45
లస: పప
94-230/174

2729 NDX2159607
పషరర: వనసకటటష గరరర పరటట

94-230/175

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-19-1540
వయససస:22
లస: పప
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2730 NDX1753004
పషరర: కకటటశసర రరవప గరరర పరటట

94-230/176

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-19-1540
వయససస:24
లస: పప
2733 NDX0443440
పషరర: ననగరతనస సరమమ

94-230/179

94-230/997

భరస : వనసకటడవప కకల
ఇసటట ననస:84-19-1543
వయససస:20
లస: ససస స
2742 MLJ3387917
పషరర: పపరషపద
డ దప కలమమర తతట

94-230/185

94-230/188

94-230/191

94-210/257

భరస : వనసకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:84-20-1548
వయససస:48
లస: ససస స

94-230/183

94-222/838

2741 NDX0906784
పషరర: రరమ తతట

94-230/184

భరస : పపరష పడదదప కలమమర
ఇసటట ననస:84-19-1543
వయససస:34
లస: ససస స
94-230/186

2746 NDX0443507
పషరర: గగససయ షషక

2749 NDX0461384
పషరర: కరరమబలమర షషక

2752 NDX2971273
పషరర: ససజజత పప దదలపప

94-229/93

2755 NDX2485753
పషరర: అఖల పప దదలపప

94-230/189

2758 NDX1502484
పషరర: ననగరరజ గరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:84-20-1548
వయససస:29
లస: పప

94-230/187

2747 NDX0443481
పషరర: సపవదనబ షషక

94-230/190

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:59
లస: ససస స
94-230/192

2750 NDX2348274
పషరర: కనకదసరర మమరగపలర

94-230/193

భరస : శకధర మమరగపలర
ఇసటట ననస:84-19-1545
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/1161

2753 MLJ3394608
పషరర: ససగబణ పప దదలమకల

94-229/92

భరస : కలరరమరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1546
వయససస:65
లస: ససస స
94-228/266

తసడడ:డ రమమష పప దదలపప
ఇసటట ననస:84-20-1547
వయససస:21
లస: ససస స
94-228/267

2744 NDX1616871
పషరర: షహననజ షషక
భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-20-1546
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరమ రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1546
వయససస:48
లస: పప
2757 NDX1184613
పషరర: ఈససరమమ గరర

2738 NDX0437822
పషరర: ఏస.ఏల.భబససరరరమరరవప
సరమబ
తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:84-19-1542
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షసషసర
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:33
లస: పప

తలర : లకడమ దచవ బనగరరర
ఇసటట ననస:84-19-2473
వయససస:29
లస: పప
2754 NDX2346351
పషరర: రరసబబబబ పప దదలమవప

2743 NDX0461277
పషరర: పపలమరరరవప తతట

94-230/181
2735 AP151000399013
పషరర: కనకదసరర మలలర శసరరరవప సరమబ

94-230/182

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస షషక
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:33
లస: పప
2751 NDX0558361
పషరర: కలమమర బనగరరర

2737 NDX0443432
పషరర: రరజజ వనసకట దసరరరసబ సరమమ

2740 NDX3239332
పషరర: కలమఖణణ తతట

94-230/178

తసడడ:డ భగవరనసలల
ఇసటట ననస:84-19-1541
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-19-1543
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబబదల కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-19-1544
వయససస:34
లస: ససస స
2748 NDX0695999
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-230/180

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-19-1543
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1543
వయససస:38
లస: పప
2745 NDX0879346
పషరర: హబబబ షషక

2734 NDX0437830
పషరర: చసదడశశఖర సరమబ

భరస : యస ఎల భబససర రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1542
వయససస:52
లస: ససస స
94-207/722

2732 NDX0443465
పషరర: లకడమ తతట

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1541
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకదసరర మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1541
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబలఖ రరజ రరవప షమమ
ఇసటట ననస:84-19-1541
వయససస:29
లస: ససస స
2739 NDX2963403
పషరర: లమవణఖ కకల

94-230/177

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1540
వయససస:52
లస: పప

భరస : కనక దసరర మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-19-1541
వయససస:59
లస: ససస స
2736 NDX2826220
పషరర: పడసనన వజయ లకడమ షమమ

2731 MLJ3387370
పషరర: శకనవరసరరవప గరరర పరటట

2756 NDX3236239
పషరర: పడశరసత కలమమర ననలరమరర

94-183/1226

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:84-20-1548
వయససస:26
లస: పప
94-228/268

2759 NDX1184605
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గరర గరర

94-228/269

తసడడ:డ రసగయఖ గరర
ఇసటట ననస:84-20-1548
వయససస:53
లస: పప
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2760 AP151000402001
పషరర: జయమమ ససతనరస

94-229/94

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1548
వయససస:72
లస: ససస స
2763 NDX1212067
పషరర: వజయబబబబ గనసపలర

94-228/271

94-210/258

94-229/96

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:24
లస: ససస స

2767 NDX1233386
పషరర: హహసషసన ఖమన పఠరన

2770 NDX2346286
పషరర: గగతమ గరరకపరటట

94-229/99

భరస : హబబ ఖమన
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:31
లస: ససస స

2773 NDX2346260
పషరర: సతఖవత గరరకపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:22
లస: పప

2776 NDX0696898
పషరర: అయబబ ఖమన పఠరన

94-229/105

2779 NDX2485951
పషరర: శకనవరస రరవప గరరకపరటట

2782 NDX0439497
పషరర: మమరర జకలసటర

భరస : వనసకటససబబయఖ RACHARLA
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ జకలసటర
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:35
లస: ససస స

2784 NDX0431478
పషరర: కకటయఖ జకలసటర

2785 NDX1567868
పషరర: వనసకటటశసరరర శశటట

94-229/109

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమరరవప బబరరడ
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:43
లస: ససస స

94-229/97

94-229/100

2788 NDX3236734
పషరర: సతస బబబబ కకతస పలర
తసడడ:డ సతస రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:61
లస: పప

2768 NDX2485993
పషరర: రజహనన షపవక

94-229/95

2771 NDX0432112
పషరర: షపననననజ షపవక

94-229/98

2774 NDX2346336
పషరర: సససగరరమమ గరరకపరటట

94-229/101

భరస : సపవదసలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:79
లస: ససస స
94-229/103

2777 NDX0697680
పషరర: హబబ ఖమన పఠరన

94-229/104

తసడడ:డ హహసపవన ఖమన
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:37
లస: పప
94-229/106

2780 NDX2454882
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-229/177

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1550,60TH FEET ROAD
వయససస:39
లస: పప
94-229/107

2783 NDX1567876
పషరర: అసజమమ శశటట

94-229/108

భరస : వనసకటటశసరరర శశటట
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/110

తసడడ:డ రరమయఖ శశటట
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:46
లస: పప
94-229/1516

94-207/852

భరస : మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:51
లస: పప
94-228/273

2765 NDX3288313
పషరర: మహమమద బబష షషక

తసడడ:డ ibrahim SHAIK
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపవన ఖమన
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లమల అహమమద
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:48
లస: పప

2787 NDX3226594
పషరర: కనకలకడమ బబరరడ

94-210/259

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:49
లస: ససస స
94-229/102

94-228/270

తసడడ:డ ఇబడమమ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:25
లస: ససస స

2772 NDX0681981
పషరర: రరజజసనన పఠరన

2781 AP151000396156
పషరర: తరరపతమమ రరచరర

94-228/272

తసడడ:డ గలశ పఠరన
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:52
లస: పప

2769 NDX2346237
పషరర: నలలఫర షషక

2778 MLJ1972462
పషరర: ఇబడహహస షషక

2764 NDX1212059
పషరర: జజన ససటవనన సన గనసపలర

2762 NDX1212042
పషరర: ససధనఖ కకటబ కకట

భరస : వలసన బబబబ గనసపలర
ఇసటట ననస:84-20-1549
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జఖరయఖ గనసపలర
ఇసటట ననస:84-20-1549
వయససస:79
లస: పప

భరస : హహసపవన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-20-1550
వయససస:47
లస: ససస స

2775 NDX2346302
పషరర: షరలలమబ రరజ గరరకపరటట

94-229/1354

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:84-20-1548/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ససటవనన సన గనసపలర
ఇసటట ననస:84-20-1549
వయససస:50
లస: పప
2766 NDX1233360
పషరర: మహహమబననసర పఠరన

2761 NDX2972677
పషరర: ననగబర షషక

2786 NDX3226453
పషరర: శవ పడసరద బబరడన

94-229/1513

తలర : రమమరరవప బబరడన
ఇసటట ననస:84-20-1551
వయససస:23
లస: పప
94-229/1528

2789 NDX1278993
పషరర: అనల కలమమర రరమశశటట

94-210/260

తలర : మహలకకమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-20-1551/4
వయససస:33
లస: పప
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94-229/111

భరస : శకనవరససలల సపనగపలర
ఇసటట ననస:84-20-1552
వయససస:43
లస: ససస స
2793 NDX1093772
పషరర: ససబబబరరవప సనగపలర

94-229/114

94-228/275

94-223/1005

94-229/117

94-229/120

94-229/123

94-229/126

భరస : వరరనజనవయబలల కకఠరరర
ఇసటట ననస:84-20-1556
వయససస:28
లస: ససస స

2803 NDX0439414
పషరర: jainabba షపవక

2806 NDX1645615
పషరర: లకడమ ససపపరష సప మరగతష

2809 NDX1645607
పషరర: శవ పప గబల

2812 NDX0461327
పషరర: మసరసన వ ల షషక

94-229/129

2815 NDX2687556
పషరర: వనసకట ససబబమమ వనలలగరటట

94-229/118

2818 NDX1496836
పషరర: శకదచవ ససవరడ
భరస : రసగ రరవప ససవరడ
ఇసటట ననస:84-20-1557
వయససస:51
లస: ససస స

2798 NDX2687507
పషరర: ననసరయఖ వలలఓత

94-223/1004

2801 NDX1275262
పషరర: శక లకకమ చదటట ట

94-229/116

2804 NDX1113992
పషరర: రరజఖలకడమ చదటట ట

94-229/119

భరస : యలర యఖ చదటట ట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:51
లస: ససస స
94-229/121

2807 NDX1654368
పషరర: వనసకట చదననయఖ కకతస కకట

94-229/122

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:28
లస: పప
94-229/124

2810 NDX0461293
పషరర: ఆహమమద బబషర షషక

94-229/125

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:36
లస: పప
94-229/127

2813 NDX0461251
పషరర: భబషర షషక

94-229/128

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:51
లస: పప
94-229/1259

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:63
లస: ససస స
94-229/130

94-228/274

తసడడ:డ యలర యఖ చదటట ట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల చదటట ట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:58
లస: పప
2817 NDX1645599
పషరర: వజయ దసరర కకఠరరర

94-229/115

తసడడ:డ అదద ననరరయణ పప గబల
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల వనలలగగటటట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:38
లస: పప
2814 NDX1093798
పషరర: యలర యఖ చదటట ట

2800 NDX1645623
పషరర: గరయతడ పప గబల

2795 NDX1115682
పషరర: ననగమణణ వనదసరరవరడ

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ చదటట ట
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:32
లస: పప
2811 NDX1093533
పషరర: ననసరయఖ వనలలగగటటట

94-228/500

భరస : బబషర షపవక
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గఫరర షపవక
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:51
లస: ససస స
2808 NDX1275254
పషరర: వనసకటటష చదటట ట

2797 NDX2687481
పషరర: రరజ సదరగసషత

94-229/113

భరస : శకనవరసరరవప వనదసరరవరడ
ఇసటట ననస:84-20-1553
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ పప గబల
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననశరజరర ఎలగగలమ
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:36
లస: ససస స
2805 NDX0439448
పషరర: కరరమబనశర షపవక

94-132/1125

భరస : సతఖననరరయణ నదతలపత
ఇసటట ననస:84-20-1553
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:37
లస: ససస స
2802 NDX0680835
పషరర: లలమవత ఎలగగలమ

2794 NDX2687465
పషరర: ససబబ రరవప అసబటట

2792 NDX1093590
పషరర: శవనరరయణ రరచరర

తసడడ:డ శశషననరరయణ రరచరర
ఇసటట ననస:84-20-1552
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నదతలపత
ఇసటట ననస:84-20-1553
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ వనదసరరవరడ
ఇసటట ననస:84-20-1553
వయససస:49
లస: పప
2799 NDX2687531
పషరర: లలమవత వనలలగరటట

94-229/112

భరస : చదసచస ససబబయఖ సపనగపలర
ఇసటట ననస:84-20-1552
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచస ససబబయఖ సనగపలర
ఇసటట ననస:84-20-1552
వయససస:43
లస: పప
2796 NDX1115690
పషరర: శకనవరసరరవప వనదసరరవరడ

2791 NDX1114040
పషరర: ససబబబలల సపనగపలర

2816 NDX3239928
పషరర: షబన షషక

94-229/1543

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-20-1554
వయససస:19
లస: ససస స
94-210/261

2819 NDX1212018
పషరర: వజయలకడమ ననగసడర

94-228/276

భరస : సరసబశవ రరవప నగరసడర
ఇసటట ననస:84-20-1557
వయససస:50
లస: ససస స
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2820 NDX1212000
పషరర: సరసబశవ రరవప ననగసడర

94-228/277

తసడడ:డ కకటట రతనస నగరసడర
ఇసటట ననస:84-20-1557
వయససస:51
లస: పప
2823 MLJ1970953
పషరర: రజయమబబగస షషక

94-228/278

94-228/280

94-228/283

94-228/286

94-228/289

94-228/292

94-228/295

తసడడ:డ కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:48
లస: పప

2833 NDX1211887
పషరర: ననగమలలర శసరర కకరకపరటట

2836 NDX1184480
పషరర: శవ కలమమర కకరకపరటట

2839 MLJ1970417
పషరర: లకడమ బతష
స ల

2842 AP151000396048
పషరర: లసగమమ బతష
స ల

94-228/298

2845 AP151000396086
పషరర: తరరపతరరవప బతష
స ల

94-228/287

2848 AP151000396258
పషరర: కకషషయఖ బతష
స ల
తసడడ:డ తరరపతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:70
లస: పప

2828 NDX0827394
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-228/282

2831 NDX1719915
పషరర: శకనవరసరరవప కకసడన

94-228/285

2834 NDX0744573
పషరర: సరసబబడజఖస కకరకపరటట

94-228/288

భరస : సరసబశవరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-228/290

2837 NDX0744094
పషరర: సరసబశవరరవప కకరకపరటట

94-228/291

తసడడ:డ కకషషయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:65
లస: పప
94-228/293

2840 NDX2343416
పషరర: కరరణ కలమమరర బతష
స ల

94-228/294

భరస : సరత కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:39
లస: ససస స
94-228/296

2843 NDX2343374
పషరర: శకకరసత బతష
స ల

94-228/297

తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:21
లస: పప
94-228/299

తసడడ:డ కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:43
లస: పప
94-228/301

94-228/501

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:84-20-1561
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:34
లస: పప
2847 AP151000396121
పషరర: వనసకటకకషషమబరరస బతష
స ల

94-228/284

భరస : వనసకటకకషషమబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:39
లస: ససస స
2844 MLJ1970722
పషరర: ఏలయరరజ బతష
స ల

2830 NDX1719923
పషరర: పదనమవత కకసడన

2825 NDX2659423
పషరర: ఇసరమఈలమజబ యబల షషక

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1560
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇలయమరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:27
లస: ససస స
2841 MLJ1970524
పషరర: రజన బతష
స ల

94-228/281

భరస : శవ కలమమర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:33
లస: పప
2838 NDX2343390
పషరర: పడశరసత బతష
స ల

2827 NDX0744250
పషరర: జయబబనన షషక

94-229/131

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-20-1559
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:84-20-1561
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1562/1
వయససస:29
లస: ససస స
2835 NDX1184472
పషరర: శవశసకర పడసరద కకరకపరటట

94-228/279

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1560
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:84-20-1561
వయససస:26
లస: ససస స
2832 NDX1211879
పషరర: పరరసత కకరకపరటట

2824 MLJ1971407
పషరర: ఇబడహహస షషక

2822 NDX1113943
పషరర: వనజజకక ఆమబదనలపలర

భరస : గరపసరరజ
ఇసటట ననస:84-20-1558
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమదనరషర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1559
వయససస:39
లస: పప

భరస : షరజహన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1560
వయససస:43
లస: ససస స
2829 NDX1719931
పషరర: మమధవ కకసడన

94-210/262

తసడడ:డ చనన పసలర
ఇసటట ననస:84-20-1558
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-20-1559
వయససస:37
లస: ససస స
2826 NDX0827428
పషరర: షకకరర షషక

2821 NDX1233303
పషరర: రరజగష పసలర

2846 AP151000396341
పషరర: శరత కలమమర బతష
స ల

94-228/300

తసడడ:డ కకషటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1563
వయససస:43
లస: పప
94-228/302

2849 NDX3291747
పషరర: జజజమమ గడచడ

94-211/1320

భరస : కకటటశసర రరవప గడచడ
ఇసటట ననస:84-20-1564
వయససస:67
లస: ససస స
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94-228/303

భరస : అబబదల రషసద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1564
వయససస:50
లస: ససస స
2853 AP151000396312
పషరర: శకనవరసరరవప కకరకపరటట

94-228/306

94-210/265

94-228/308

94-229/1355

94-228/310

94-228/313

94-228/316

తసడడ:డ కకసడ మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:18
లస: ససస స

2863 NDX2874188
పషరర: పప తత
స రర భబలకకమ

2866 NDX1115740
పషరర: కకటటశసరర లకకమల

2869 NDX2173755
పషరర: మలర ఖమరరజనరరవప లకకమల

2872 NDX0097360
పషరర: పరసడడరసగ రరవప పప తతరర

94-228/319

2875 NDX3153475
పషరర: వనసకట లకడమ మమదదనవటట

94-230/999

2878 NDX1211911
పషరర: పడసనన కలమమరర లకకమల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:28
లస: ససస స

2858 NDX1861682
పషరర: లలత రతనస ననళస

94-228/307

2861 NDX2720852
పషరర: ససభబగఖ లకడమ దబబడ

94-228/589

2864 NDX1211937
పషరర: లకడమ లకమలమ

94-228/309

భరస : అశశక లకమలమ
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:28
లస: ససస స
94-228/311

2867 AP151000396236
పషరర: భబలకడమ లకకమణ

94-228/312

భరస : నరసససహరరవప లకకమణ
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:50
లస: ససస స
94-228/314

2870 NDX1115732
పషరర: భబససరరరవప లకకమల

94-228/315

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:28
లస: పప
94-228/317

2873 MLJ3383494
పషరర: నరసససహరరవప లకకమణ

94-228/318

తసడడ:డ కకషషయఖ లకకమణ
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:55
లస: పప
94-212/1109

తసడడ:డ కకసడ మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:20
లస: ససస స
94-212/1111

94-210/264

భరస : గణణశసర రరవప దబబడ
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అదయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ లకకమణ
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:60
లస: పప
2877 NDX3173432
పషరర: ససజనఖ మమదదనవటట

94-228/588

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరరస లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:31
లస: పప
2874 AP151000396149
పషరర: వనసకటనరరసస లకకమణ

2860 NDX2720837
పషరర: గణణశసర రరవప దబబడ

2855 NDX1278902
పషరర: ననగరతనo యడల

భరస : ససవర రరమ కకషష ననళస
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరరస లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరరసస లకకమణ
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:57
లస: ససస స
2871 NDX1115500
పషరర: అశశక లకకమల

94-210/266

భరస : పప తత
స రర పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశసరరర లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1567
వయససస:27
లస: ససస స
2868 AP151000396129
పషరర: అచచమమ లకకమణ

2857 NDX1340538
పషరర: బబషర లకసమలర

94-228/305

భరస : ససబబబ రరవప యడల
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస దబబడ
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:31
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష ఇలర
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:34
లస: ససస స
2865 NDX1211994
పషరర: పదమ లకకమల

94-210/263

తసడడ:డ నరసయఖ లకసమలర
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ ననళస
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:48
లస: పప
2862 NDX2784643
పషరర: మలర శసరర ఇలర

2854 NDX1278910
పషరర: జజతసత యడల

2852 AP151000396090
పషరర: చననమమ కకరకపరటట

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1565
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యడల
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యడల
ఇసటట ననస:84-20-1566
వయససస:27
లస: పప
2859 NDX1745530
పషరర: శవ రరమ కకషష ననళస

94-228/304

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1565
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ� కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1565
వయససస:50
లస: పప
2856 NDX1278928
పషరర: ససదదప యడల

2851 NDX1720011
పషరర: యమబన కకరపరటట

2876 NDX3124781
పషరర: ససజనఖ మమదదనవటట

94-212/1110

తసడడ:డ కకసడ మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:19
లస: ససస స
94-228/320

2879 NDX1211952
పషరర: దసరరర దచవ మమదదనవటట

94-228/321

భరస : మసరసన రరవప మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:34
లస: ససస స
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2880 AP151000396202
పషరర: ఏససదదనమమ మమదదనవటట

94-228/322

భరస : మసరసన మదదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:43
లస: ససస స
2883 NDX1184464
పషరర: శకనవరస రరవప మదదనవటట

94-228/325

94-228/328

94-228/590

94-228/332

94-228/335

94-228/337

94-228/340

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:31
లస: పప

2893 AP151000396259
పషరర: సలమమ షషక

2896 AP151000396136
పషరర: మసరసన షషక

2899 NDX1076041
పషరర: రరజజసనన షషక

2902 NDX1115849
పషరర: జజనబబగస షషక

94-228/343

2905 NDX1115757
పషరర: గగస షషక

94-228/333

2908 NDX1211978
పషరర: జజన షషక
తసడడ:డ ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:36
లస: పప

2888 NDX1115856
పషరర: యలమసద బతష
స ల

94-228/330

2891 NDX1502039
పషరర: బషసరరన షషక

94-228/331

2894 AP151000396412
పషరర: ఫరతమమబ షషక

94-228/334

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:70
లస: ససస స
94-228/336

2897 NDX1233295
పషరర: జగలలఖమ షపవక

94-210/267

భరస : జజన బబషర షపవక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-228/338

2900 MLJ3383635
పషరర: బబజజన షషక

94-228/339

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-228/341

2903 AP151000396257
పషరర: మసరసన బ షషక

94-228/342

భరస : పపదదజజన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-228/344

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:28
లస: పప
94-228/346

94-228/327

భరస : రబబబన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సయఖద అజజ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:65
లస: ససస స
2907 NDX1075977
పషరర: ఖమజజ షషక

94-228/591

భరస : ఖమజజ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:46
లస: ససస స
2904 AP151000396046
పషరర: సయఖద రహహమబననసర షషక

2890 NDX2720845
పషరర: సరయ దసరర మమదదనవటట

2885 AP151000396316
పషరర: నరసససహస మదదదనవటట

తసడడ:డ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:26
లస: ససస స
2901 NDX1076025
పషరర: జలలఖమ షషక షషక

94-228/329

భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:29
లస: పప
2898 NDX1832980
పషరర: హసమత షషక

2887 AP151000396173
పషరర: ఏసస మమదదనవటట

94-228/324

తసడడ:డ మసరసన మదదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహ రరవప మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570
వయససస:37
లస: ససస స
2895 NDX1502260
పషరర: నజమబదదదన షషక

94-228/326

తసడడ:డ మసరసన మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:23
లస: ససస స
2892 NDX1211986
పషరర: హహసషన బ షషక

2884 NDX1115898
పషరర: మసరసన రరవప మదదదనవటట

2882 AP151000396204
పషరర: అచచమమ మమదదనవటట

భరస : ఏసస మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మదదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:47
లస: పప
2889 NDX2731008
పషరర: షషక షరననజ

94-228/323

భరస : నరసససహస మమదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశయఖ మదదనవటట
ఇసటట ననస:84-20-1568
వయససస:27
లస: పప
2886 AP151000396145
పషరర: ఏడడకకసడలల

2881 AP151000396203
పషరర: పదమ మమదదనవటట

2906 NDX1211960
పషరర: ఫయమజ షషక

94-228/345

తసడడ:డ జజన షషక షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:29
లస: పప
94-228/347

2909 NDX1115831
పషరర: ఫరరద షషక

94-228/348

తసడడ:డ సలమస షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:48
లస: పప
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94-228/349

తసడడ:డ ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:52
లస: పప
2913 NDX1479550
పషరర: రబబబన షషక

94-210/269

94-212/1113

94-224/1375

94-228/352

94-209/1020

94-228/354

94-228/357

తసడడ:డ ఏససపదస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:31
లస: పప

94-210/271

2926 NDX1060375
పషరర: ససజజత గబసటట

2929 NDX0084517
పషరర: కవత కకరకపరటట

2932 AP151000396171
పషరర: ససశల కకరకపరటట

94-228/360

2935 NDX2497949
పషరర: శవ కకరకపరటట

2938 AP151000396252
పషరర: ననగగశసర రరవప కకరకపరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:44
లస: పప

94-222/772

2921 NDX0588574
పషరర: వజయ పరటటబసడర

94-228/351

Deleted

94-228/592

2924 NDX3213642
పషరర: సరగర బ

94-209/1019

తసడడ:డ చనన బ
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:23
లస: పప
94-210/272

2927 NDX1184530
పషరర: వజయ రరణణ అసబటటపపడడ

94-228/353

భరస : నరసససహ రరవప అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:29
లస: ససస స
94-228/355

2930 MLJ3383981
పషరర: రమణ కకరకపరటట

94-228/356

భరస : ఏససపరదస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:45
లస: ససస స
94-228/358

2933 NDX2497907
పషరర: సరయ రరహహత కకరకపరటట

94-228/359

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:20
లస: పప
94-228/361

తసడడ:డ పసడడ రసగరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:29
లస: పప
94-228/363

2918 NDX3122413
పషరర: మబజబ షషక

భరస : అరరజనరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:84-20-1572
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనన అసకలలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపరదస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:26
లస: పప
2937 NDX1184522
పషరర: నరసససహ రరవప కకరకపరటట

2923 NDX2720860
పషరర: మమనన బ షషక

94-212/1112

Deleted

భరస : ననగగశసరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప కకరకపరర
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:55
లస: ససస స
2934 NDX1720045
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కకరకపరటట

2920 NDX1174762
పషరర: మమనస పఠరన

2915 NDX3082880
పషరర: షకకనన షషక

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గబసటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరగర బబబబ లసగబతస న
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:29
లస: ససస స
2931 AP151000396092
పషరర: రతస మమ కకరకపరటట

94-212/1114

భరస : గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-20-1572
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బ
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:23
లస: పప
2928 NDX2497923
పషరర: రజన లసగబతస న

2917 NDX3063500
పషరర: మమల బఇవనవ షషక

94-210/268

తసడడ:డ చసద బబష షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అహమమద పఠరన
ఇసటట ననస:84-20-1572
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసగయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:84-20-1572
వయససస:48
లస: పప
2925 NDX3209046
పషరర: సరగర బ

94-210/270

భరస : మబజబ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:61
లస: ససస స
2922 NDX0588541
పషరర: అరరజనరరవప పరటటబసడర

2914 NDX1659517
పషరర: కరరమబలమర షషక

2912 NDX1659483
పషరర: బబ జహన షషక

భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:42
లస: పప
2919 NDX3132826
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-228/350

తసడడ:డ ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1570/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బడచ జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-20-1571
వయససస:30
లస: పప
2916 NDX3087863
పషరర: చసద బబష షషక

2911 NDX1189976
పషరర: పపదదజజన షషక

2936 NDX2497964
పషరర: సరగర బబబబ లసగబతస న

94-228/362

తసడడ:డ దనసస లసగబతస న
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:29
లస: పప
94-228/364

2939 AP151000396383
పషరర: రసగరరరవప కకరకపరటట

94-228/365

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:60
లస: పప
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2940 NDX2720886
పషరర: సరగర బబబబ కకరకపరటట
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94-228/593

తసడడ:డ చనన బ
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:23
లస: పప
94-228/367

భరస : సరసబశవ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:84-20-1576
వయససస:27
లస: ససస స
2946 NDX3063633
పషరర: నవహ షషక

94-211/1146

Deleted
94-228/370

భరస : యహనస పపపపల
ఇసటట ననస:84-20-1577
వయససస:35
లస: ససస స
2952 NDX0882274
పషరర: యహహ నస పపపపల

94-228/373

94-228/376

94-229/132

94-229/135

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:40
లస: ససస స

2950 NDX1190008
పషరర: మరరయమమ బబ జగటట

94-228/371

94-229/137

94-228/374

94-229/1260

2968 NDX1966292
పషరర: మసరసన బ మఘల
భరస : ననయబ రసదల మఘల
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:45
లస: ససస స

94-228/369

2948 NDX3044393
పషరర: నవహ షషక

94-212/981

2951 AP151000396184
పషరర: ఏసమమ పపపపల

94-228/372

2954 NDX2497931
పషరర: హరరక రరమశశటట

94-228/375

2957 NDX2715290
పషరర: పదమజ అసకకరజడడడ తమనన

94-229/1261

భరస : అనసప కలమమర తమనన
ఇసటట ననస:84-20-1581
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/133

2960 NDX2159524
పషరర: రమణ లకకమల

94-229/134

భరస : వనసకటటశసరరర లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1587
వయససస:46
లస: ససస స
94-229/136

2963 NDX2030559
పషరర: లకడమ కలదదసడడ

94-213/691

భరస : వనసకట ససబబరరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:44
లస: ససస స
94-229/138

భరస : షమమ షషక
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:29
లస: ససస స
94-229/140

2945 AP151000396278
పషరర: వనసకటటశసరరర తషరక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-20-1579
వయససస:21
లస: ససస స

2959 NDX1809500
పషరర: ననగ జజఖత కకరకపరటట

2965 NDX2040376
పషరర: ఆషర షషక

తసడడ:డ నరసయఖ లకకమణ
ఇసటట ననస:84-20-1574
వయససస:43
లస: పప

భరస : దననయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:84-20-1577
వయససస:55
లస: ససస స

2953 AP151000396169
పషరర: దననయఖ పపపపల

2962 NDX2159516
పషరర: వనసకటటశసరరర లకకమల

94-228/366

భరస : దదపక జజవన
ఇసటట ననస:84/20/1576/25
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసటయఖ లకకమల
ఇసటట ననస:84-20-1587
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగరర శసకర యమకస
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:25
లస: ససస స
2967 MLJ3394368
పషరర: ఉదయమమరరత పటట సశశటట

భరస : దదపక జజవన
ఇసటట ననస:84/20/1576/25
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1587
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప అసబటట
ఇసటట ననస:84-20-1587
వయససస:38
లస: పప
2964 NDX1966276
పషరర: వనసకట శవ పదమజ యమకస

94-212/980

తసడడ:డ రరఘవయఖ తమమన
ఇసటట ననస:84-20-1581
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షషక
ఇసటట ననస:84-20-1586
వయససస:31
లస: పప
2961 NDX0528737
పషరర: మరరయ కలమమర అసబటట

2947 NDX3044450
పషరర: నవహ షషక

2956 NDX2714616
పషరర: అనసప కలమమర తమమన

2942 AP151000396148
పషరర: కకషషయఖ లకకమణ

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషరక
ఇసటట ననస:84-20-1576
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-20-1577
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-20-1579
వయససస:47
లస: పప
2958 NDX1890061
పషరర: ససభబన షషక

94-228/368

భరస : యహనస బబ జగటట
ఇసటట ననస:84-20-1577
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:84-20-1577
వయససస:43
లస: పప
2955 NDX2063527
పషరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

2944 AP151000396281
పషరర: కకటమమ తషరక
భరస : ససబబబరరవప తషరక
ఇసటట ననస:84-20-1576
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : దదపక జజవన
ఇసటట ననస:84/20/1576/25
వయససస:31
లస: ససస స
2949 NDX0744201
పషరర: మరరయమమ పపపపల

94-237/983

Deleted

తలర : రమణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84-20-1573
వయససస:20
లస: పప
2943 NDX1184548
పషరర: ఝమనసరరణణ తషరక

2941 NDX3183191
పషరర: సరగర బ

2966 MLJ3394509
పషరర: జయరరజగశసరర పటట సశశటట

94-229/139

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:38
లస: ససస స
94-229/141

2969 NDX0733964
పషరర: వరమమ రరజననల

94-229/142

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:50
లస: ససస స
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2970 NDX0680801
పషరర: ఉమమలకడమ తలర స
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94-229/143

భరస : శశషషబబబబ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:56
లస: ససస స
94-229/146

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:60
లస: ససస స
94-229/149

తసడడ:డ తషమమలపలర సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:33
లస: పప
94-229/152

2982 AP151000399347
పషరర: లకడమననరరయణపటట సశశటట

94-229/155

94-229/158

2980 AP151000399192
పషరర: హనసమసతరరవప దనరర

2983 AP151000399441
పషరర: శకనవరసరరవప పటట సశశటట

2986 NDX0431445
పషరర: ససరగష గరరర

94-229/161

2989 AP151000399208
పషరర: వనసకటటశసరరరవప పటట సశశటట

94-229/153

తసడడ:డ కకషషరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:66
లస: పప

2992 AP151000399212
పషరర: బబరరన వల షషక

94-229/156

భరస : వనసకటటశసరరర యడర
ఇసటట ననస:84-21
వయససస:34
లస: ససస స

2995 NDX2031581
పషరర: వనసకటటశసరరర యడర

94-229/159

2998 NDX1340553
పషరర: నబ సరహహబ షపవక
తసడడ:డ మమల సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1243
వయససస:62
లస: పప

94-229/151

2981 NDX1093707
పషరర: శకనవరసరరవప తననరర

94-229/154

2984 AP151000399179
పషరర: సరయబబబబ దనరర

94-229/157

2987 NDX1966284
పషరర: ననయబ రసదల మఘల

94-229/160

తసడడ:డ అలబబగ మఘల
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:57
లస: పప
94-229/162

2990 NDX0431379
పషరర: ససబబబరరవప కలవకకసటర

94-229/163

తసడడ:డ వవసకటసరసమ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:66
లస: పప
94-229/165

2993 MLJ3412814
పషరర: ససబబబలల బబజవరడ

94-211/115

భరస : వనసకటటశసరరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:84-20-2428
వయససస:64
లస: ససస స
94-203/461

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప యడర
ఇసటట ననస:84-21
వయససస:43
లస: పప
94-210/1097

2978 NDX0431411
పషరర: వనసకట శకనవరసరరవప ఎకమ

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నదబబవల
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:70
లస: పప
94-203/460

94-229/148

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపదరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:63
లస: పప
94-229/164

2975 MLJ3394517
పషరర: వనసకరయమమ పటసశశటట

తసడడ:డ గగరరశసకర
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఈశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-178
వయససస:26
లస: పప

94-229/150

తసడడ:డ పపదరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:53
లస: పప

2997 NDX2837607
పషరర: తనతరజడడడ ససబబబరజడడడ

2977 NDX0771980
పషరర: వనసకటటశసర రరవప రరజననల

94-229/145

భరస : పపదరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:47
లస: పప

2994 NDX2106210
పషరర: శకలకడమ యడర

94-229/147

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:32
లస: పప

2979 NDX0936930
పషరర: రరఘవనసకటసతఖననరరయణ
పటట స శశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:34
లస: పప

2991 NDX0697656
పషరర: గగరర శసకర ఎకమ

2974 NDX0439315
పషరర: లకడమ నరసమమ కలవకలసట

2972 NDX0439265
పషరర: షరరఫర షషక

తసడడ:డ ఖసరరన
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:61
లస: ససస స

2976 NDX1020551
పషరర: తషమమలపలర కకషప ర కలమమర

2988 NDX1275130
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప ఆలమ

94-229/144

భరస : వవసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-20-1588
వయససస:58
లస: ససస స

2973 MLJ3394491
పషరర: లకకమకలమమరర పటట సశశటట

2985 NDX2052843
పషరర: ఆసజనవయబలల గరరసటర

2971 NDX1275148
పషరర: పరప అలమర

2996 NDX0739847
పషరర: శకనవరసరరవప� గరర�

94-209/55

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-21-165
వయససస:32
లస: పప
94-210/273

2999 NDX1479436
పషరర: రరధదక ఇమడడశశటట

94-210/274

భరస : కకసడనల రరవప ఇమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1244
వయససస:31
లస: ససస స
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3000 NDX2185560
పషరర: భబససర రరవప మతస
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94-210/275

తసడడ:డ ససత రరమబలల మతస
ఇసటట ననస:84-21-1244
వయససస:44
లస: పప
3003 NDX1398669
పషరర: షరరఫ దదదచకలల

94-210/278

94-210/281

94-210/284

94-211/117

94-208/53

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84/21/1589
వయససస:23
లస: ససస స
3018 NDX1941195
పషరర: వనసకట రమణ గబసటటపలర

94-229/182

94-229/185

తసడడ:డ అబబదల రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-21-1590
వయససస:23
లస: ససస స

94-210/285

3013 NDX2484277
పషరర: వనసకటటశసరరర పపటట

94-229/188

94-211/118

3017 NDX2485803
పషరర: సపవరరబబనస షపవక

3025 NDX2339083
పషరర: సపవదవరల షషక

3028 NDX2960144
పషరర: శలమర షషక
తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1591
వయససస:67
లస: పప

94-211/116

3014 NDX1279009
పషరర: ససరగష కలమమర రరమశశటట

3016 NDX0754374
పషరర: అలమరభ షషక షఇక

3022 NDX0685271
పషరర: సరసబశవరరవప గరపస

94-210/283

3011 NDX1760975
పషరర: వనసకటటశసరరర గరర

తసడడ:డ శశరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1551/4
వయససస:26
లస: పప

94-208/54

94-210/286

94-229/181

తసడడ:డ కరరమబలమర షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:22
లస: ససస స
94-229/183

3020 NDX1845249
పషరర: రతనస బసడడ

94-229/184

తసడడ:డ పరపరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:25
లస: పప
94-229/186

3023 NDX2339109
పషరర: రమజజ షషక

94-229/187

భరస : ననగబర వరల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1590
వయససస:32
లస: ససస స
94-229/189

తసడడ:డ బబరరన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1590
వయససస:35
లస: పప
94-230/194

3008 NDX1878828
పషరర: రరశమమ కకనకకసడ

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పపటట
ఇసటట ననస:84-21-1548/A OPP GUN ENCL
వయససస:42
లస: పప

3019 NDX1845207
పషరర: మహహశ బబబబ కరరపరపప

94-210/280

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1548
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ గరపస
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1590
వయససస:47
లస: ససస స
3027 NDX2486017
పషరర: రరహన షషక

3010 NDX1279058
పషరర: శకనవరససలల ఉలర గసటట

3005 NDX2105279
పషరర: శవయఖ షషక

భరస : వనసకటటశసరరర కకనకకసడ
ఇసటట ననస:84-21-1246
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలమర షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:27
లస: పప
3024 NDX2339117
పషరర: సరజదన బబగమ షషక

94-210/282

భరస : కరరమబలమర షఇక
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:84-21-1589
వయససస:38
లస: ససస స
3021 NDX2485894
పషరర: చనసద బబషర షపవక

3007 NDX1279041
పషరర: ననరరయణమమమ ఉలర గసటట

94-210/277

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1245
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయమఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-21-1246
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర పపటబట
ఇసటట ననస:84-21-1548/A
వయససస:34
లస: ససస స
3015 NDX2221737
పషరర: సపవరర భబనస షషక

94-210/279

భరస : శకనవరససలల ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-21-1246
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-21-1246
వయససస:24
లస: పప
3012 NDX2484368
పషరర: భబలకడమ పపటబట

3004 NDX2185628
పషరర: సపవదన దదదచకలల

3002 NDX1398990
పషరర: బబజద బ దదదచకలల

భరస : షరరఫ దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-21-1245
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర సరహహబ దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-21-1245
వయససస:39
లస: పప

భరస : నబ సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1245/2
వయససస:47
లస: ససస స
3009 NDX1811802
పషరర: షబబర బబషర షషక

94-210/276

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నరజడర
ఇసటట ననస:84-21-1244
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-21-1245
వయససస:30
లస: పప
3006 NDX1340546
పషరర: హహమ బ షపవక

3001 NDX2100873
పషరర: రరమమరరవప నరజడర

3026 NDX2339091
పషరర: ససలమర షషక

94-229/190

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1590
వయససస:68
లస: పప
94-228/594

3029 SQX1721760
పషరర: సతఖస మమరరగబ

95-208/1061

తసడడ:డ దచవయఖ మమరరగబ
ఇసటట ననస:84-21-1591
వయససస:72
లస: పప
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3030 NDX3063302
పషరర: గరపస అసగగకగబలమ
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94-207/723

తసడడ:డ పపరషయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1592
వయససస:18
లస: పప
3033 NDX1287119
పషరర: రహమమ తషననసర బబగస షషక

94-222/374

94-222/376

94-222/379

94-229/192

94-229/195

94-229/197

94-229/200

భరస : ఓసకరరస
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:46
లస: ససస స

3043 NDX2346369
పషరర: ఆకరష కకరరవ

94-230/197

94-229/193

3038 MLJ3535481
పషరర: అనల కలమమర కకరరవ

94-222/378

3041 NDX2339125
పషరర: శరరద కకరరవ

94-229/191

3044 NDX2339133
పషరర: వజయ బబబబ కకరరవ

94-229/194

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:51
లస: పప

94-222/381 3047 NDX0693564
3046 NDX1851816
పషరర: సరయ శసకర పకథదస రరజ చననస
పషరర: శక అలలఖఖ చననస

3049 NDX0433078
పషరర: ఆసడనళమమ చననస

3052 NDX0879312
పషరర: ననగ బసగరరస గగదదల

3055 NDX0443291
పషరర: శవ జజఖత గగదదల

3058 NDX1764555
పషరర: అనసశర గగదల
భరస : సదరరబబబబ గగదల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:46
లస: ససస స

94-229/196

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చననస
ఇసటట ననస:84-21-1595
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/198

3050 NDX0695775
పషరర: చటటటబబబబ గసటబ

94-229/199

తసడడ:డ బబబబరరవప చననస
ఇసటట ననస:84-21-1595
వయససస:51
లస: పప
94-230/195

3053 NDX0906834
పషరర: ధన లకడమ గగదదల

94-230/196

భరస : బబజజబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:33
లస: ససస స
94-230/198

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/200

94-222/375

భరస : వజయ బబబబ కకరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట వర పడసరద మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:33
లస: ససస స
3057 NDX0443275
పషరర: ఆదదలకడమ గగదదల

94-222/380

భరస : పపదదదరరజలల చననస
ఇసటట ననస:84-21-1595
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సదరర బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:39
లస: ససస స
3054 NDX2325413
పషరర: ననగ రగణబక మజజ

3040 MLJ3534823
పషరర: మమణణకరఖరరవప� కకరరవ�

3035 MLJ3535465
పషరర: ససనత కకరరవ

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప� korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప చననస
ఇసటట ననస:84-21-1595
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప చననస
ఇసటట ననస:84-21-1595
వయససస:56
లస: ససస స
3051 NDX1845389
పషరర: వజయ లకకమ యజజవరపప

94-222/377

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:57
లస: పప
3048 NDX0433102
పషరర: ససరష కలమమరర చననస

3037 NDX0312967
పషరర: భబగఖమమ� కకరరవ�

94-222/373

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల� korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:84
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కకరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:45
లస: ససస స
3045 NDX2339141
పషరర: వనయ కలమమర కకరరవ

95-219/784

భరస : మమణణకరఖరరవప� korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప� korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:51
లస: పప
3042 NDX2339174
పషరర: శరఖస కలమమరర మమరరగఅలమ

3034 SQX1827724
పషరర: రరజగశసరర బదదస
డ పటట

3032 NDX1516022
పషరర: ససరరజననస షషక

భరస : సయమద shajk
ఇసటట ననస:84-21-1592
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : శసకర బదదస
డ పటట
ఇసటట ననస:84-21-1593
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయబబబబ� korivi
ఇసటట ననస:84-21-1594
వయససస:53
లస: ససస స
3039 MLJ3534831
పషరర: వజయబబబబ కకరరవ

94-208/1352

భరస : సతఖస మమరరగ
ఇసటట ననస:84-21-1592
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అబబదల ఖమదర shaik
ఇసటట ననస:84-21-1593
వయససస:54
లస: ససస స
3036 MLJ3535473
పషరర: శరరద� కకరరవ�

3031 NDX3107208
పషరర: యగమమ మమరరగ

3056 NDX0443283
పషరర: ననగ రసగమణణ గగదదల

94-230/199

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:38
లస: ససస స
94-230/201

3059 NDX1764993
పషరర: గగరర తతట

94-230/202

భరస : చసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:27
లస: ససస స
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94-230/203

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:54
లస: ససస స
3063 NDX2030526
పషరర: సతఖననరరయణ గగదదల

94-230/206

94-230/209

94-230/212

94-230/215

94-229/1262

94-229/1358

94-230/219

తసడడ:డ రరమబ బబ నసగర
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:35
లస: పప

3073 NDX2679033
పషరర: దసరర భవన గజదదల

3076 NDX2909349
పషరర: జజఖత బబ నసగర

3079 NDX0682526
పషరర: ససబబబయమమ కసచ

3082 NDX1279280
పషరర: సరరత గగదదల

94-210/289

3085 NDX1275361
పషరర: వవసకట సరయ

94-222/685

3088 NDX0849778
పషరర: రరమబ బబ నసగర
తసడడ:డ అపపలసరసమ బబ నసగర
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:55
లస: పప

3068 NDX0494617
పషరర: రమమష గగదదల

94-230/211

3071 NDX0696922
పషరర: ఏడడకకసడలల గగదచల

94-230/214

3074 NDX2485811
పషరర: మమనక గగదదల

94-229/201

భరస : సతఖననరరయణ గగదదల
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:26
లస: ససస స
94-229/1356

3077 NDX2909570
పషరర: రరధదక గజదదల

94-229/1357

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:19
లస: ససస స
94-230/217

3080 NDX2486025
పషరర: మధస భమవరపప

94-230/218

తసడడ:డ కరశయఖ భమవరపప
ఇసటట ననస:84-21-1598
వయససస:20
లస: పప
94-210/287

3083 NDX1279298
పషరర: ఫణణ కలమమర గగదదల

94-210/288

తలర : శవరలకడమ గగదదల
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:33
లస: పప
94-229/202

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:26
లస: పప
94-229/204

94-230/208

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమమర గగదదల
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ యగయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:50
లస: పప
3087 NDX0849679
పషరర: మణణకలమమర బబ నసగర

94-230/213

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1598
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1598
వయససస:33
లస: పప
3084 NDX1697954
పషరర: చసదడయఖ తతట

3070 NDX0437392
పషరర: ఓసకరరస గగదచల

3065 NDX0437418
పషరర: శసకర గగదచల

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:44
లస: పప

భరస : మణణ కలమమర
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:18
లస: పప
3081 NDX0696476
పషరర: శకనవరస బబ కససస

94-230/210

తసడడ:డ రమమశ గజదదల
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-21-1597
వయససస:56
లస: ససస స
3078 NDX2909539
పషరర: దసరర రరవప గజదదల

3067 NDX2325363
పషరర: వనసకట వర పడసరద మజజ

94-230/205

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపపల సరసమ చలమర
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:69
లస: పప
3075 NDX2662609
పషరర: గజడల నరసమమ

94-230/207

తసడడ:డ రరమ రరవప మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:44
లస: పప
3072 NDX2162063
పషరర: బబబబరరవప చలమర

3064 NDX0437434
పషరర: బబజజ బబబబ గగదచల

3062 NDX1966078
పషరర: వనసకటటష గగదచల

తసడడ:డ ఓసకరరస గగదచల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కనకర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:33
లస: పప
3069 NDX2325470
పషరర: వరసస మజజ

94-230/204

భరస : రరమ రరవప మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరస గగదదల
ఇసటట ననస:84-21-1596
వయససస:27
లస: పప
3066 NDX0697490
పషరర: వజయ గగదచల

3061 NDX2325496
పషరర: ససత రరమమమ మజజ

3086 NDX1567900
పషరర: రరమ కకషష పషరరబతష
స ల

94-229/203

తసడడ:డ రరజజ రరవప పషరరబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:31
లస: పప
94-229/205

3089 NDX2090751
పషరర: అణబ రరధ పప లల

94-230/220

భరస : అనల కలమమర రజడడ పప లల
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:31
లస: ససస స
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3090 NDX2090744
పషరర: అనల కలమమర రజడడ పప లల

94-230/221

తసడడ:డ రరమ రజడడడ పప లల
ఇసటట ననస:84-21-1599
వయససస:34
లస: పప
3093 NDX2971448
పషరర: సరసబడజఖస చటట రజడడడ

94-229/1359

94-229/209

94-229/212

94-229/215

94-228/377

94-228/380

94-229/219

తసడడ:డ రవ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:21
లస: ససస స

3103 NDX0432559
పషరర: సరమమఖల ననననపరగ

3106 MLJ1971753
పషరర: లలరరదమమరర కరకలమమనస

3109 NDX0685339
పషరర: పపరష పటట సశశటట

3112 MLJ3394590
పషరర: వజయ పటట సశశటట

94-229/222

3115 NDX1201615
పషరర: ననగగశసర రరవప పటట సశశటట

94-229/216

3118 NDX1966201
పషరర: మమనక పపపరపల
భరస : మమధవ రజడడ పపపరపల
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:25
లస: ససస స

3098 NDX0682369
పషరర: పడశరసత ననవనననగర

94-229/211

3101 NDX1114008
పషరర: పడమల ననననపరగ

94-229/214

3104 NDX2467124
పషరర: తడవవణణ పటట సశశటట

94-210/9

భరస : కకటటశసరరరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:25
లస: ససస స
94-228/378

3107 NDX2173722
పషరర: వశరఖ రజడడడ నలర పప

94-228/379

తసడడ:డ యలమరరజడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:36
లస: పప
94-229/217

3110 NDX0685164
పషరర: మలలర శసరర వకమమ

94-229/218

భరస : నరసరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/220

3113 NDX0685248
పషరర: ససశల బబససరజడడడ

94-229/221

భరస : కకసడనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/223

తసడడ:డ చనన రరఘవయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:34
లస: పప
94-208/56

94-229/208

భరస : శరమబఖల ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రవ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరఘవయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:32
లస: పప
3117 NDX2337228
పషరర: అలలఖఖ పతమమసత

94-229/213

భరస : ననగగశసరరరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనన రరఘవయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:49
లస: ససస స
3114 NDX1201623
పషరర: కకటటశసర రరవప పటట సశశటట

3100 MLJ3394400
పషరర: పడశరసత ననననపరగ

3095 NDX2105519
పషరర: చనసద బ షషక

భరస : పపరరషప తస స రరజ ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లలరరజజజజపప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయనన కరకలమమనస
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:46
లస: పప
3111 NDX1201177
పషరర: లకకమ పటట సశశటట

94-229/210

తసడడ:డ ఆశరరసదస ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:73
లస: పప

భరస : వశరఖ రజడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:27
లస: ససస స
3108 MLJ1972116
పషరర: లలరరదజజజపప కరకలమమనస

3097 MLJ3394392
పషరర: ససలకణ ననననపరగ

94-229/207

భరస : సపవదన వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబఖల ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:44
లస: పప
3105 NDX1845587
పషరర: కకటటశసరర నలర పప

94-229/1360

తసడడ:డ శరమబఖల ననననపరగ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబరల సరహహబ
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:56
లస: ససస స
3102 NDX0695932
పషరర: పపరరషప తస స రరజ ననననపరగ

3094 NDX2971414
పషరర: వనసకటటష చటరజడడడ

3092 NDX2339190
పషరర: వనసకటటశ చటట రజడడడ

తసడడ:డ రరసబబబబ చటట రజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1600
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1600/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1602
వయససస:37
లస: ససస స
3099 NDX1503029
పషరర: సకకననబ షషక

94-229/206

భరస : రరసబబబబ చటట రజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1600
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1600/1
వయససస:48
లస: ససస స
3096 NDX0651026
పషరర: ఇసదదర సరయ లకకససశశటట

3091 NDX2339208
పషరర: సరసబబడజఖస చటట రజడడడ

3116 NDX1201607
పషరర: చనన రరఘవయఖ పటట సశశటట

94-229/224

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1603
వయససస:63
లస: పప
94-229/225

3119 NDX1811877
పషరర: రవళ పటట సశశటట

94-229/226

తసడడ:డ రవ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:25
లస: ససస స
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3120 NDX1753046
పషరర: యమబన పటట సశశటట
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94-229/227

తసడడ:డ రవ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:26
లస: ససస స
3123 NDX1753053
పషరర: వనసకట పసచచ రజడడడ జడడడ

94-229/230

94-229/233

94-229/235

94-229/238

94-229/1361

94-212/673

94-208/1136

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:31
లస: ససస స

3133 NDX0682211
పషరర: పరరసత గరరసటర

3136 NDX1379148
పషరర: మహలకడమ ననమమలల

3139 NDX2909471
పషరర: సరరత గగదల

3142 NDX2090819
పషరర: యశసససన పసడయమసక నరజడర

94-229/243

3145 NDX1201318
పషరర: లకకమసరరత చటబటరజడడడ

94-229/239

3148 NDX0681296
పషరర: ఇసదసమత కసదసల
భరస : శవ కసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:32
లస: ససస స

3128 NDX2339232
పషరర: జజన బబగమ షషక

94-229/234

3131 NDX0681791
పషరర: మబనన షషక

94-229/237

3134 NDX2339224
పషరర: అనసర బబషర షషక

94-229/240

తసడడ:డ అహ మమద షషక
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:40
లస: పప
94-212/671

3137 NDX1379155
పషరర: బబబ బబబబ వనసడడ

94-212/672

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల వనసడడ
ఇసటట ననస:84-21-1606
వయససస:28
లస: పప
94-229/1362

3140 NDX2910073
పషరర: రజషమ షషక

94-229/1363

భరస : బబజ బబబబ వనసడడ
ఇసటట ననస:84-21-1606
వయససస:26
లస: ససస స
94-229/241

3143 NDX2346468
పషరర: అనసశర చమట

94-229/242

భరస : పస వ ఎన ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/244

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:28
లస: ససస స
94-229/246

94-229/232

భరస : అహమద కబర
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప నరజడర
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:29
లస: ససస స
3147 NDX0843391
పషరర: అరరణ కలమమర వలర సశశటట

94-229/236

భరస : ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:84-21-1606
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప పసదదళర
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:76
లస: ససస స
3144 NDX2173805
పషరర: వనసకట రమణ ననమమల

3130 NDX0432393
పషరర: పదనమవత ననమమల

3125 AP151000399120
పషరర: రవ పటట సశశటట

భరస : అనసర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అచసఖత రరమయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:84-21-1606
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వనసడడ
ఇసటట ననస:84-21-1606
వయససస:55
లస: పప
3141 NDX2711513
పషరర: బబబ సరరజన పసదదళర

94-208/1353

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:26
లస: పప
3138 NDX1566803
పషరర: వనసడడ ఆసజనవయబలల

3127 NDX2918969
పషరర: లకడమ సరయ పసడయ జపపడడ

94-229/229

తసడడ:డ పపదరరఘవయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అహమద నససర
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:40
లస: ససస స
3135 NDX2785236
పషరర: గగసష షషక

94-229/231

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హహమసత
ఇసటట ననస:84-21-1605
వయససస:36
లస: ససస స
3132 NDX0681700
పషరర: మబసతనజ షషక

3124 NDX2173854
పషరర: హసపవసన షషక

3122 NDX1941310
పషరర: లకడమ నసససమ

భరస : శవరజడడడ నసససమ
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రజడడడ నసససమ
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:55
లస: పప
3129 NDX0681650
పషరర: కకషష కలమమరర గరరసటర

94-229/228

భరస : ససధనకర కకణతస
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసత రజడడడ జడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1604
వయససస:44
లస: పప
3126 NDX1941328
పషరర: శవరరజడడడ నసససమ

3121 NDX2132694
పషరర: అనసదరఖ దచవ కకణతస

3146 NDX2339257
పషరర: సరరజన గబలపఅల

94-229/245

భరస : రమమశ గబలపఅల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:29
లస: ససస స
94-229/247

3149 NDX1275379
పషరర: అనత కలమమరర వరరశశటట

94-229/248

భరస : పవన కలమమర వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:33
లస: ససస స
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3150 NDX0843375
పషరర: శవ కసదసల.
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94-229/249

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:36
లస: పప
3153 NDX1761122
పషరర: వజయ తతట పపల

94-229/253

94-229/256

94-229/259

94-229/262

94-229/265

94-229/268

94-229/271

తలర : అచచయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:55
లస: పప

3163 MLJ3394228
పషరర: వనసకమమ చసతకరయల

3166 NDX2339273
పషరర: రమమశ గబలర పలర

3169 NDX0431924
పషరర: సరసబయఖ తతట

3172 NDX0849810
పషరర: యరకమమల ఇసరసకల

94-229/274

3175 MLJ3387305
పషరర: శవయఖ తతటపప లల

94-229/263

3178 MLJ1971316
పషరర: ససబడహమణఖస వషష
ష మలకల
తసడడ:డ రజడయఖ
డడ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:56
లస: పప

3158 NDX0843458
పషరర: శవమమ కసదసల

94-229/258

3161 NDX0843532
పషరర: ససశల ఆకలల

94-229/261

3164 NDX1201680
పషరర: వనసకటటశసర రరవప బసడడ

94-229/264

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:27
లస: పప
94-229/266

94-229/267
3167 NDX2346427
పషరర: వ ఎన ససరగష బబబబ పప లశశటట

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:31
లస: పప
94-229/269

94-229/270
3170 NDX0849836
పషరర: జగననమహన రరవప చసతకరయల

తసడడ:డ చన బడహమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:39
లస: పప
94-229/272

3173 NDX1389212
పషరర: రరమమరరవప చసతకరయల

94-229/273

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:44
లస: పప
94-229/275

తసడడ:డ కకటయఖ తతటపరలల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:48
లస: పప
94-229/277

94-229/255

భరస : యలర మసద ఆకలల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయలల వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:44
లస: పప
3177 NDX0843342
పషరర: కకటటశసర రరవప kandula

94-229/260

తలర : అసజమమ తతట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:43
లస: పప
3174 NDX1275346
పషరర: పవన కలమమర వరరశశటట

3160 NDX2346518
పషరర: వరమమ తచలపప డ లల

3155 NDX0843326
పషరర: శశభబరరణణ వలర సశశటట

భరస : కకటటశసరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరర ననయబడడ గబలర పలర
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:32
లస: పప
3171 NDX2173797
పషరర: శకనవరసరరవప ననమమల

94-229/257

భరస : వనసకటటశసరరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదమ బబ సత
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:28
లస: పప
3168 NDX1201656
పషరర: అనల కకషష వలర సశశటట

3157 NDX2346443
పషరర: వనసకటటససరమమ పప లశశటట

94-229/251

భరస : ననగగశసర రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:75
లస: ససస స
3165 NDX1201672
పషరర: ఏసదబబబబ బబ సత

94-229/254

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:52
లస: ససస స
3162 NDX0843615
పషరర: చననమమ మమరరశశటట

3154 MLJ1973668
పషరర: అనససయ చసతకరయల

3152 NDX0843441
పషరర: సరసబబడజఖస ఆకలల

భరస : ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అసజనవయలల వనసడడ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:49
లస: ససస స
3159 NDX0843409
పషరర: ననగగశసరరరవప వలర సశశటట

94-229/250

భరస : రరమమరరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ తతటపరలల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:42
లస: ససస స
3156 NDX2115609
పషరర: ససశల వనసడడ

3151 MLJ1973676
పషరర: ననగమలలర శసరర చసతకరయల

3176 NDX2346385
పషరర: రమమశ పప లశశటట

94-229/276

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:51
లస: పప
94-229/278

3179 MLJ1973635
పషరర: నరసససహ రరవప చసతకరయల

94-229/279

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-21-1607
వయససస:53
లస: పప
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3180 NDX2921757
పషరర: కకటటశసరరరవప వనమ
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94-228/595

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:42
లస: పప
3183 NDX0443127
పషరర: రరమమ షషక

94-229/282

94-229/285

94-229/288

94-229/291

94-229/294

3193 AP151000399073
పషరర: శకనద మబళళమబరర

3196 NDX2921906
పషరర: మరరయమమ వనమ

94-229/295

3199 MLJ1970862
పషరర: వరణణ రమమసబక తతట

94-229/289

3202 NDX2105485
పషరర: శసకర రరవప తతట

94-229/284

3188 AP151000402037
పషరర: మసరసన బ షషక

94-229/287

3191 NDX0698068
పషరర: సపవదన షషక

94-229/290

తసడడ:డ మదనర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:36
లస: పప
94-229/292

3194 NDX0733485
పషరర: శకనవరసరరవప అర

94-229/293

తసడడ:డ సతఖస ఆర
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:50
లస: పప
94-229/1364

3197 NDX2921781
పషరర: నవఖ వనమ

94-229/1365

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:18
లస: ససస స
94-229/296

భరస : సరయ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:38
లస: ససస స
94-229/298

3185 NDX0733733
పషరర: ససశల ఆర

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససధనకర బటట
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:31
లస: ససస స
3201 NDX2105501
పషరర: సరయ బబబబ తతట

94-229/286

తసడడ:డ పరపరరరవప మబళళమబరర
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:55
లస: పప
3198 NDX2063493
పషరర: కకటటశసరర బటట

3190 NDX0530295
పషరర: శవరరస బబబబ పప తషరరదన

94-229/281

భరస : శకనవరస రరవప ఆర
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తషరరదన
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప మబళళమబరర
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:42
లస: పప
3195 NDX0696138
పషరర: జజగగశసరరరవప జ

94-229/283

భరస : జజగగశసరరరవప గరసడడవలస
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:32
లస: పప
3192 NDX0461194
పషరర: నరశసహరరవప మబళళమబరర

3184 NDX1517624
పషరర: వనసకట ననరరయణమమ గబణస

3187 NDX0443093
పషరర: కకషష కలమమరర గరసడడవలస

3182 NDX0680793
పషరర: పపషపలత గరసడడవలస

భరస : జజగగశసర రరవప గరసడడవలస
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ గరననఎస
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:49
లస: ససస స
3189 NDX0696146
పషరర: కరరమబలమర షషక

94-229/280

తసడడ:డ జజగగశసర రరవప గరసడడవలస
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1608
వయససస:33
లస: ససస స
3186 NDX1966219
పషరర: కకటటశసరమమ బతష
స ల

3181 NDX0443101
పషరర: పరవన కలమమరర గరసడడవలస

3200 MLJ1970854
పషరర: లలమవత తతట

94-229/297

భరస : శసకరరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:58
లస: ససస స
94-229/299

3203 NDX2541605
పషరర: ఖసరరరద బబగబమ మహమమద

94-229/1263

తసడడ:డ శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:67
లస: పప

94-229/1264
3204 NDX2541613
పషరర: గగసష శసషషదదదన షరరఫ
మహమమద
తసడడ:డ ఏమ జ ఏమ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:54
లస: పప

3205 NDX2541621
పషరర: అకస ర షషక

భరస : గగసష శసషషదదదన షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:47
లస: ససస స

94-229/1266
3206 NDX2541639
పషరర: గగసష నజమబదదదన షరరఫ
మహమమద
తసడడ:డ గగసష శసషషదదదన షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:23
లస: పప

3207 MLJ1970045
పషరర: ససరగష బతష
స ల

3208 MLJ1971886
పషరర: ననగశసరరరవప గరపసనవడడ

3209 MLJ1971126
పషరర: బబలమజ పగడనల

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:39
లస: పప

94-229/300

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగసష మహహదదదన షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:84-21-1609
వయససస:73
లస: ససస స
94-229/1265

94-229/301

94-229/302

తసడడ:డ సదరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:47
లస: పప
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పషరర: శకనస మబనగరల
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94-229/303

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:48
లస: పప
3213 MLJ1970078
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గరరరసటర

94-229/306

94-229/308

94-229/311

94-229/314

94-229/317

94-229/320

94-229/323

భరస : రరమమసజనవయబలల గరరగకల
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:31
లస: ససస స

3223 NDX2339299
పషరర: పదమ జసపన

3226 NDX0843672
పషరర: మలర వరపప పషడమమమ

3229 NDX0432708
పషరర: పపషపవత జకసస

3232 MLJ3387289
పషరర: లకకమకరసత వసజరపప

94-229/326

94-229/315

3218 NDX0693549
పషరర: అనదష వసజరపప

3221 NDX0432872
పషరర: రమణ గరగబల

తసడడ:డ లకమణ రరవప గరరగకల
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:59
లస: పప

94-229/313

3224 NDX1845363
పషరర: దశమ యజజవరపప

94-229/318

94-229/316

3227 NDX1845405
పషరర: పరరసత యజజవరపప

94-229/319

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:67
లస: ససస స
94-229/321

3230 NDX1093756
పషరర: వనసకటటశసరరరవప ననల

94-229/322

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:31
లస: పప
94-229/324

3233 NDX0432773
పషరర: వనసకటససబబబరరవప చననస

94-229/325

తసడడ:డ పపదద రరజలల
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:58
లస: పప

94-229/327 3236 NDX1201698
3235 AP151000399621
పషరర: చన సతఖననరరయణ వసజరపప
పషరర: అపరపరరవప రరమశశటట

3238 NDX1743484
పషరర: ననగగశసర రరవప గరరగకల

94-229/310

భరస : అససరర బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:70
లస: పప
94-211/119

94-222/825

భరస : కకటటససరరరగఓ
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసజరపప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకమణరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:65
లస: పప
3237 NDX1871699
పషరర: రసగ మహహశసరర గగరజకల

94-229/312

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వసజజరపప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:47
లస: పప
3234 NDX0432880
పషరర: మధససదదనరరవప గగరరకల

3220 NDX0442418
పషరర: శకరసజన వసజరపప

3215 NDX3227584
పషరర: శబబర యమరకగసతపత

భరస : దచవ పడసరద
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : భబనసమబరరస
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:76
లస: ససస స
3231 MLJ1970623
పషరర: దచవపడసరద వసజరపప

94-229/309

తసడడ:డ ననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:62
లస: ససస స
3228 NDX0442400
పషరర: ససజజనమమ దసనన

3217 NDX0432674
పషరర: కకకషషవవణణ బబ రరడ

94-229/305

తసడడ:డ బబససర యమరకగసతపత
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకడమ కరసత
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:47
లస: ససస స
3225 AP151000402183
పషరర: రతనకలమమరర వసజరపప

94-229/307

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:39
లస: ససస స
3222 NDX0432831
పషరర: బబవవజమమ మరబబ యన

3214 AP151000399404
పషరర: సరసబశవరరవప తదలగనడడ

3212 NDX0432641
పషరర: వనసకట రమణ తదలగరనవడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:29
లస: ససస స
3219 NDX0843516
పషరర: యజజవరపప ససనత

94-229/304

తసడడ:డ సదరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:84-21-1610
వయససస:60
లస: పప
3216 NDX1201334
పషరర: అనసరరధన రరమశశటట

3211 MLJ3387560
పషరర: శకనవరసరరవప పగడనల

94-229/328

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-21-1611
వయససస:78
లస: పప
94-211/120

3239 NDX0412049
పషరర: రవశసకరరరవప బబ నస

94-229/329

తసడడ:డ గసగరధర లసగదచవర
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:47
లస: పప
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3240 NDX2909489
పషరర: నగగశసరరరవప గగరజకల
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94-229/1366

తసడడ:డ లకమణరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:58
లస: పప
3243 NDX2909323
పషరర: రసగ మహహశసరర గగరజకల

94-229/1369

94-211/121

భరస : సరయ ససరగసదడననథ
ఇసటట ననస:84-21-1614
వయససస:26
లస: ససస స
3249 NDX1619289
పషరర: అణబ రరధ వపటటకలరర

94-211/122

భరస : లమలల షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:41
లస: ససస స
3255 NDX2793636
పషరర: గగసష బఇవనవ షషక

94-229/1370

94-229/337

భరస : నరసససహ రరవప గబరరన
ఇసటట ననస:84-21-1619
వయససస:86
లస: ససస స
3264 NDX3214145
పషరర: రరజరరజగశసరర రరజగటట
భరస : మధససదదనరరవప రరజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:37
లస: ససస స
3267 MLJ2172690
పషరర: మధస� రగజగటట�
తసడడ:డ రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:40
లస: పప

3247 NDX3226495
పషరర: దదలప కలమమర తతకసల

3248 NDX3037173
పషరర: మహహడమ షషక

94-229/1514

3250 NDX2484269
పషరర: ఖమససస షపవక

3253 NDX1205988
పషరర: సతఖవత బబ బబబ

3256 MLJ3534682
పషరర: ససతనమహలకడమ� సరమమ�

3259 NDX1731398
పషరర: తరరపతమమ కకనవటట

3262 NDX0743567
పషరర: యబగసధర గబరరన

3265 NDX1241603
పషరర: ససజజత రరజగటట రరజగత

94-211/123

3268 MLJ2171643
పషరర: ససరగసదడ� కలమమర రగజగటట�
తసడడ:డ రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:42
లస: పప

3251 NDX2485829
పషరర: శవ దసరర జగరరరజడడడ

94-229/332

భరస : వనసకట ననగరరరజన రజడడడ జగరరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/334

3254 NDX1206028
పషరర: ససబబబయమమ బబఖరరశశటట

94-229/335

భరస : ననరరయణ బబఖరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:81
లస: ససస స
94-222/382

94-222/383
3257 MLJ3534716
పషరర: లలపరకడ భబససరరరవప� సరమమ�

తసడడ:డ దసరరరపడసరదరరవప� �sama
ఇసటట ననస:84-21-1616
వయససస:44
లస: పప
94-208/57

3260 NDX0743666
పషరర: దదవఖవరణణ మబనగరల

94-228/381

తసడడ:డ సననఖససరరవప munagala
ఇసటట ననస:84-21-1619
వయససస:49
లస: ససస స
94-228/383

3263 NDX2720894
పషరర: దసరర దచవ గబరరన

94-228/596

భరస : యబగసధర గబరరన
ఇసటట ననస:84-21-1619
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/58

భరస : ససజజత రరజగత
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:37
లస: ససస స
94-209/57

94-207/724

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవరరవప గబరరన
ఇసటట ననస:84-21-1619
వయససస:31
లస: పప
94-207/725

94-229/331
3245 NDX2173821
పషరర: పతషరజ మబరరగగసపరసడడయన

తసడడ:డ మబరరగగసపరసడడయన చనన సరమ
ఇసటట ననస:84-21-1613
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకనవటట
ఇసటట ననస:84-21-1619
వయససస:24
లస: ససస స
94-228/382

94-229/1368

భరస : పతషరజ మబరరగగసపరసడడయన
ఇసటట ననస:84-21-1613
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరదరరవప� �sama
ఇసటట ననస:84-21-1616
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:84-21-1617
వయససస:41
లస: ససస స
3261 NDX1845009
పషరర: రసగమమ గబరరన

94-229/330

భరస : శకనవరసరరవప బబ బబబ
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:47
లస: ససస స
3258 NDX0685503
పషరర: ననరరయణమమ కకతస కకట

3244 NDX2173839
పషరర: ససవర సపలస పతషరజ

తసడడ:డ లమలల షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:20
లస: పప
94-229/333

3242 NDX2958817
పషరర: రమదచవ వరసశశటట

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమ కలమమర తతకసల
ఇసటట ననస:84-21-1614
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:84-21-1615
వయససస:49
లస: ససస స
3252 NDX2485837
పషరర: మసరటసబ షపవక

94-229/1367

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:52
లస: పప

భరస : సతఖ రరమమసజ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-21-1612
వయససస:30
లస: ససస స
3246 NDX1811950
పషరర: నమమత మబనగరల

3241 NDX2960136
పషరర: వరయఖ వరసశశటట

3266 MLJ2172708
పషరర: బసగరరమమ రగజగటట

94-209/56

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:68
లస: ససస స
94-209/58

3269 MLJ2172203
పషరర: వరసస� రగజగటట�

94-209/59

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:48
లస: పప
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3270 MLJ2172781
పషరర: రరసబబబబ� రగజగటట�
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94-209/60

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-21-1620
వయససస:73
లస: పప
3273 NDX3023397
పషరర: ససరగశ బబబబ రగజగటట

94-208/1354

94-207/173

94-208/62

94-208/65

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రగజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:33
లస: పప
3288 NDX2112548
పషరర: కరశ వశసననదస బదదశ
డ శటట

94-208/68

94-209/61

భరస : మదన మహనరరవప బళళ
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:49
లస: ససస స

94-208/63

3283 NDX0498162
పషరర: శకనవరస కలమమర తనడచపలర

94-208/66

94-207/726

3295 NDX3192572
పషరర: మమనక చసతల

94-209/1014

3298 NDX0092114
పషరర: రవతచజ బలర
తసడడ:డ మదన మహనరరవప బళళ
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:31
లస: పప

94-208/61

3281 NDX2039064
పషరర: వనసకటలకడమ రగజగటట

94-208/64

3284 NDX3267218
పషరర: పషడమ కలమమర కరశ

94-208/1651

3287 NDX0881763
పషరర: కలమమరర బదదశ
డ శటట బదదశ
డ శటట

94-208/67

భరస : పరపరరవప బదదశ
డ శటట
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:56
లస: ససస స
94-208/69

3290 NDX0881649
పషరర: కలమమరసరసమ బదదశ
డ శటట భదదస
డ పటట

94-208/70

తసడడ:డ పరపరరరవప భదదస
డ పటట
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:50
లస: పప
94-209/62

3293 NDX0739730
పషరర: పడసననకలమమర

94-209/63

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:35
లస: పప
94-207/727

భరస : చరసజవ చసతల
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:34
లస: ససస స
94-208/72

3278 NDX2392173
పషరర: మణణ దదపసస అననపపరజడడడ

తసడడ:డ మహహశసర రరవప కరశ
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:26
లస: పప

3289 NDX0881631
పషరర: రరసబబబబ బదదశ
డ శటట ళకఇమసపటట

3292 NDX0753160
పషరర: సరవతడ�

94-213/1055

భరస : వనసకటటశసరరర రగజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చరసజవ చసతల
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:35
లస: ససస స
3297 NDX1023100
పషరర: వరలకడమ బళయళ బళళ

3280 NDX1226570
పషరర: శకలత తనడచపలర

3286 NDX3065331
పషరర: వనసకటటశసరరర రగజగటట

3275 NDX3152220
పషరర: ససజజత బడవరరర

తసడడ:డ ననగ శవర రజడడ అననపపరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప భదదస
డ పటట
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:45
లస: పప

భరస : జనన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:37
లస: ససస స
3294 NDX3191939
పషరర: మమనక చసతల

94-207/174

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:84/21/1623
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప బదదశ
డ శటట
ఇసటట ననస:84-21-1625
వయససస:32
లస: పప
3291 NDX1595141
పషరర: ఫరతమమ షషక

3277 NDX2408680
పషరర: రమఖ రగజగటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:41
లస: పప
94-208/1657

94-208/60

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1622
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలమమర తనడచపలర
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆదద రజడడడ జకకసరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:70
లస: ససస స
3285 NDX3272416
పషరర: సదరఖ దదపక ససదనరరర రగజగటట

94-208/1634

భరస : శశఖర రగజగటట
ఇసటట ననస:84/21/1623
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-21-1623
వయససస:29
లస: ససస స
3282 NDX2364891
పషరర: వర భబరత జకకసరజడడడ

3274 NDX3250644
పషరర: హరరక చదననస

3272 NDX1660464
పషరర: గరపస మణణకసఠ మమనసకకసడ

తసడడ:డ ససవర కలమమర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:84-21-1622
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరజసదడ కలమమర చదననస
ఇసటట ననస:84/21/1622
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర రగజగటట
ఇసటట ననస:84/21/1623
వయససస:21
లస: ససస స
3279 NDX2380343
పషరర: దదవఖ భబరత పససపపలలటట

94-208/59

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1622
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరస బబబబ రగజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1622
వయససస:42
లస: పప
3276 NDX2408672
పషరర: భబరర వ రగజగటట

3271 NDX2422467
పషరర: సతష గడడకకయయ

3296 NDX1894030
పషరర: కకరస ర సరయ బలర

94-208/71

తసడడ:డ మదన మహన బలర
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:26
లస: ససస స
94-208/73

3299 NDX1003896
పషరర: మదన మహన రరవప బళయళ
బళళ
తసడడ:డ ననసచనరయఖ బళళ
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:51
లస: పప

94-208/74
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94-208/1355

Deleted

భరస : చరసజవ చసతల
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:34
లస: ససస స

3303 NDX3184538
పషరర: ఫణణసదడ చసతల

94-228/598

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:18
లస: పప
3306 NDX2104172
పషరర: దసరర భడవర

94-208/75

94-208/78

94-208/81

94-209/64

94-208/84

94-209/65

తసడడ:డ జజననసహహబ షరయక
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:49
లస: పప

3310 MLJ3519543
పషరర: పడసరదస భడవర

3313 NDX0811521
పషరర: మసరసన వల

3316 NDX0588970
పషరర: ససగబణ బబదటట

3319 NDX0335802
పషరర: ననరరయణమమ తతట తతట

3322 NDX2185396
పషరర: శశభబరరణణ పపలగస

94-208/89

3325 NDX2185214
పషరర: కకరణ కలమమర పతస

94-208/79

3328 NDX3026762
పషరర: రజయ షషక
తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:23
లస: ససస స

94-222/385

3308 NDX0806398
పషరర: షషక షపవలల

94-208/77

3311 NDX0811380
పషరర: కరరమబలమర షషక

94-208/80

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:44
లస: పప
94-208/82

3314 NDX3030319
పషరర: హహహమవత తనననరర

94-208/1356

భరస : ఎడడకకసడలల తనననరర
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:38
లస: ససస స
94-228/384

3317 NDX1481274
పషరర: హహహమమవత తషడడమమళళ

94-208/83

తసడడ:డ మలర యఖ తషడడమమలర
ఇసటట ననస:84-21-1631
వయససస:26
లస: ససస స
94-208/85

3320 NDX1480904
పషరర: మజర షషక షరయక

94-208/86

తసడడ:డ జజమ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1631
వయససస:26
లస: పప
94-208/87

3323 MLJ3523032
పషరర: మసరసనబ షషక

94-208/88

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:43
లస: ససస స
94-208/90

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పతస
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:23
లస: పప
94-208/92

3305 NDX1515990
పషరర: మదనర వల షషక

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పడసరద పపలగస
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:22
లస: పప
3327 MLJ3519311
పషరర: మమలమల షరయక

94-208/76

భరస : అపరపరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-21-1631
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1631
వయససస:45
లస: పప
3324 NDX2185321
పషరర: జజన బబషర షషక

3307 NDX0335547
పషరర: ససశల భడవర భబరవర

94-228/597

తసడడ:డ ఫకకర అహమమద shaik
ఇసటట ననస:84-21-1627
వయససస:38
లస: పప

భరస : చనన బబదటట
ఇసటట ననస:84-21-1630
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : హనసమమన పడసరద తతట
ఇసటట ననస:84-21-1631
వయససస:45
లస: ససస స
3321 NDX0105783
పషరర: వనసకటటశసరరర నననవపలర �

94-222/384

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:76
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:52
లస: ససస స
3318 NDX0892299
పషరర: ససశల తతట తతట

3304 NDX1516030
పషరర: నశకన షషక

3302 NDX3159654
పషరర: మమనక చసతల

భరస : చరసజవ చసతల
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప భరవరర
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ భబరరవ
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:55
లస: పప
3315 NDX0105916
పషరర: జయశల వరసపలర �

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:84-21-1626
వయససస:18
లస: పప

భరస : అపరపరరవప భబరవర
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:66
లస: ససస స
3312 AP151000375366
పషరర: అపరపరరవప భడవర భబరవర

94-212/1115

భరస : మదనర వల shaik
ఇసటట ననస:84-21-1627
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద భడవర
ఇసటట ననస:84-21-1628
వయససస:35
లస: ససస స
3309 NDX0806349
పషరర: షషక రహహమబననసర

3301 NDX3207271
పషరర: ఫణణసదడ చసతల

3326 NDX1846650
పషరర: ఖమజజ షరరఫ షషక

94-208/91

తసడడ:డ అలర భకలర లలటట షషక
ఇసటట ననస:84-21-1632
వయససస:26
లస: పప
94-208/1357

3329 NDX1022466
పషరర: చననమమమయ షషక షరయక

94-208/93

భరస : ననజర వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1635
వయససస:44
లస: ససస స
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3330 NDX1002971
పషరర: ననసర వల షషక షరయక

94-208/94

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1635
వయససస:47
లస: పప
94-209/68

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:53
లస: ససస స

3334 NDX0939454
పషరర: బశర అహమద

94-229/1371

3337 NDX1482744
పషరర: వజయ లకడమ కకవపరర

94-208/97

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-21-1638
వయససస:42
లస: పప

3340 NDX2483816
పషరర: వనసకట లకడమ నదలల

94-208/100

3343 NDX2337038
పషరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

94-208/95

94-208/103

3348 NDX1936915
పషరర: వజయ వనననపపసల

94-208/106

3346 NDX0881789
పషరర: ననగమలలర శసరర� మరరయమల�

94-208/98

భరస : శవ రరమకకషష రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:27
లస: ససస స

3351 NDX0687376
పషరర: పపణఖవత వనననపపసల

3352 NDX2343853
పషరర: గరపస కకవపరర

94-208/109

భరస : వనసగళరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:50
లస: ససస స

94-208/101

94-208/112

3357 NDX0700971
పషరర: వనసగళరజడడడ వనననపపసల

94-208/115

3355 NDX2337582
పషరర: మబతనఖలల కరరడల

94-209/71

భరస : ఎరకస నగబ ఈశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:36
లస: ససస స

94-208/96

3341 NDX2483808
పషరర: రరమయఖ నదలల

94-208/99

3344 NDX2343796
పషరర: రరమయఖ తషరరస

94-208/102

3347 NDX2029966
పషరర: ఉమమ దచవ ఎరకసనగబ

94-208/105

తసడడ:డ ఈశసర రరవప ఎరకసనగబ
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/107

3350 NDX2343820
పషరర: రరజజ కరరడల

94-208/108

భరస : మబతనఖల రరవప కరరడల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:30
లస: ససస స
94-208/110

3353 NDX1937327
పషరర: కకషష రజడడడ వనననపపసల

94-208/111

తసడడ:డ రమణ రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:29
లస: పప
94-208/113

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కరరడల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:33
లస: పప
3358 NDX3260973
పషరర: ఎరకస నగబ మణణకఖస

3338 NDX2337020
పషరర: గరపస కకశశర కకవపరర

తసడడ:డ రరకకరయఖ తషరరస
ఇసటట ననస:84-21-1641
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకవపరర
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:26
లస: పప

3354 NDX0790881
పషరర: వనననపపసల శకనవరస రజడడడ
వనననపపలస
తసడడ:డ రమణ రజడడడ వననసనపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:30
లస: పప

94-209/70

తసడడ:డ శశషయఖ నదలల
ఇసటట ననస:84-21-1639
వయససస:48
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1641
వయససస:66
లస: ససస స
3349 NDX1992750
పషరర: లకడమ కలమమరర వనననపపసల

3335 NDX0939496
పషరర: నజర అహమద మహమమద

తసడడ:డ శవయఖ కగ
ఇసటట ననస:84-21-1638
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప పస
ఇసటట ననస:84-21-1640
వయససస:53
లస: పప

3345 NDX1226620
పషరర: వనసకట కకషష మరరయమల
మరరయమల
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:84-21-1641
వయససస:44
లస: పప

94-209/67

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:59
లస: పప

భరస : రమమష నదలల
ఇసటట ననస:84-21-1639
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ పస
ఇసటట ననస:84-21-1640
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:55
లస: పప

94-209/69

భరస : శవయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-21-1638
వయససస:39
లస: ససస స

3339 NDX1483726
పషరర: శవయఖ కకవపరర

3332 NDX0646935
పషరర: రరజజసననబబగస� మహమమద�

తసడడ:డ నజర�
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర అహమద
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భబశశర అహమద ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:24
లస: ససస స

3342 NDX2337046
పషరర: లకడమ పససపపలలటట

94-209/66

తసడడ:డ నజర�
ఇసటట ననస:84-21-1636
వయససస:37
లస: ససస స

3333 NDX0939462
పషరర: ఫరరజనన బబగస మహమమద

3336 NDX2784015
పషరర: ససహన బబగబమ ఎసడడఎ

3331 NDX0646869
పషరర: షరహహననబబగస� మహమమద�

3356 NDX1322338
పషరర: ఈశసర రరవప మరకసననగబ

94-208/114

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:39
లస: పప
94-208/1645

3359 NDX0729673
పషరర: కకటటశసరమమ వనననపపసల�

94-209/72

భరస : రమణనరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:45
లస: ససస స
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94-209/73

తసడడ:డ రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:30
లస: పప
3363 MLJ3519477
పషరర: చలపతరరవప

94-208/116

94-208/119

94-228/614

94-208/122

94-208/125

94-212/676

94-212/679

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:84-21-1649
వయససస:57
లస: పప

3373 NDX1650010
పషరర: గకసథద అశశక కలమమర గకసధద

3376 NDX1566779
పషరర: రమఖ తషలర బసదసల

3379 NDX1566837
పషరర: వజయ కలమమరర గరబబబరర

3382 NDX1566720
పషరర: శకనవరసరరవప రరగస

94-208/126

3385 NDX0334623
పషరర: సతఖవత పలర శశటట

94-208/123

3388 NDX0879288
పషరర: మమబబరజడడడ కలకసల�
తసడడ:డ శకరరమరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-21-1649
వయససస:65
లస: పప

3368 NDX3250628
పషరర: ససవరరరన చలర

94-208/1633

3371 NDX2100550
పషరర: కకటటశసరమమ మపపరర

94-208/121

3374 NDX1660530
పషరర: ససభబషసణణ గకసథద

94-208/124

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:45
లస: పప
94-212/674

3377 NDX1566753
పషరర: లకడమ కకతస వలస

94-212/675

భరస : శకనవరస రరవప కకతస వలస
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:36
లస: ససస స
94-212/677

3380 NDX1566795
పషరర: మహన తషలమబసదసల

94-212/678

తసడడ:డ ససబబబ రరవప తషళళబసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:30
లస: పప
94-212/680

3383 NDX0010058
పషరర: శరకవణణ కశనబబ యన

94-224/1629

భరస : రసజత కశనబబ 0ేసేసన
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:30
లస: ససస స
94-208/127

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1649
వయససస:75
లస: ససస స
94-208/129

94-208/118

భరస : ఏడడకకసదలల మపపరర
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరగస
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమబబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1649
వయససస:56
లస: ససస స
3387 NDX1226539
పషరర: శకనవరస రరవప పలర శశటట

94-208/120

భరస : కకటటశసరరవప గగబబబరర
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణననయబడడ కకతస వలస
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:41
లస: పప
3384 NDX0881730
పషరర: తరరపతమమ కలకసల

3370 NDX1482066
పషరర: రరధదక గకసథద

3365 MLJ2174415
పషరర: చదసగరలమమ తడవరరస

భరస : అపప రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-21-1645
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహన తషళళబసదసల
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరగస
ఇసటట ననస:84-21-1648
వయససస:42
లస: ససస స
3381 NDX1566761
పషరర: శకనవరస రరవప కకతస వలస

94-208/1632

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గకసథద గకసధద
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగగసఢనడస గకసథద
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:55
లస: పప
3378 NDX1566712
పషరర: వనసకట రమణ రరగస

3367 NDX3249901
పషరర: ససవరరరన చలర

94-222/387

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1645
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : కకటటశసరమమ మపపరర
ఇసటట ననస:84-21-1647
వయససస:27
లస: పప
3375 NDX1660480
పషరర: శకనవరసరరవప గకసథద

94-208/117

భరస : అపప రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-21-1645
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-21-1645
వయససస:19
లస: ససస స
3372 NDX1619610
పషరర: రరసబబబబ మపపరర

3364 MLJ3519485
పషరర: రరసబబబబ కరటడగడడ

3362 NDX0835272
పషరర: సరసబశవరరవప తనడడకకసడ�

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� tadikonda
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1644
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1645
వయససస:52
లస: పప
3369 NDX3223989
పషరర: ససవరరరన చలర

94-222/386

భరస : ఏడడకకసడలల� tadikonda
ఇసటట ననస:84-21-1642
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1644
వయససస:37
లస: పప
3366 AP151000375431
పషరర: శవకకటటశసరరరవ తడవరరస

3361 NDX0835298
పషరర: ననగలకడమ తనడడకకసడ�

3386 NDX2483725
పషరర: బడహమస నదలల

94-208/128

తసడడ:డ రరమయఖ నదలల
ఇసటట ననస:84-21-1649
వయససస:30
లస: పప
94-208/130

3389 NDX0335489
పషరర: పదమశక వడదల వదనదల

94-208/131

భరస : కకషరషరరజనరరవప వదనదల
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:55
లస: ససస స
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3390 NDX0335455
పషరర: భకవత వడదల వదనదల

94-208/132

భరస : రరమచసదనడరరవప వదనదల
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:25
లస: ససస స
3393 NDX2075498
పషరర: అనదష పరరశరరస

94-209/74

94-208/135

94-208/138

94-208/141

94-208/144

94-208/147

94-208/150

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1655
వయససస:45
లస: ససస స

3403 AP151000375262
పషరర: కకటటశసరరరవప రరచరర

3406 NDX1731281
పషరర: శకనవరస రరవప చకసస

3409 NDX2336931
పషరర: శకలత చకసస

3412 NDX1731315
పషరర: ననగగశసర రరవప చకసస

94-208/153

3415 NDX3265188
పషరర: రమదచవ డడసదస

94-208/142

3418 AP151000375266
పషరర: శకనవరసరరవప శనకరసయల
తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1655
వయససస:53
లస: పప

94-208/137

3401 AP151000378347
పషరర: వనసకరయమమ రరచరర

94-208/140

3404 NDX1483809
పషరర: అపరష లకడమ చకసస

94-208/143

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:84-21-1654
వయససస:26
లస: ససస స
94-208/145

3407 NDX1659848
పషరర: చరసజవ చకసస

94-208/146

తసడడ:డ భబససర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654
వయససస:34
లస: పప
94-208/148

3410 NDX0334805
పషరర: ససబబబలల చకసస�

94-208/149

భరస : పడభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-208/151

3413 AP151000375265
పషరర: రరసబబబబ చకసస�

94-208/152

తసడడ:డ ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:54
లస: పప
94-209/1075

భరస : అరరజనరరవప డడసదస
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-208/155

3398 NDX1612176
పషరర: అవననష ననగర రజడడ పరరసర

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1653
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:61
లస: పప
3417 NDX0384354
పషరర: శకదచవ శనకరసయల

94-208/139

భరస : ననగ మలలర శసరరరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654/1
వయససస:34
లస: పప
3414 AP151000375264
పషరర: పడభబకరరరవప చకసస�

3400 NDX1480979
పషరర: శరరష రరచరర

94-209/76

తసడడ:డ శవనననరరయణ రజడడ పరరసర
ఇసటట ననస:84-21-1651
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654
వయససస:31
లస: ససస స
3411 NDX1937285
పషరర: ననగ మలలర శసర రరవప చకసస

94-208/136

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1653
వయససస:65
లస: పప

భరస : భబససర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:84-21-1654
వయససస:54
లస: ససస స
3408 NDX2517779
పషరర: రరమ లకడమ చకసస

3397 NDX0334706
పషరర: దమయసత పరరశ

3395 NDX2172146
పషరర: ససవర ననగ రరజ బతష
స ల
తసడడ:డ పపదద ఆసజనవయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1653
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1653
వయససస:36
లస: పప
3405 NDX0334789
పషరర: ధనలకడమ చకసస

94-209/75

భరస : ననగరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1651
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1651
వయససస:50
లస: పప
3402 NDX0384081
పషరర: వనసకటటశసర రరవప రరచరర

3394 NDX2075480
పషరర: గరత పరరశరరస

94-208/134
3392 AP151000375292
పషరర: తరరమలరరవప వడదల వదనదల

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వదనదల
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:50
లస: పప

భరస : రవ పరరశరరస
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1651
వయససస:48
లస: ససస స
3399 NDX0700765
పషరర: శవనననరరయణ రజడడ పరరశ

94-208/133

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప వదనదల
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రవ పరరశరరస
ఇసటట ననస:84-21-1650
వయససస:27
లస: ససస స
3396 NDX0687665
పషరర: సతఖవరణణ పరరశ

3391 NDX0332403
పషరర: దదరబబబబ వడదల వదనదల

3416 NDX2065127
పషరర: ధనలకడమ పరరచదరర

94-208/154

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:84-21-1655
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/156

3419 NDX3249448
పషరర: రమణ రరమశశటట

94-204/1002

భరస : కకటయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:38
లస: ససస స
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3420 NDX3260940
పషరర: ననగ లకడమ రరమశశటట
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94-207/842

Deleted

తసడడ:డ మణణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:19
లస: ససస స
3423 NDX3029790
పషరర: ననగ లకడమ రరమశశటట

94-208/1358

తసడడ:డ మణణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:19
లస: ససస స
3426 NDX1486548
పషరర: భవరణణససరర రరమసపటట

94-208/160

94-208/163

94-207/175

94-208/167

94-208/169

94-208/172

94-208/175

భరస : హరర పడసరద జగమమకనపప
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:21
లస: ససస స

3430 AP151000375267
పషరర: కకటయఖ రరమశశటట �

94-208/164

94-208/165

94-208/1137

94-208/170

3431 NDX2632982
పషరర: ననగ లకడమ రరమశశటట

94-213/859

3434 NDX1226562
పషరర: ససధనకర బబ ణస

94-208/166

3437 NDX0335067
పషరర: అషసరరపన షషక

94-208/168

3440 NDX1937269
పషరర: ఖమజజ మహహదద న షషక

94-208/171

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-21-1660
వయససస:26
లస: పప

3442 NDX0335133
పషరర: రహహమబన షషక

భరస : వనసకటసరసమ కకనగల
ఇసటట ననస:84-21-1661
వయససస:33
లస: ససస స

94-208/162

భరస : గగస
ఇసటట ననస:84-21-1660
వయససస:45
లస: ససస స

3439 NDX0335042
పషరర: షయదనబ షషక

3448 NDX1226612
పషరర: రమమదచవ కకననగల కకనగల

3428 NDX1486571
పషరర: శకనవరసరరవప రరమసపటట

తసడడ:డ చన వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-21-1659
వయససస:39
లస: పప

94-208/173

3443 NDX1937251
పషరర: జజనమమ షషక

94-208/174

భరస : మమబబ సలమస షషక
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-208/1664

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జగమమకనపప
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:33
లస: పప
94-208/1666

94-208/159

భరస : మణణ కలమమర రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:19
లస: ససస స

3433 NDX2337335
పషరర: జజఖత పసడయమ బబరరడ

3445 NDX3282670
పషరర: హరర పడసరద జగమమకనపప

3425 NDX1731331
పషరర: పపజశక రరమశశటట

తసడడ:డ పషడమకలమమర రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససలమసన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:53
లస: పప
3447 NDX3282696
పషరర: భవరణణ జగమమకనపప

94-208/161

భరస : రరసతషలమర
ఇసటట ననస:84-21-1660
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసతషలమర
ఇసటట ననస:84-21-1660
వయససస:49
లస: పప
3444 NDX1731265
పషరర: మమబబ సలమస షషక

3427 NDX0755876
పషరర: మణణ కలమమర రరమశశటట �

3436 NDX2635670
పషరర: హససన షషక

94-208/158

భరస : శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1659/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1660
వయససస:46
లస: ససస స
3441 AP151000375373
పషరర: గగస షషక

94-208/1639

భరస : శక కరసత బబరరడ
ఇసటట ననస:84-21-1657
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:84-21-1659/1
వయససస:44
లస: ససస స
3438 NDX0833822
పషరర: రరయ ససధఖ రరణణ

3424 NDX3253192
పషరర: ననగ లకడమ రరమశశటట

3422 NDX2337061
పషరర: రమణ రరమశశటట

భరస : కకటయఖ ఆర
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ రగతష
ఇసటట ననస:84-21-1657
వయససస:28
లస: ససస స
3435 NDX0335091
పషరర: అమరరన

భరస : సరయ బ
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పషడమబసమమర�
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:40
లస: పప
3432 NDX2335495
పషరర: వజయ పసడయమ రగతష

94-208/157

తసడడ:డ మణణ కలమమర రరమరగససస
ఇసటట ననస:84-21-1656
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పషడమకలమమర రరమసపటట
ఇసటట ననస:84-21-1656/1
వయససస:57
లస: ససస స
3429 NDX0412650
పషరర: శకకరసత� రరమశశటట �

3421 NDX2337079
పషరర: పడమల బతస న

3446 NDX3282688
పషరర: భవరణణ జగమమకనపప

94-208/1665

భరస : హరర పడసరద జగమమకనపప
ఇసటట ననస:84-21-1660/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/176

3449 NDX1226604
పషరర: ఈశసరమమ కకననగల కకనగల

94-208/177

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ కకనగల
ఇసటట ననస:84-21-1661
వయససస:35
లస: ససస స
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3450 NDX1226596
పషరర: శసకర కకననగళ
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94-208/178

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ కకననగళ
ఇసటట ననస:84-21-1661
వయససస:33
లస: పప
94-207/176

భరస : శకనవరస రజడడడ లమవపలలరర
ఇసటట ననస:84-21-1664
వయససస:25
లస: ససస స
3456 NDX0498535
పషరర: శవ ననగ రరజగసదడ లమవపలలరర

94-207/179

తసడడ:డ వనసకట రమణ లమవపలలరర
ఇసటట ననస:84-21-1664
వయససస:35
లస: పప
94-207/182

94-207/185

94-207/188

3458 NDX0332213
పషరర: మమరరపస
డ ననకలమమరర చలకర�

3474 NDX2918936
పషరర: శరరద దనసరపపడడ

3460 NDX0332304
పషరర: శకలత� పగడనల�

3463 MLJ2173631
పషరర: ససరగష� పగడనల�

3466 MLJ2171197
పషరర: మమధవ లత� మబనగరల�

భరస : రరసబబబబ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:84-21-1670
వయససస:41
లస: ససస స

3472 NDX1527722
పషరర: శరసత కలమమరర సదరపనవన

94-208/1359

3475 NDX2918886
పషరర: ననరరయణ దనసరపపడడ

94-207/183

3478 NDX1469346
పషరర: రరసబబబబ ఉగరరరరల
తసడడ:డ ననరరయణ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:84-21-1670
వయససస:52
లస: పప

3461 MLJ2177038
పషరర: రరమసజమమ� పగడనల�

94-207/184

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1666
వయససస:64
లస: ససస స
94-207/186

3464 MLJ2177046
పషరర: మలర ఖమరరజనరరవప� పగడనల�

94-207/187

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1666
వయససస:74
లస: పప
94-207/189

3467 NDX1138627
పషరర: రమమష లసగసశశటట

94-207/190

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1667
వయససస:32
లస: పప
94-208/181

3470 NDX2917789
పషరర: కరమకడ దనసరపపడడ

94-207/728

భరస : ననరరయణ దనసరపపడడ
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/183

3473 NDX0093054
పషరర: ననగగశసర రరవప సదరపపనవన

94-208/184

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:56
లస: పప
94-208/1360

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ దనసరపపడడ
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:23
లస: పప
94-207/192

94-207/181

భరస : ఏనసరరరరజ�
ఇసటట ననస:84-21-1665
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ దనసరపపడడ
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:37
లస: ససస స
3477 NDX1469353
పషరర: శవ పరరసత ఉగరరరరల

94-207/180

భరస : సససకర సప మమ శశఖర రజడడ
ఇసటట ననస:84-21-1667
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప సదరపపనవన
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:29
లస: ససస స

94-207/178

3457 NDX0599969
పషరర: శకనవరసరజడడడ� ఏల�

94-207/191 3469 NDX2490571
3468 MLJ2171114
పషరర: వనసకటరరమయఖ� మబనకరల�
పషరర: ననగ లకడమ సససకర

94-208/182

3455 NDX1992503
పషరర: శవననగ రరజగసదడ లమవపలలరర

తసడడ:డ వనసకరటరమణ రజడడడ లమవపలలరర
ఇసటట ననస:84-21-1664
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1667
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-21-1667
వయససస:53
లస: పప

94-208/180

తసడడ:డ శవ ననగ రరజగసదడ రజడడడ లమవపలలరర
ఇసటట ననస:84-21-1664
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప� �
ఇసటట ననస:84-21-1666
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84-21-1667
వయససస:29
లస: ససస స

3471 NDX1496539
పషరర: పడసనన లకడమ సదరపపనవన

94-207/177

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:84-21-1666
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప� �
ఇసటట ననస:84-21-1666
వయససస:43
లస: పప
3465 NDX1124155
పషరర: మమధవ లసగసశశటట

3454 NDX2221547
పషరర: గసగర భవరన లమవపలలరర

3452 NDX1226588
పషరర: వనసకటటశసరరర కకననగల కకనగల

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ కకనగల
ఇసటట ననస:84-21-1661
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణనరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-21-1664
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:84-21-1665
వయససస:61
లస: పప
3462 MLJ3519162
పషరర: నరగసదడ� పగడనల�

94-208/179

తసడడ:డ లకకమననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-21-1661
వయససస:38
లస: పప

3453 NDX1992545
పషరర: వజయ రరజగశసరర లమవపలలరర

3459 AP151000375190
పషరర: ఎనసకలరరజ చలకర�

3451 NDX0332148
పషరర: సరసబయఖ� కకనగరల�

3476 NDX2830891
పషరర: ససబబలకడమ పప నననడ

94-211/1162

భరస : సతస బబబబ పప నననడ
ఇసటట ననస:84-21-1669
వయససస:49
లస: ససస స
94-207/193

3479 NDX1786096
పషరర: భవరన కనవనబబ యన

94-207/194

భరస : వనసకట రరవప కనవనబబ యన
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:34
లస: ససస స
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3480 NDX0788562
పషరర: అచచమమ కనననబబ యన�

94-207/195

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:34
లస: ససస స
94-207/574

భరస : రరమ రరవప బబ లలదదలమర
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:62
లస: ససస స
3486 NDX2697480
పషరర: ససరష లత కసటట

94-207/577

94-207/199

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగదలర
ఇసటట ననస:84-21-1672
వయససస:24
లస: పప
3492 NDX0332569
పషరర: భబరతదచవ రగజగటట�

94-207/202

94-228/599

3490 NDX1527672
పషరర: సయఖద జజన షషక

3493 NDX2031656
పషరర: పరపరరరవప రజడడ

94-207/205

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:57
లస: పప

3496 NDX3200441
పషరర: లకడమ రగజగటట

94-207/200

భరస : పరపర రరవప రజడడ
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:46
లస: ససస స

3499 NDX3159696
పషరర: హరరత గటటట

94-207/203

భరస : కరశయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:26
లస: ససస స

3502 NDX0687624
పషరర: కలమమరర� మజజ�

94-207/729

భరస : నలకసఠస డడక
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:37
లస: ససస స

3505 NDX0334474
పషరర: రమణ రజడడడ

94-207/732

3491 NDX0935486
పషరర: లకడమ రగజగటట

3494 AP151000375204
పషరర: రరమకకషష రగజగటట�

3497 NDX2892156
పషరర: వనసకట రమణ రజడడడ

తసడడ:డ కనకరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1675
వయససస:46
లస: పప

94-207/204

94-207/730

3500 NDX3185519
పషరర: రరమ కకషష రగజగటట

94-207/207

94-213/1056

3503 NDX0935460
పషరర: అపపలమమ మజజ

94-207/208

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:83
లస: ససస స
94-208/185

3506 AP151000375250
పషరర: వనసకననరజడడడ

94-208/186

తసడడ:డ జజగబలల
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:57
లస: పప
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3508 AP151000375212
పషరర: నవన కలమమర రగజగటట�

94-207/201

తసడడ:డ అపప రరవప రగజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:54
లస: ససస స

94-207/209

94-207/198

భరస : పరపరరరవప రజడడ
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1674
వయససస:51
లస: ససస స
94-207/733

3488 NDX0834911
పషరర: గగదదల పదమ�

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:55
లస: పప

భరస : మణణకరసత రరజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:23
లస: ససస స
94-207/206

94-207/576

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రగజగటట
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:51
లస: ససస స
94-207/731

3485 NDX2699262
పషరర: ననగ రరజ కసటట

భరస : వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1672
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన రజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:50
లస: పప

3495 AP151000375205
పషరర: శకనవరసరరవప రగజగటట�

భరస : నవన కలమమర�
ఇసటట ననస:84-21-1675
వయససస:39
లస: ససస స

3487 NDX2735710
పషరర: సరయ తచజ బబ లలదఅలమ

94-207/197

తసడడ:డ అసక రరజ కసటట
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సపవధసలల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1672
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1673
వయససస:51
లస: ససస స

3507 NDX0834937
పషరర: రగజగటట పదమ�

94-207/575

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలదఅలమ
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:22
లస: పప

3489 NDX1992248
పషరర: సరయ వననవ గగదలర

3504 NDX2918928
పషరర: వనసకట రమదచవ డడక

3484 NDX2709194
పషరర: లకడమ కలమమరర బబ లలదదలమర

3482 NDX0791038
పషరర: కకషష కనననబబ యన�

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బబ లలదదలమర
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ కసటట
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:28
లస: ససస స

3501 NDX1612184
పషరర: ఆలమ మలలర శసరర

94-207/196

తసడడ:డ కకషష� �
ఇసటట ననస:84-21-1671
వయససస:39
లస: పప

3483 NDX2693281
పషరర: సరమమజఖస బబ లలదదలమర

3498 NDX2892115
పషరర: రమణ రజడడడ

3481 MLJ2173383
పషరర: వనసకట రరవప� కనననబబ యన�

94-207/210

3509 NDX0384255
పషరర: రమణ గరరర�

94-207/211

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:45
లస: ససస స
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3510 NDX0513978
పషరర: వజయలకడమ వసజరపప

94-207/212

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:46
లస: ససస స
94-207/215

తసడడ:డ సననఖసస రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:50
లస: పప
94-207/218

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1678
వయససస:60
లస: ససస స

94-207/216

3517 NDX0331223
పషరర: రరమకకషష� మజజ�

94-207/221

3522 NDX1992362
పషరర: ధరరమ రరవప పసళర య

94-207/224

3520 MLJ3523099
పషరర: వరలకకమ� చదనసనపరటట�

94-207/219

తసడడ:డ ససగమ ననయబడడ పసళర య
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:58
లస: పప

94-207/222

94-229/338

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:32
లస: పప

3526 NDX0849653
పషరర: మలర వరపప పడసరద

94-207/225

94-207/226

తసడడ:డ వనసకటటశసరరవప గడదస
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:28
లస: ససస స

3529 NDX0648600
పషరర: పదనమవత గడడ స�

94-229/339

94-207/229

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గడదస
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:29
లస: పప

3532 AP151000375183
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గడదస�

94-207/227

భరస : ననగరరజ రజడడ సకకల
ఇసటట ననస:84-21-1681
వయససస:42
లస: ససస స

3535 NDX1785981
పషరర: ఫణణసదడ రజడడడ సకకల

94-207/230

3538 NDX1905738
పషరర: దసరర భవరన బదదడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బదదడ
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:28
లస: ససస స

94-207/223

3524 NDX3272424
పషరర: వర లకడమ రజనల

94-207/851

3527 NDX0432815
పషరర: భబనసమబరరస దసననన

94-229/340

3530 MLJ3523271
పషరర: ధనలకడమ గడదస�

94-207/228

94-207/231
3533 MLJ2172773
పషరర: అనసత కకటటశసరరరవప � గడద స�

తసడడ:డ గరపయఖ� �
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:57
లస: పప
94-207/233

తసడడ:డ ననగరరజ రజడడ సకకల
ఇసటట ననస:84-21-1681
వయససస:25
లస: పప
94-229/1372

3521 NDX1992412
పషరర: పప ల ననయబడడ పసళర య

భరస : గరపయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:53
లస: పప
94-207/232

94-207/220

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1680
వయససస:48
లస: ససస స

3531 NDX1992453
పషరర: ఉదయ వనసకట ససరగష గడదస

3518 NDX0787853
పషరర: కళయఖణణ పసళర య�

భరస : కణక రరజ రజనల
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:65
లస: పప

3528 NDX1851758
పషరర: కకరస ర గడదస

94-207/217

తసడడ:డ ధరరమ రరవప పసళర య
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసతయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:78
లస: పప

3525 NDX0432922
పషరర: అబబదల ఖమదర జలమన షషక

3515 NDX1992271
పషరర: అనసపమ మజజ

భరస : పప ల ననయబడడ�
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:69
లస: ససస స
3523 MLJ2173805
పషరర: తరరపతరరవప� చదనసనపరటట�

94-207/214

భరస : రరమకకషష పడసరద మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1678
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1678
వయససస:36
లస: పప

3519 NDX0756064
పషరర: భబరత రతనకలమమరర�
చదనసనపరటట�
భరస : వనసకట రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1679
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: కకటటశసర రరవప వనలశరల
ఇసటట ననస:84-21-1681
వయససస:19
లస: ససస స

3514 AP151000375390
పషరర: శకనవరసరరవప గరరర�

3512 NDX1992321
పషరర: దదపక వసజరపప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:55
లస: పప

3516 NDX0687483
పషరర: సరవతడ మజజ�

3537 NDX2793669
పషరర: శక లకడమ వనలశరల

94-207/213

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1677
వయససస:85
లస: ససస స

3513 NDX0587428
పషరర: వసజజరపప శకనవరస రరవప

3534 NDX2172104
పషరర: లకడమ సకకల

3511 NDX0384370
పషరర: వరలకడమ గరరర�

3536 NDX1469379
పషరర: షరరఫ షషక

94-207/234

తసడడ:డ ఆదస షరఫస
ఇసటట ననస:84-21-1681
వయససస:42
లస: పప
94-207/235

3539 NDX0332080
పషరర: ససతనమహలకడమ భదద�డ

94-207/236

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:51
లస: ససస స
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94-207/237

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:70
లస: ససస స
3543 MLJ3519048
పషరర: వనసకటరరఘవయఖ బదద�డ

94-207/240

94-207/578

94-207/244

94-207/247

94-207/250

94-207/253

94-207/245

3553 NDX1991885
పషరర: ఆదదసబ షషక

3556 NDX1992107
పషరర: ససరగసదడ కలమమర గరరగకల

3559 NDX0412841
పషరర: శకనవరసరరవప� గగరజకల�

94-5/1097

తసడడ:డ ససబబబరజడడడ మబనవనలర
ఇసటట ననస:84-21-1688
వయససస:57
లస: పప

3562 AP151000375101
పషరర: ససబబబరజడడడ మబనననలర �

94-207/248

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ మబనననలర
ఇసటట ననస:84-21-1688
వయససస:82
లస: పప

3565 NDX2670610
పషరర: కమలమమ మబనననలర

94-207/251

భరస : శవననగగససరరరరవ మగలపపవపస
ఇసటట ననస:84-21-1689
వయససస:51
లస: ససస స

3568 NDX0756395
పషరర: శకననధ మగరలపపవపస�
తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1689
వయససస:29
లస: పప

94-207/243

3551 NDX0331348
పషరర: శరరష ఎనసగబల�

94-207/246

3554 NDX0330415
పషరర: లలమమ� గరరజకల�

94-207/249

3557 NDX1468678
పషరర: రరజశశఖర గగరజకల

94-207/252

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగరజకల
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:26
లస: పప
94-207/254

3560 AP151000375359
పషరర: మరరసరహహబ షషక�

94-207/255

తసడడ:డ హహసషసన�
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:75
లస: పప
94-207/256

3563 NDX2365096
పషరర: కమలమమ మబనననలర

94-228/385

భరస : ససబబబరజడడడ మబనననలర
ఇసటట ననస:84-21-1688
వయససస:78
లస: ససస స
94-228/502

భరస : మబనవల మబనననలర
ఇసటట ననస:84-21-1688
వయససస:77
లస: ససస స
94-207/257

3548 NDX2221612
పషరర: శరరష ఏనసగబల

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-21-1688
వయససస:82
లస: పప
94-228/386

94-207/242

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1685
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:50
లస: పప

3561 NDX2666071
పషరర: మహననడ
డ డడ మబనవనలర

3567 NDX2117985
పషరర: వనజజకడ మగలపపవపస

3550 NDX0331314
పషరర: శకకరసత ఎనసగబల�

3545 NDX2221620
పషరర: మలర ఖమరరజనరరవప ససదదబటటటన

భరస : శకకరసత ఏనసగబల
ఇసటట ననస:84-21-1685
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరరగకల
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసర సరహబ
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:45
లస: పప

3564 NDX2365062
పషరర: ససబబబరజడడడ మబనననలర

94-208/1649

భరస : ఆశఫ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1687
వయససస:24
లస: పప
3558 NDX1469163
పషరర: ఆససఫ షషక

3547 NDX3263902
పషరర: యమమన ససదర నబథసన

94-207/239

తసడడ:డ బడహమయఖ ససదదబటటటన
ఇసటట ననస:84-21-1684
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1685
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1685
వయససస:58
లస: పప
3555 NDX2185115
పషరర: షరరఫ షషక

94-207/241

భరస : మలర కరరరజనరరవప ససదర నబథసన
ఇసటట ననస:84-21-1684
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1685
వయససస:46
లస: ససస స
3552 NDX0331272
పషరర: ననగగశసరరరవప ఎనసగబల�

3544 NDX2221638
పషరర: గరయతడ ససదదబటటటన

3542 AP151000375345
పషరర: శకనవరసరరవప బదద�డ

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప ససదదబటటటన
ఇసటట ననస:84-21-1684
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప ససదర నబథసన
ఇసటట ననస:84-21-1684
వయససస:18
లస: పప
3549 MLJ2175461
పషరర: గరవరదన� ఏనసగబల�

94-207/238

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బదదడ
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-21-1682
వయససస:70
లస: పప
3546 NDX2611622
పషరర: బడమమయఖ ససదర నబథసన

3541 NDX1905753
పషరర: శకరరమబలల బదదడ

3566 NDX2724300
పషరర: మహన రజడడడ మబనననలర

94-228/600

తసడడ:డ ససబబబ రజడడ
ఇసటట ననస:84-21-1688 OPP I T C
వయససస:56
లస: పప
94-207/258

3569 NDX3104981
పషరర: కలపణ రరణణ మగలపపవపస

94-207/736

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప మగలపపవపస
ఇసటట ననస:84-21-1689
వయససస:29
లస: ససస స
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3570 MLJ3383288
పషరర: వనజజకడ మగరలపపవపస

94-228/387

భరస : ననగగశసరరరవప మగరలపపవపస
ఇసటట ననస:84-21-1689
వయససస:48
లస: ససస స
3573 NDX2115302
పషరర: రరమచసదడ రరవప గగదచల

94-207/260

94-207/263

94-207/266

94-207/269

94-207/272

94-207/275

94-207/278

భరస : బబబబ ఇఠగనవన
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:43
లస: ససస స

3583 NDX0501007
పషరర: ససశల వలర సశశటట �

3586 NDX2107663
పషరర: మమరరత కలమమర పప తత
స రర

3589 NDX0330613
పషరర: సతఖవత శశటట �

3592 MLJ2176097
పషరర: ససబబబరరవప శశటట �

94-212/1117

3595 NDX0648964
పషరర: పదనమవత కలకసల

94-207/270

3598 NDX3088135
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పప తల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:40
లస: పప

3578 NDX0600650
పషరర: షషక� జజనబబషర�

94-207/265

3581 NDX1022722
పషరర: ససజజత వనననపపసల

94-207/268

3584 NDX2117951
పషరర: లకకమ సరమమమ జఖస పప తత
స రర

94-207/271

భరస : హనసమసత రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-21-1695
వయససస:57
లస: ససస స
94-207/273

3587 NDX1249408
పషరర: లకమణ రరవప వలర స శశటట

94-207/274

తసడడ:డ ననగగశసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1695
వయససస:43
లస: పప
94-207/276

3590 NDX0330555
పషరర: వవసకటలకకమ శశటట

94-207/277

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:58
లస: ససస స
94-207/279

3593 NDX2881928
పషరర: పడతనప రజడడడ సపగరస

94-212/1116

తసడడ:డ పద సరసబరజడడడ సపగరస
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:67
లస: పప
94-207/280

భరస : శవ మబకలసదరజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1697
వయససస:49
లస: ససస స
94-207/737

94-207/262

భరస : బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1694
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవపలల�
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:68
లస: పప

భరస : పడతనప సపగరస
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:53
లస: ససస స
3597 NDX3142098
పషరర: లకడమ ఇఠగనవన

94-207/267

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:21
లస: పప
3594 NDX2882025
పషరర: ననరరయణమమ సపగరస

3580 NDX1468801
పషరర: అనసర షషక

3575 NDX0695353
పషరర: ఫరతమమ� షషక�

తసడడ:డ మసరసనసల�
ఇసటట ననస:84-21-1691
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-21-1695
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట పసచచ రజడడడ జడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1696
వయససస:21
లస: ససస స
3591 NDX2408714
పషరర: కకటటశసర రరవప శశటట

94-207/264

భరస : లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1695
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1695
వయససస:68
లస: ససస స
3588 NDX2336469
పషరర: భబవన జడడడ

3577 NDX0647321
పషరర: అనసర షషక�

94-207/259

భరస : జజనభబషర�
ఇసటట ననస:84-21-1691
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1693
వయససస:51
లస: పప

తలర : ససజజత
ఇసటట ననస:84-21-1694
వయససస:31
లస: పప
3585 NDX0500959
పషరర: ససతనరతనస వలర సశశటట �

94-207/261

తసడడ:డ మసరసనసల�
ఇసటట ననస:84-21-1691
వయససస:37
లస: పప

భరస : అనసర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1693
వయససస:38
లస: ససస స
3582 NDX1003359
పషరర: వనసకటటష వనననపపసల

3574 NDX0820357
పషరర: శరకకర� షషక�

3572 NDX0501080
పషరర: రరజగశసరర జ�

భరస : రరమచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1690
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అనసర�
ఇసటట ననస:84-21-1691
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల�
ఇసటట ననస:84-21-1691
వయససస:65
లస: ససస స
3579 NDX2172013
పషరర: నదరజ హన షషక

94-228/388

తలర : వనజజకడ మగరలపపవపస
ఇసటట ననస:84-21-1689
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవలల గగదచల
ఇసటట ననస:84-21-1690
వయససస:47
లస: పప
3576 NDX0501049
పషరర: ఫజననసర షషక�

3571 NDX0827071
పషరర: శకననధ మగరలపపవపస

3596 NDX0329672
పషరర: లకడమ ససనత� పప తల�

94-207/281

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:39
లస: ససస స
94-207/738

3599 NDX3059235
పషరర: సరయ సతశ చసతకకకసదద

94-207/739

తసడడ:డ నగరజ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:19
లస: పప
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3600 NDX3261328
పషరర: సరయ సతచశ చసతకకకసదద

94-208/1646

తసడడ:డ నగరజ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:19
లస: పప
94-228/622

తసడడ:డ గగవసద సరసమ రజనల
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:67
లస: పప
94-207/284

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1700
వయససస:29
లస: ససస స
94-207/579

తసడడ:డ షపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1702
వయససస:26
లస: ససస స

3607 NDX1991729
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పప తల

3610 NDX3028974
పషరర: శశరదన షషక

94-212/1119

3615 NDX3271400
పషరర: లకడమ గరయతడ తననరర

94-207/285

94-207/850

94-207/740

94-207/289

3619 NDX0330134
పషరర: లలత సరథస�

94-207/506

భరస : వనసకటటససరరర వనననకకట
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:59
లస: ససస స

3622 NDX1902130
పషరర: అనల కకషష కకమమమలపరటట

94-207/287

తసడడ:డ శవపడసరద�
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:36
లస: పప

3625 NDX0330803
పషరర: మలర ఖమరరజన సరథస�

94-207/290

3628 NDX2776698
పషరర: హహమ సససదర వనలగడ

94-207/293

94-212/1118

3614 NDX2724755
పషరర: వనసకట సతఖవత వడదల

94-207/741

3617 NDX1154459
పషరర: కరరణ కలమమరర వననకకట

94-207/288

3620 NDX0330076
పషరర: జజనకక వలర సశశటట �

94-207/291

3623 NDX1154400
పషరర: శకకరనస వననకకట

94-207/294

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:34
లస: పప
94-207/296

3626 NDX1003078
పషరర: శవ పడసరద వలసశశటట

94-207/297

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:58
లస: పప
94-207/742

Deleted

తసడడ:డ మబరళ వనలగడ
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:19
లస: పప

3611 NDX2945483
పషరర: శశరదన షషక

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యస.వ.యల.యన. శరమ�
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:61
లస: పప
94-207/298

94-207/286

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకమమమలపరటట
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:24
లస: పప
94-207/295

3608 NDX1146885
పషరర: మసరసన బ షషక

భరస : దదర బబబబ వడదల
ఇసటట ననస:84-21-1703
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజన�
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:50
లస: ససస స
94-207/292

94-207/283

తసడడ:డ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1702
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకమమలపరటట
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:41
లస: ససస స
3621 NDX1154475
పషరర: వనసకట రమణమమ వనననకకట

3616 NDX2483709
పషరర: కకరస ర కకమమలపరటట

3605 AP151000375117
పషరర: శకనవరసరరవప పప తల�

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-21-1702
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-21-1703
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-21-1703
వయససస:18
లస: ససస స
3618 NDX0501189
పషరర: దసరర కగ�

3613 MLJ2175230
పషరర: బబలతడపపరసససదరర తననరర

94-228/601

తసడడ:డ చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:84-21-1699
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మమభబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1702
వయససస:64
లస: పప

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1702
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరససమ
ఇసటట ననస:84-21-1704
వయససస:68
లస: పప

94-207/282

తలర : సరసబశవ రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-21-1700
వయససస:40
లస: పప

3609 NDX2667889
పషరర: షహహన షషక

3627 NDX1154376
పషరర: వవసకటటశసరరర వననకకట

3604 NDX1003698
పషరర: ససరగష బబబబ పప తల

3602 NDX3141108
పషరర: అనసష ఇఠగనవన

తసడడ:డ బబబబ ఇఠగనవన
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1699
వయససస:49
లస: పప

3606 NDX1469247
పషరర: షరహహన షషక

3624 NDX0700948
పషరర: వనసకటరవతచజ వలర సశశటట �

94-209/1021

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-21-1698
వయససస:39
లస: ససస స

3603 NDX3241817
పషరర: కణక రరజ రజనల

3612 NDX2884609
పషరర: హహసరసన బ షషక

3601 NDX3081650
పషరర: లకడమ పప తల

3629 NDX1468876
పషరర: లకడమ పరపసశటట

94-207/299

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:33
లస: ససస స
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94-207/300

భరస : భబససర రరసపడసరద�
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:37
లస: ససస స
3633 AP151000375076
పషరర: వరరరఘవరరవప ననరరస�

94-207/303

94-207/745

3637 NDX2922599
పషరర: మమత యరకగబసట

94-207/580

3643 NDX0686956
పషరర: ఉమమదచవ� వ�
భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:50
లస: ససస స

3645 NDX2195411
పషరర: బబజకకరణ ససఖఇనస

3646 NDX2662963
పషరర: వరససదచవరరవప రగతష

94-207/307

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ససఖఇనస
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:29
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప రగతష
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:33
లస: ససస స
3651 NDX0834168
పషరర: ఇతనవన అనసరరధ దచవ

94-207/308

94-207/311

భరస : కకటటశసర రరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:50
లస: ససస స

94-207/305

3652 NDX0746727
పషరర: లకకమకరసతమమ వననకకటట�

3655 NDX2809804
పషరర: వర లకడమ పప లలరర

3658 NDX1502575
పషరర: రరసపడసరద వరరశశటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:29
లస: పప

94-207/304

94-212/1121

3644 NDX0330217
పషరర: ఉమ దచవ� ససఖనస�

94-207/306

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:56
లస: ససస స
94-207/581

3647 NDX2667699
పషరర: కరల పడసరదస రగతష

94-207/582

తసడడ:డ తరరపత రగతష
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:20
లస: పప
94-213/860

3650 NDX2909596
పషరర: అరరణ దనససరజడడడ

94-229/1373

భరస : హనమ రజడడడ
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:42
లస: ససస స
94-207/309

3653 NDX1154392
పషరర: ఇతనవన ససరగశ వరమ

94-207/310

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-21-1709
వయససస:39
లస: పప
94-207/748

తసడడ:డ ససతతశ పప లలరర
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:28
లస: ససస స
94-228/389

3638 NDX0329912
పషరర: మమరరకకసడమమ అలర స�

భరస : వనవకలసఠ శకనవరస చనరరఖలల
ఇసటట ననస:84-21-1706
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:84-21-1709
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ�
ఇసటట ననస:84-21-1709
వయససస:75
లస: పప
3657 NDX1502542
పషరర: రరమ ససబబబలల వరరశశటట

3649 NDX2669612
పషరర: తరరపత రగతష

94-207/744

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:84-21-1706
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస ననయబడడ రగతష
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరగష వరమ�
ఇసటట ననస:84-21-1709
వయససస:40
లస: ససస స
3654 AP151000375112
పషరర: వరరరఘవపలల వననకకట�

94-207/746

తసడడ:డ తరరపత రరవప రగతష
ఇసటట ననస:84-21-1708
వయససస:21
లస: పప
94-207/747

94-207/302

తసడడ:డ కకషష రజడడడ ఎరకగబసట
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గరపరల చరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:84-21-1706
వయససస:44
లస: పప
94-212/1122

3635 NDX3102381
పషరర: మలమఖదదడ రజడడడ ఎరకగబసట

94-212/1120 3641 NDX2967438
3640 NDX2966992
పషరర: వనవకలసఠ శకనవరస చనరరఖలల వవదల
పషరర: రమదచవ వవదల

తసడడ:డ వనవకలసఠ శకనవరస చనరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:84-21-1706
వయససస:18
లస: పప

3648 NDX3056611
పషరర: దమయసత రగతష

94-207/743

భరస : మలఖదదడ యరకగబసట
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1706
వయససస:35
లస: ససస స
3642 NDX2966984
పషరర: వవణబగరపరల చనరరఖలల వవదల

3634 NDX3071818
పషరర: మలమఖదదడ రజడడడ ఎరకగబసట

3632 NDX1468819
పషరర: శకనవరస కకశరజ పరపసససటట

తసడడ:డ ననగగససరర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రజడడడ ఎరకగబసట
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రజడడడ యరకగబసట
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:38
లస: పప
3639 NDX2662781
పషరర: షకకర షషక

94-207/301

భరస : వరరరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-21-1705
వయససస:63
లస: పప
3636 NDX2809739
పషరర: మమలఖదద రజడడ యరకగబసట

3631 NDX0329771
పషరర: రమణకలమమరర ననరరస�

3656 NDX2809762
పషరర: ససతతశ పప లలరర

94-207/749

తసడడ:డ సదరఖ ననయబడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:24
లస: పప
94-228/390

3659 NDX1527300
పషరర: ఆదదననరరయణ వరరశశటట

94-228/391

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:32
లస: పప
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3660 NDX1502583
పషరర: కకటటశసర రరవప వరరశశటట

94-228/392

తసడడ:డ వనసకటటససరరర వరరశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1710
వయససస:56
లస: పప
3663 AP151000396313
పషరర: సరయకలమమరర పబబత

94-228/394

94-207/313

తసడడ:డ గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:84-21-1714
వయససస:51
లస: పప
3672 NDX2781706
పషరర: ససనత కననన

94-207/751

94-228/397

తసడడ:డ శకరరమ కకషరష రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:84-21-1717
వయససస:59
లస: పప
3681 MLJ3383809
పషరర: భవరన వనననపపసల

94-228/402

తసడడ:డ రహహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1722
వయససస:72
లస: పప

3670 MLJ3406162
పషరర: ఆదద ననరరయణ చసతన

94-213/692

94-207/752

94-228/405

3685 NDX0743161
పషరర: ససభబన షషక

94-228/398

3688 NDX2820173
పషరర: ఆడమ హహసపన షషక
తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1722
వయససస:60
లస: పప

94-207/315

3671 NDX2820447
పషరర: ససతనవరరమమమ కననన

94-207/750

3674 NDX1566811
పషరర: సరయ లకడమ కననన

94-212/681

3677 NDX0705129
పషరర: కకషష తచజ మమమడడ

94-228/399

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:84-21-1717
వయససస:33
లస: పప
94-212/1123

3680 NDX1502203
పషరర: జజఖత వనననపపసల

94-228/401

భరస : మలర కరరరజన రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:33
లస: ససస స
94-228/403

3683 MLJ3383791
పషరర: బబచచమమ వనననపపసల

94-228/404

భరస : చదనననరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:58
లస: ససస స
94-228/406

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:29
లస: పప
94-207/317

3668 NDX0498907
పషరర: శకనవరసరరవప డడ�

భరస : శకనవరస రరవప కననన
ఇసటట ననస:84-21-1716
వయససస:28
లస: ససస స

3676 NDX0707323
పషరర: హహమ ససగబణ లకడమ మమమడడ

3682 MLJ3383700
పషరర: బబజజస షషక

94-228/396

భరస : రతనరరవప కననన
ఇసటట ననస:84-21-1716
వయససస:70
లస: ససస స

3673 NDX2781698
పషరర: శకనవరస కననన

3679 NDX2886794
పషరర: సరయ తచజశస వనననపపసల

3665 MLJ3383544
పషరర: గరపరలరరవప పబబత

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:84-21-1714
వయససస:30
లస: పప

భరస : మమలమల� షషక
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అమరజరలర� షషక
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:65
లస: ససస స
3687 NDX2336378
పషరర: అబబదలమర షషక

94-207/314

తసడడ:డ ననగర రజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరరజడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:36
లస: ససస స
3684 AP151000396063
పషరర: మమలమబ షషక� షషక

3667 NDX1022714
పషరర: శవకలమమరర దచవరరజగడడ

భరస : ననరరయణ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-21-1717
వయససస:56
లస: ససస స
94-228/400

94-228/393

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-21-1711
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ కననన
ఇసటట ననస:84-21-1716
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1716
వయససస:46
లస: ససస స
3678 NDX0096396
పషరర: ననరరయణరరవప మమమడడ

94-228/395

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1714
వయససస:59
లస: పప

భరస : శశషష బబబబ కననన
ఇసటట ననస:84-21-1716
వయససస:36
లస: ససస స
3675 NDX2343515
పషరర: సపవదన బ షషక

3664 AP151000396318
పషరర: నరసమమ పబబత

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1714
వయససస:47
లస: ససస స
94-207/316

3662 NDX1719774
పషరర: తచజసససన పబబత

తసడడ:డ గరపరలరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-21-1711
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-21-1711
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల చసతన
ఇసటట ననస:84-21-1714
వయససస:28
లస: ససస స
3669 MLJ2171668
పషరర: ననగయఖ దచవరరజ� గటటట�

94-207/312

తసడడ:డ గరపరల రరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-21-1711
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరపరలరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-21-1711
వయససస:50
లస: ససస స
3666 NDX2336477
పషరర: వనసకరయమమమ చసతన

3661 NDX2100477
పషరర: హరరష బబబబ పబబత

3686 NDX1075563
పషరర: మమలమల షషక

94-228/407

తసడడ:డ బసడడ గరల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1718
వయససస:63
లస: పప
94-208/1361

3689 NDX2753499
పషరర: నదర బబష షఫస షషక

94-228/602

తసడడ:డ ఆదసహహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1722
వయససస:40
లస: పప

Page 127 of 315

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22

3690 NDX0754382
పషరర: రరణణ బసధననధస బసధ ననదస

94-208/187

భరస : శకనస బసధ ననదస
ఇసటట ననస:84-21-1723
వయససస:45
లస: ససస స
3693 NDX1278712
పషరర: నయమజ షపవక

94-210/290

94-228/410

94-210/292

94-212/1124

94-228/413

94-228/416

94-228/419

తసడడ:డ మదనర సరహహబ� కబర
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:63
లస: పప

3703 NDX0827121
పషరర: హససనన షషక

3706 AP151000396330
పషరర: వహహదనబబగస షషక

3709 AP151000396103
పషరర: అస ననబ షషక షషక

3712 AP151000396247
పషరర: ఇమమమ సపవదన షషక

94-228/422

3715 NDX0410746
పషరర: షసషసర మయమ షషక

94-228/411

3718 NDX2914596
పషరర: చనన బబ షషక
భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:36
లస: ససస స

3698 NDX1654335
పషరర: శరరష కలసపరటట

94-229/341

3701 NDX2682060
పషరర: హహమమమ షరహహద షషక

94-210/867

3704 MLJ3383015
పషరర: బబజ షషక

94-228/412

భరస : అలర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:35
లస: ససస స
94-228/414

3707 MLJ3383130
పషరర: ననగబర బ షషక

94-228/415

భరస : హహమయమన కబర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:55
లస: ససస స
94-228/417

3710 NDX0096370
పషరర: అలర సరహహబ షషక

94-228/418

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:30
లస: పప
94-228/420

3713 AP151000396200
పషరర: అలర సరహహబ షషక

94-228/421

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:44
లస: పప
94-228/423

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:52
లస: పప
94-228/425

94-210/866

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫఖర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ షరకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:50
లస: పప
3717 MLJ3383585
పషరర: హహమయబన కబర

94-210/293

భరస : కరశమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర షహ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:34
లస: పప
3714 NDX0424309
పషరర: ఉమమర షహహద షషక

3700 NDX1594994
పషరర: సపవధనబ షషక

3695 NDX2682011
పషరర: తరరమలశశటట మహహత కజరలమశ

తసడడ:డ సససగరయఖ కలసపరటట
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఫఖర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హససన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:57
లస: ససస స
3711 NDX0424333
పషరర: బబజ షహహద షషక

94-228/603

భరస : హహమమస సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సపవమశరమయమ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:42
లస: ససస స
3708 NDX0827261
పషరర: షషక మసరసనబ షషక

3697 NDX2732683
పషరర: తరరమలశశటట లలకగశ సరయ

94-228/409

తసడడ:డ యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:19
లస: పప

భరస : జననన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:21
లస: ససస స
3705 NDX0410779
పషరర: నజమ షషక

94-210/291

తసడడ:డ యలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:27
లస: ససస స
3702 NDX2886802
పషరర: ఖదదజతషల కలబబడ షషక

3694 NDX1324706
పషరర: పడసరద రజడడడ కగ

3692 AP151000396218
పషరర: రరమపడసరదస వవమల

తసడడ:డ కకటసరసమ వవమల
ఇసటట ననస:84-21-1723
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకనడ య కగ
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబజ మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:22
లస: ససస స
3699 NDX1480078
పషరర: వజయ లకడమ దనసరర

94-228/408

భరస : రరమపడసరదస వవమల
ఇసటట ననస:84-21-1723
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1724
వయససస:29
లస: పప
3696 NDX2485712
పషరర: ససతతషస మజజ

3691 AP151000396319
పషరర: ననగలకడమ వవమమల వవమల

3716 MLJ3383049
పషరర: ససభబన షషక

94-228/424

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1725
వయససస:54
లస: పప
94-208/1362

3719 NDX3251618
పషరర: భబణబ పసడయ బబ ణస

94-208/1637

భరస : ససధసర బబ ణస
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:34
లస: ససస స
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94-210/868

భరస : షషక ఖజ ననహహదదదన
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:21
లస: ససస స
3723 NDX2721108
పషరర: షబబర షషక

94-228/604

94-211/125

94-212/1126

94-228/426

94-228/429

94-229/1376

94-228/503

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:53
లస: ససస స

3733 NDX1502088
పషరర: శవ పడసరద ననలర లరర

3736 NDX2959104
పషరర: కకరణ షషక

3739 NDX1743443
పషరర: కరరమబన బ షషక

3742 NDX2713915
పషరర: ససజనఖ పసటర

94-207/754

94-228/434

3745 NDX1719899
పషరర: ననగలకడమ ననయబడడ

94-208/1363

3728 NDX2886679
పషరర: ఫజరస షషక

94-212/1125

3731 NDX3204567
పషరర: రరహనన షషక

94-223/1335

భరస : అబబదలడహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:37
లస: ససస స
94-228/427

3734 NDX1445619
పషరర: కకరణ కలమమర ననలర లరర

94-229/1374

3737 NDX3189669
పషరర: రరహనన షషక

94-229/1375

భరస : అబబదల రహమన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:37
లస: ససస స
94-228/430

3740 NDX1115815
పషరర: మసరసన బ షషక

94-228/431

భరస : మరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1728
వయససస:76
లస: ససస స
94-228/504

3743 NDX2953255
పషరర: జగదదశసరర యయలమస

94-207/753

భరస : యలమసదరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:29
లస: ససస స
94-228/432

3746 NDX1115880
పషరర: అనసపమ ననయబడడ

94-228/433

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:28
లస: ససస స

3748 MLJ3383684
పషరర: ససభదడమమ అననస

3749 MLJ1972827
పషరర: వనసకటనరసససహననయబడడ -

భరస : నసచరరఅహ అననస
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:77
లస: ససస స

94-228/428

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస ననలర లరర
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజజ బబబబ పసటర
ఇసటట ననస:84-21-1728
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ేసలక
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:21
లస: ససస స
3747 MLJ3383031
పషరర: వనసకటటశసరమమననయబడడ -

94-212/1127

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1728
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరసమ పసటర
ఇసటట ననస:84-21-1728
వయససస:40
లస: పప
3744 NDX2948909
పషరర: వజయ లకడమ ేసలక

3730 NDX2889384
పషరర: షరరమల షషక

3725 NDX3203858
పషరర: రరహనన షషక

భరస : కహహల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలసపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:21
లస: ససస స
3741 NDX2713873
పషరర: బబజజ బబబబ పసటర

94-211/126

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస ననలర లరర
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస ననలర లరర
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:37
లస: పప
3738 NDX2910065
పషరర: రజషమ షషక

3727 NDX2185693
పషరర: ననగబల మరర షషక

94-212/1274

భరస : అబబదల రహమన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:30
లస: ససస స
3735 NDX1501890
పషరర: శకనవరస రరవప ననలర లరర

94-230/1126

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:22
లస: పప
3732 NDX1502054
పషరర: శక లకడమ ననలర లరర

3724 NDX3225372
పషరర: మమలమల షషక

3722 NDX3223880
పషరర: మమలమల షషక

తసడడ:డ అల బబష షషక
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అల బబష షషక
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1727
వయససస:22
లస: పప
3729 NDX2886620
పషరర: కరరస బబష షషక

94-212/868

తసడడ:డ షషక ససభబన
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1726
వయససస:27
లస: పప
3726 NDX2464170
పషరర: కరరస బబషర షషక

3721 NDX2660454
పషరర: షషక ఖజ మహహదద న చషసస

94-228/435

94-228/436

తసడడ:డ జజలయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:58
లస: పప
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పషరర: ససబబలకడమ శరనస
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94-229/342

భరస : వనసకటసరసమ సరనస
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:40
లస: ససస స
94-136/829

తసడడ:డ బబబబలమల నదతలపత
ఇసటట ననస:84-21-1730
వయససస:60
లస: పప
94-228/438

భరస : ననసరయఖ పరశస
ఇసటట ననస:84-21-1731
వయససస:38
లస: ససస స
94-228/442

తసడడ:డ ససర బబబబ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-21-1732
వయససస:22
లస: ససస స
94-210/294

94-228/447

94-228/450

94-228/443

3763 NDX0687731
పషరర: కరరమబన షషక

3766 NDX1578568
పషరర: శఫసఉలమర షషక

3769 NDX2483717
పషరర: మహలకడమ రరమశశటట

94-229/1378

3772 NDX3236874
పషరర: హహసససఆన షషక

94-228/445

భరస : మబరళకకషష దచసస
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:40
లస: ససస స

3775 NDX1743401
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

94-228/448

3778 NDX1641555
పషరర: చలక ససకనఖ
భరస : చలక వర శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:27
లస: ససస స

94-228/441

3761 NDX0744292
పషరర: జయరరజ రరసజ

94-228/444

3764 NDX0426130
పషరర: రజయమ షషక

94-228/446

3767 NDX0461103
పషరర: అబబదల రజజక షషక

94-228/449

తసడడ:డ చనన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:52
లస: పప
94-207/318

3770 NDX2352763
పషరర: అబబదల సతనసర షషక

94-212/682

తసడడ:డ జమమల వల
ఇసటట ననస:84-21-1736
వయససస:21
లస: పప
94-229/1529

3773 NDX2032225
పషరర: అసజల దచవ నడడకకసడ

94-228/451

భరస : తరరపతయఖ నడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:34
లస: ససస స
94-228/453

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:47
లస: పప
94-228/605

3758 NDX2485696
పషరర: నగర షపవక

భరస : అబబదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1737
వయససస:55
లస: పప
94-228/452

94-229/1377

తసడడ:డ ఎసకటటశసరరర రరసజ
ఇసటట ననస:84-21-1732
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-21-1735
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హహసససఆన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1737
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష కసకకపరటట
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:43
లస: ససస స

3760 NDX1211861
పషరర: లకడమ రరసజ

3755 NDX2942142
పషరర: మహమమద బబష షషక

తసడడ:డ కరరమబలమర షపవక
ఇసటట ననస:84-21-1732
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1734
వయససస:32
లస: పప

3777 NDX2720878
పషరర: రరమ దచవ కసకకపరటట

94-228/440

భరస : షఫసవపలమర షషక
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:30
లస: పప

3774 NDX1115559
పషరర: ననగలకడమ దచసస

3757 NDX2485779
పషరర: దయమమన బసడర మబడడ

94-229/344

తసడడ:డ బబబబలమల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1730
వయససస:60
లస: పప

భరస : జయ రరజ రరసజ
ఇసటట ననస:84-21-1732
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవశసకర రరవప ఆసబబ తషలమ
ఇసటట ననస:84-21-1733
వయససస:37
లస: ససస స

3771 NDX2784601
పషరర: కరశయమ బబగబమ షషక

94-228/437

తసడడ:డ ససర బబబబ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-21-1732
వయససస:21
లస: ససస స

3759 NDX2485761
పషరర: వజయ కలమమరర బసడర మబడడ

3768 NDX0086421
పషరర: మహమమద ఫరరరక షషక

3754 AP151000396186
పషరర: అనడఫ ఉననస షషక

3752 NDX0726802
పషరర: యలమసదరరవప ఎలకర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప ఏలక
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహమమద భబషర షషక షషక
ఇసటట ననస:84-21-1730
వయససస:59
లస: ససస స

3756 NDX1745548
పషరర: లకడమ పరశస

3765 NDX0687632
పషరర: రషసద షషక

94-229/343

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏలక
ఇసటట ననస:84-21-1729
వయససస:34
లస: పప

3753 NDX2687564
పషరర: మహమమద బబష షషక

3762 NDX1278985
పషరర: లకకమ ఆసబబ తషలమ

3751 NDX0432682
పషరర: చసదడశశఖర ఎలకర

3776 NDX2662583
పషరర: బడవరరర మననహర

94-228/505

తసడడ:డ వనసకటటశసరర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:19
లస: పప
94-229/345

3779 NDX0680504
పషరర: రమఖ చలసరన

94-229/346

తసడడ:డ ఋషషసదడబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:29
లస: ససస స
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3780 NDX0650929
పషరర: భవఖ చలసరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-229/347

తసడడ:డ ఋషషసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:31
లస: ససస స
3783 NDX1205996
పషరర: ననలమరర జజనకక

94-229/350

94-229/353

3787 NDX0843714
పషరర: షషక జజన

94-229/356

3790 NDX0698936
పషరర: మమబబ ససబబన షషక

94-229/359

3793 NDX0867812
పషరర: బడహమయఖ చసతకరయల
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:43
లస: పప

3795 NDX1020270
పషరర: గరపరలకకషషమబరరస కకమబమరర

3796 AP151000399030
పషరర: రరమమరరవప మజజ

94-229/362

తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస బడవరరర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:49
లస: పప
3801 NDX0849612
పషరర: రసగరరరవప పపటచబబ తషల

3799 NDX0733600
పషరర: తరరపతయఖ కకతస కకట

94-229/368

3802 NDX0849786
పషరర: వరమనపలర వనసకట శవయఖ

94-229/357

3805 NDX1941211
పషరర: పరడపపరష తననరర

3788 NDX0685222
పషరర: చటటట మమ బడవర

3791 NDX1753020
పషరర: తరరపతయఖ నడడకకసడ

94-229/360

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:43
లస: పప
94-229/363

3797 NDX0733543
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కననన

94-229/364

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:45
లస: పప
94-229/366

3800 NDX0933515
పషరర: ననలమరర వనసకట రమణ

94-229/367

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:52
లస: పప
94-229/369

3803 AP151000399545
పషరర: సససహచలస బడవర

94-229/370

తసడడ:డ కలరమయఖ బడవర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:75
లస: పప
94-229/371

3806 NDX2485944
పషరర: కకరణ మదనన

భరస : కకటట పపరష చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-21-1739
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససరర మదనన
ఇసటట ననస:84-21-1739
వయససస:29
లస: పప

3807 NDX1966300
పషరర: కకటట పపరష చసదడ రరవప
తననరర
తసడడ:డ బబల కకటటశసరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-21-1739
వయససస:48
లస: పప

3808 NDX0439968
పషరర: బబ జజన బ షషక

3809 NDX0439935
పషరర: ననగ లకడమ గరర

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:31
లస: ససస స

94-229/358

94-229/361
3794 NDX0432179
పషరర: వనసకటటశసర రరవప వషష
ష మమలకల

తసడడ:డ కకటట పపరష చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-21-1739
వయససస:21
లస: ససస స
94-229/373

94-229/355

తసడడ:డ జగనననథస నడడకకసడ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:34
లస: పప
94-228/454

94-229/352
3785 NDX0819243
పషరర: వనసకట రమణ putchabothula

భరస : సససహచలస బడవర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప పపటచబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:55
లస: పప
3804 NDX2485746
పషరర: రమఖ కకషష తననరర

94-229/354

తసడడ:డ ననరరయణ మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:29
లస: పప
94-229/365

94-229/349

భరస : రసగరరరవప పపటచబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన ససటవనన యసఓన గనదపలర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:42
లస: పప

3798 NDX0432278
పషరర: వనసకటటశసర రరవప బడవరరర

94-229/351

భరస : హహసషసన
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:34
లస: పప
3792 NDX2105477
పషరర: వకతతర బబబబ గనదపలర

3784 NDX0119354
పషరర: వర వరణణ చలసరన

3782 MLJ1970334
పషరర: ననసచనరమమ బడవర

భరస : వనసకటటశసరరరవప బడవర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఋషషసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప చలసరన
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:51
లస: ససస స
3789 NDX0432211
పషరర: అకబర షషక

94-229/348

భరస : సరసబబ శవ రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-21-1738
వయససస:43
లస: ససస స
3786 NDX0119396
పషరర: ఋషషశశసదడ బబబబ చలసరన

3781 NDX0734236
పషరర: వజయ లకడమ ననగసడర

94-229/374

94-229/372

94-229/375

భరస : ససరగష గరర
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:35
లస: ససస స

Page 131 of 315

3810 NDX0681049
పషరర: మదదననబ షషక
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94-229/376

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:56
లస: ససస స
3813 NDX2497980
పషరర: నవన కలమమర జకలసటర

94-229/379

94-207/756

94-207/759

94-208/1366

భరస : ననగరరజ కడగళళ
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:25
లస: ససస స
3828 NDX1942755
పషరర: లకడమ గరరర
భరస : ననరరయణ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:58
లస: ససస స
3831 NDX2102671
పషరర: ననగ కలమమరర దసథల
భరస : ససరగష బబబబ దసథల
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:24
లస: ససస స
3834 NDX1201599
పషరర: మహన దదవఖ ననగసడర

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:45
లస: పప

94-208/1364

3823 MLJ3394350
పషరర: లకడమ కలమమరర బతష
స ల

3826 NDX1720078
పషరర: ససనతన కడగళళ

3829 NDX1445643
పషరర: సపవదనభ షషక

3832 NDX0119552
పషరర: శశరలజ పసత

94-229/385

3835 NDX2102663
పషరర: ససరగష బబబబ దసథల

94-229/380

3838 NDX1951723
పషరర: ననరరయణ రరవప గరర
తసడడ:డ అచచయఖ గరర
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:67
లస: పప

3821 NDX3080785
పషరర: రరఘవ అబబ టటలమ

94-208/1365

3824 NDX0432294
పషరర: రమమ
జ న బ షషక

94-229/381

భరస : రజజల
ఇసటట ననస:84-21-1742
వయససస:81
లస: ససస స
94-228/456

3827 NDX1445569
పషరర: హహసషసన బబగమ షషక

94-228/457

భరస : బబజద వల షషక
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:38
లస: ససస స
94-228/459

3830 NDX1445551
పషరర: బబజద వల షషక

94-228/460

తసడడ:డ హహసససన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:42
లస: పప
94-229/383

3833 NDX1113679
పషరర: లకడమ గరర

94-229/384

భరస : ననరరయణ గరర
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/386

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దసథల
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:33
లస: పప
94-229/388

94-207/758

తసడడ:డ జగన మహన రరవప అబబ టటలమ
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:27
లస: పప
3837 NDX1844969
పషరర: అపరప రరవప అనల కరణస

3820 NDX3080736
పషరర: శకనవరసరరవప అబబ తషల

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:62
లస: ససస స
94-229/382

94-207/755

భరస : శకనవరసరరవప అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కడగళళ
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:31
లస: ససస స
94-228/458

3815 NDX3134715
పషరర: రమమరరవప అబబ తషల

94-207/757 3818 NDX3077088
3817 NDX3134590
పషరర: జగన మహన రరవప అబబ తషల
పషరర: రరజఖ లకడమ అబబ తషల

భరస : వర రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-21-1742
వయససస:60
లస: ససస స
94-228/455

94-229/378

తసడడ:డ లకమయఖ అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపపయఖ అబబ టటజలమ
ఇసటట ననస:84-21-1742
వయససస:42
లస: పప
3825 NDX1720086
పషరర: ననగలకడమ కడగళళ

94-207/583

తసడడ:డ రరమ రరవప అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:35
లస: పప
3822 NDX3056553
పషరర: శవ శసకర రరవప అబబ తషల

3814 NDX2685048
పషరర: అబబ తషల రరమలకడమ

3812 NDX0439919
పషరర: కరమమశసరమమ గరర

భరస : కకషష గరర
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమరరవప అబబ తషల
ఇసటట ననస:84-21-1741
వయససస:53
లస: ససస స
3819 NDX3078615
పషరర: ననగగశసరరరవప అబబ తషల

94-229/377

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ జకలసటర
ఇసటట ననస:84-21-1740
వయససస:20
లస: పప
3816 NDX3077393
పషరర: అపపల నరసమమ అబబ తషల

3811 NDX0733840
పషరర: సరయ లల కననన

3836 NDX1844944
పషరర: రరజగష పసలర

94-229/387

తసడడ:డ చనన పసలర
ఇసటట ననస:84-21-1743
వయససస:37
లస: పప
94-229/389

3839 NDX0432161
పషరర: శరరష మజజ

94-229/390

తసడడ:డ వనసకటననరరయమణ మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:35
లస: ససస స
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3840 NDX0681916
పషరర: లకకమ మజజ
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94-229/391

భరస : వనసకట ననరరయణ మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:49
లస: ససస స
3843 NDX0135392
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప పసతన

94-229/394

94-229/397

94-229/400

94-229/403

94-229/406

94-229/409

94-229/412

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:40
లస: పప

3853 NDX0733899
పషరర: కగసర వల షషక

3856 NDX1020429
పషరర: దసరరరరరవప గరర

3859 MLJ3387081
పషరర: సదరరబబబబ గరర

3862 NDX1020411
పషరర: శకనవరసరరవప చసకసపలర

94-229/414

3865 NDX1966250
పషరర: సరసబబడజఖస కకసడన

94-229/404

3868 NDX0920579
పషరర: దళవరయ రరఘవవసదడ రరవప
తసడడ:డ ససతనరరమ సరసమ
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:70
లస: పప

3848 NDX0439596
పషరర: శవలల తతట

94-229/399

3851 NDX0439646
పషరర: రమణ గరజల

94-229/402

3854 NDX0906982
పషరర: దసరర చసకసపలర

94-229/405

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:59
లస: ససస స
94-229/407

3857 NDX0870543
పషరర: జలమన భబషర షషక

94-229/408

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:42
లస: పప
94-229/410

3860 AP151000399307
పషరర: హహసషసన షషక

94-229/411

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:56
లస: పప
94-229/413

3863 NDX2485704
పషరర: లకడమ దచవ గసజజరర పలర

94-228/461

భరస : ససనల కలమమర గసజజరర పలర
ఇసటట ననస:84-21-1746
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/415

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:63
లస: ససస స
94-229/417

94-229/396

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:47
లస: ససస స
3867 NDX0920520
పషరర: దళవరయ పపషపకలమమర

94-229/401

తసడడ:డ రసగరరరవప గరర
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:58
లస: పప
3864 NDX0916122
పషరర: ససజజత మబనగరల

3850 MLJ3394061
పషరర: మహహశసరర గరర

3845 NDX0431874
పషరర: కకటటశసరరరవప గరజల

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరరబబబబ గరర
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యసప పప
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:49
లస: పప
3861 AP151000399400
పషరర: ఖమజజవల షషక

94-229/398

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:30
లస: పప
3858 NDX0431957
పషరర: రరఘవపలల దచవరపలర

3847 NDX0682500
పషరర: sujatha గరర

94-229/393

తసడడ:డ నకసయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:56
లస: పప

భరస : సదరరబబబబ గరర
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససదరయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:53
లస: ససస స
3855 NDX0431981
పషరర: తచజససస రరజ దచవరపలర

94-229/395

భరస : దసరరరరరవప గరర
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమదరరరషర
ఇసటట ననస:84-21-1745
వయససస:38
లస: ససస స
3852 NDX0681189
పషరర: శశషమమ బబ డడపపడడ

3844 NDX0431593
పషరర: వనసకట ననరరయణ మజజ

3842 NDX0460980
పషరర: చసదడ శశఖర మజజ

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ మజజ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చదసచయఖ మమజ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:70
లస: పప
3849 MLJ1973692
పషరర: రరహనన బబగస షషక

94-229/392

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-21-1744
వయససస:39
లస: పప
3846 NDX0920512
పషరర: గరజల రసగయఖ

3841 NDX0758938
పషరర: రమణ గరజల

3866 NDX0920496
పషరర: దళవరయ రరజబబబబ

94-229/416

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:36
లస: పప
94-229/418

3869 NDX2839256
పషరర: వనసకటటశసరరర మబనగరల

94-229/1379

తసడడ:డ రరగవయఖ మబనగరల
ఇసటట ననస:84-21-1748
వయససస:50
లస: పప
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3870 NDX2344562
పషరర: పడశరసత కలమమర ననలరమరర

94-210/295

తసడడ:డ వనసకట రమణ ననలరమరర
ఇసటట ననస:84-21-1749
వయససస:27
లస: పప
3873 AP151000363201
పషరర: అరరణ రగణణశశటట

94-203/462

94-203/465

94-211/1164

94-212/1146

94-208/197

94-208/198

94-209/78

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:36
లస: పప

94-230/222

3880 NDX3021599
పషరర: కరజజ మహహదద న షషక

భరస : మలర కరరరజన రరవప తదలగనడడ
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:72
లస: ససస స
94-211/1165

3883 NDX0927590
పషరర: బబ డడడపలర ఆదదలకడమ భభఢడపళ

3886 NDX2338788
పషరర: కరసచనమమల దచవళర

3889 NDX1481365
పషరర: లకమణ కలమమర బబ డడడపలర

3892 NDX1480722
పషరర: ససధఖ రరణణ బబ డడడపలర

94-209/81

3895 AP151000381184
పషరర: పదనమవత బబ డడదపలర

94-208/195

3898 NDX0823831
పషరర: శసకర పరమమశసర రరవప�
బబ డడడపలర �
తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:36
లస: పప

94-211/1166

3884 NDX0502211
పషరర: లకడమ బ బ

94-208/196

భరస : శకనవరసరరవప బ
ఇసటట ననస:84-22-1750
వయససస:42
లస: ససస స
94-209/77

3887 NDX2917953
పషరర: శశరలజ బబ డడడపలర

94-209/1022

భరస : ననగగశసర రరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:84-22-1750
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/199

94-208/200
3890 NDX0754218
పషరర: కకషష మబరరస బబ డడడపలర భభఢడపళ

తసడడ:డ శవపడసరద బబ డడడపళళ
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:30
లస: పప
94-209/79

3893 MLJ2174134
పషరర: ననగమలలర శసరర బబ డడడపలర

94-209/80

భరస : ననగరరరజన
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:39
లస: ససస స
94-209/82

భరస : గబరరమబరరస
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:63
లస: ససస స
94-209/84

3881 NDX3020971
పషరర: ననగ బసదస జనరర
భరస : మరరయ దనసస మసడస
ఇసటట ననస:84-22-5/37
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:58
లస: ససస స
3897 MLJ2178515
పషరర: ననగగశసరరరవప బబ డడడపలర

3878 NDX2347599
పషరర: రరకకమణణ తదలగనడడ

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:31
లస: ససస స
3894 AP151000381428
పషరర: కకటటశసరర బబ డడదపలర

94-222/388

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప దచవళర
ఇసటట ననస:84-22-1750
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మధససదధనరరవప బబ డడడపళళ
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:34
లస: ససస స
3891 NDX0824037
పషరర: ససమత

94-203/464

భరస : వనసకట రరమకకషష బబ డడడ పళళ
ఇసటట ననస:84-22-1750
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ బ
ఇసటట ననస:84-22-1750
వయససస:41
లస: పప
3888 NDX0687251
పషరర: జజజ నవశసరర బబ డడడపలర

3875 AP151000363210
పషరర: వనసకటలకకమననరరయణ
చససడదరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చససడదరర
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అలమహ బకలర షషక
ఇసటట ననస:84-22-5/30
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షషక ఖమశస సపవద
ఇసటట ననస:84-22-8/A
వయససస:33
లస: పప
3885 NDX0755819
పషరర: వనసకటరరమకకషష బ బ

3877 NDX1884973
పషరర: లకడమ తరరపతమమ బలల

94-211/127

94-203/463

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప బలల
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప కకట
ఇసటట ననస:84-22-5/16
వయససస:50
లస: ససస స
3882 NDX3036712
పషరర: షషక షరరఫ

3874 NDX0313593
పషరర: మమణణకరఖలరరవప రగణణశశటట

3872 NDX1761239
పషరర: సతఖ ననరరయణ గగరజకల

తసడడ:డ మధస ససధన రరవప
ఇసటట ననస:84-21-1918
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవలకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవలకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:46
లస: పప
3879 NDX3024296
పషరర: భగఖమమ కకట

94-210/296

భరస : పడసరద ఉరర గబసట
ఇసటట ననస:84-21-1847
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ రగనశశటట
ఇసటట ననస:84-22
వయససస:43
లస: ససస స
3876 AP151000363200
పషరర: రరసబబబబ రగణణశశటట

3871 NDX2467132
పషరర: రమమదచవ ఉరర గబసట

3896 AP151000381189
పషరర: పరరసతమమ బబ డడదపలర

94-209/83

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:65
లస: ససస స
94-209/85

3899 MLJ2173698
పషరర: మలర కరరరజన రరవప బబ డడడపలర

94-209/86

తసడడ:డ గబరరమబరరస
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:42
లస: పప
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3900 AP151000381186
పషరర: మధససదధనరరవప బబ డడదపలర

94-209/87

తసడడ:డ గబరరమబరరస
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:44
లస: పప
3903 NDX0939447
పషరర: వనసకటబడమయఖ బబ డడదపలర

94-209/90

94-208/203

94-208/1369

94-209/92

94-209/95

94-209/98

94-209/101

భరస : శవ పడసరద ననమమల
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:57
లస: ససస స

3913 AP151000381381
పషరర: పదమ వననస

3916 AP151000381373
పషరర: బబలయఖ వననస

3919 MLJ3526068
పషరర: కలమమరర� కరరపరపప�

3922 NDX1201235
పషరర: ఆదదలకకమ ససరపప రజడడ

94-229/1381

3925 NDX0502153
పషరర: ననగరరజ కలమమరర పతస పటటట

94-209/93

3928 NDX1660209
పషరర: వనసకట రమణ చదసబబటట
భరస : వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:57
లస: ససస స

3908 NDX3181047
పషరర: పదమ వననస

94-208/1368

3911 NDX1229111
పషరర: శవ పరరసత వనతస

94-209/91

3914 AP151000381456
పషరర: రరమబ వననస�

94-209/94

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:49
లస: పప
94-209/96

3917 NDX2337848
పషరర: పరహహనన పఠరన

94-209/97

భరస : రసదల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:38
లస: ససస స
94-209/99

3920 MLJ3526050
పషరర: వనసకటటశసరరర� కరరపరపప�

94-209/100

తసడడ:డ కకషషయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/427

3923 NDX3174778
పషరర: శకనవరసరరవప కనద క
న కననడ

94-229/1380

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కనద క
న కననడ
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:43
లస: పప
94-208/204

భరస : పసచచయఖ పటటట
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:57
లస: ససస స
94-208/206

94-208/202

తసడడ:డ రరమరజడడడ వనతస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరజడడడ ససరపప రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరనవసరవ కడరకసడ
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:39
లస: ససస స
3927 NDX0820340
పషరర: శవమమ ననమమల

94-209/14

భరస : వనసకటటశసరరర� �
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:48
లస: పప
3924 NDX3215993
పషరర: మలవర కడరకసడ

3910 NDX2483923
పషరర: వజయ బబబబ వననస

3905 NDX0892315
పషరర: శకలకడమ ఊరడడ

తసడడ:డ పడకరశ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:73
లస: పప

భరస : పపలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1753
వయససస:43
లస: ససస స
3921 MLJ2178747
పషరర: పపలమరరజడ�డడ సదరపరడడడ �

94-208/1367

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:50
లస: పప
3918 MLJ3526084
పషరర: పదమ సదరపరడడడ

3907 NDX3201886
పషరర: పడకరశ వననస

94-209/89

భరస : సరసబశవరరవప ఉరఢక
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:29
లస: ససస స
3915 AP151000381457
పషరర: పడకరశ వననస

94-208/201

తసడడ:డ బబలయఖ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:21
లస: పప
3912 NDX1229129
పషరర: జజఖత వననస

3904 NDX2110559
పషరర: లకడమ వననస

3902 AP151000381183
పషరర: గబరరమబరరస బబ డడదపలర �

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:67
లస: పప

తలర : రరమరజడడడ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ వననస
ఇసటట ననస:84-22-1752
వయససస:48
లస: పప
3909 NDX3191798
పషరర: వజయ బబబబ వననస

94-209/88

తసడడ:డ గబరరమబరరస�
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1751
వయససస:72
లస: పప
3906 NDX1731596
పషరర: రరమ రజడడడ వననస

3901 AP151000381185
పషరర: ననగరరరజన బబ డడదపలర �

3926 NDX1995259
పషరర: సరససత గరసడర

94-208/205

తసడడ:డ లకమయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:31
లస: ససస స
94-208/207

3929 NDX0823013
పషరర: ఎన రవ కలమమర న

94-208/208

తసడడ:డ శవపడసరద న
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:57
లస: పప

Page 135 of 315

3930 NDX1660183
పషరర: వనసకటటష చదసబబటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-208/209

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:34
లస: పప
3933 NDX3026895
పషరర: శక లకడమ ననమల

94-208/1371

95-208/1062

95-208/1063

94-209/106

94-209/108

94-229/1382

94-229/429

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:66
లస: పప

3943 NDX2337087
పషరర: ననననబ షషక

3946 NDX0646562
పషరర: శకనవరసరరవప� ఎరరకబబ యన�

3949 NDX2337822
పషరర: రమణ వజజజరరల

3952 NDX0685180
పషరర: రరకకమణణ దచవ ఆకలల

94-229/432

3955 NDX0531780
పషరర: పడభబకరరరవప యలర మసదల

94-208/212

3958 NDX1020577
పషరర: ఖమససససరహహబ షషక
తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:72
లస: పప

3938 NDX0756486
పషరర: ఉపషసదడ రజడడడ శరగస సగస

94-208/211

3941 NDX0824417
పషరర: చచపరరస లకడమ�

94-209/105

3944 NDX1503300
పషరర: శకదచవ నకసలబబ యన

94-209/107

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:34
లస: ససస స
94-209/109

3947 NDX0646596
పషరర: అసజయఖ� ఎరరకబబ యన�

94-209/110

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:68
లస: పప
94-209/111

3950 NDX0881755
పషరర: వనసకట రమమదచవ ఆకలల

94-208/213

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:34
లస: ససస స
94-229/430

3953 NDX0685412
పషరర: రమణ మబనగరల

94-229/431

భరస : రరఘవయఖ మబనగరల
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:61
లస: ససస స
94-229/433

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:31
లస: పప
94-229/435

94-209/103

భరస : దనసయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1759
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:29
లస: పప
3957 NDX0531350
పషరర: పషరయఖ వనవ

94-209/104

భరస : శకనవరస రరవప వజజజరరల
ఇసటట ననస:84-22-1762
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ మబనగరల
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:30
లస: ససస స
3954 NDX0531822
పషరర: శకనవరస రరవప వనవ

3940 NDX1774976
పషరర: ఆసజనవయబలల సససగరరజ

3935 NDX0500165
పషరర: అహమద బ షషక�

తసడడ:డ శసకర రజడడడ సగస
ఇసటట ననస:84-22-1755
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:46
లస: పప
3951 NDX0685347
పషరర: సరవతడ మబనగరల

94-229/428

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1760
వయససస:66
లస: ససస స
3948 NDX2951127
పషరర: హహసషన షషక

3937 NDX1201227
పషరర: నరమల మమడన

94-208/1370

భరస : కరలలశ�
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1757
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1759
వయససస:49
లస: పప
3945 NDX0646901
పషరర: ననగగశసరమమ� ఎరరకబబ యన�

94-209/102

భరస : బబలమ శశరరలల మదనన
ఇసటట ననస:84-22-1754/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:84-22-1756
వయససస:24
లస: ససస స
3942 NDX0825430
పషరర: చచపరరస దనసయఖ

3934 NDX1686767
పషరర: ననగమణణ చదసబబటట

3932 NDX3028412
పషరర: సరయ కలమమర ననమల

తసడడ:డ శవ పడసరద ననమల
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటష చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:58
లస: ససస స
3939 SQX1721935
పషరర: ననగమణణ వలర భబపపరస

94-208/210

తసడడ:డ బడహమయఖ ననమమల
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర ననమల
ఇసటట ననస:84-22-1754
వయససస:19
లస: ససస స
3936 SQX1721877
పషరర: ఖమససస బ షషక

3931 NDX0819581
పషరర: శవ పడసరదస ననమమల

3956 AP151000399136
పషరర: వనసకటటశసరరర ఆకలల

94-229/434

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:58
లస: పప
94-229/436

3959 NDX1020510
పషరర: రరధనకకషషమబరరస గబడవలర

94-229/437

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1763
వయససస:82
లస: పప
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3960 NDX1574590
పషరర: శవ కకషష ససజజత అవరసరర

94-209/112

భరస : కకటట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:57
లస: ససస స
3963 AP151000381205
పషరర: బబపయఖ చసతకకకసద�

94-209/115

94-229/1383

94-229/1512

94-229/441

94-229/444

94-208/215

94-208/218

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:48
లస: పప

3973 AP151000399615
పషరర: కకసడలల షషక

3976 NDX2339323
పషరర: మసరసన వరల షషక

3979 NDX2336733
పషరర: ఫరతమమ షషక

3982 NDX2719888
పషరర: షషక హహసషన

94-229/447

3985 NDX1761072
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

94-229/442

3988 NDX0432286
పషరర: పకకర సరహహబ షషక
తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:85
లస: పప

3968 NDX2785111
పషరర: దసరర భవన గరపస

94-229/1385

3971 NDX0442269
పషరర: హనసమమయమమ మమదనన

94-229/440

3974 NDX2339331
పషరర: కరశమబరగల షషక

94-229/443

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1769
వయససస:61
లస: ససస స
94-229/445

3977 NDX2337236
పషరర: ఆధనసబ షషక

94-208/214

భరస : చనన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/216

3980 NDX2336741
పషరర: నగబల మరవఅల షషక

94-208/217

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:24
లస: పప
94-208/1372

3983 NDX2339315
పషరర: సరమమమ జయమ బదదడ

94-229/446

భరస : వనసకటటససరరర బదదడ
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:67
లస: ససస స
94-229/448

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:32
లస: పప
94-229/450

94-229/439

భరస : బబలశశరర
ఇసటట ననస:84-22-1766
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:75
లస: ససస స
3987 MLJ3387362
పషరర: హనసమసతరరవప బదదడ

94-229/1518

తలర : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:51
లస: పప
3984 MLJ3394780
పషరర: సపవదనబ షషక

3970 NDX3226628
పషరర: ససబబ రరవప గరపప

3965 NDX0685024
పషరర: అసజమమ తతట

భరస : సరసబశవ రరవప గరపస
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1769
వయససస:66
లస: పప

భరస : చనన సపవద షపవక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:30
లస: ససస స
3981 NDX2336725
పషరర: మమలమనన షషక

94-229/1384

తసడడ:డ దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:84-22-1768
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:84-22-1769
వయససస:34
లస: పప
3978 NDX2221661
పషరర: ఆదసబ షషక

3967 NDX2784767
పషరర: సరసబశవ రరవప గరపస

94-209/114

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ గరపప
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:84-22-1768
వయససస:46
లస: ససస స
3975 NDX2346575
పషరర: హహసషన షషక

94-229/438

తసడడ:డ చననయఖ గరపస
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ గరపప
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:27
లస: పప
3972 NDX0442285
పషరర: జమలమ షషక

3964 NDX0685321
పషరర: ఆదద లకడమ గరపస

3962 NDX0104745
పషరర: వనసకటటశసరరర బబ మమశశటట �

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:38
లస: పప

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప చగడడచచత
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:72
లస: ససస స
3969 NDX3226412
పషరర: ససబబ రరవప గరపప

94-209/113

తసడడ:డ కకటట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1764
వయససస:95
లస: పప
3966 NDX2787372
పషరర: పరసతమమ చగడడచచత

3961 NDX1480599
పషరర: కళళళ శసర రరవప అవరసరర

3986 NDX0685479
పషరర: చననసపవదన షషక

94-229/449

తసడడ:డ పరకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:39
లస: పప
94-229/451

3989 NDX3186335
పషరర: మమలమల షషక

94-229/1386

తసడడ:డ పకకర షరహహద షషక
ఇసటట ననస:84-22-1770
వయససస:60
లస: పప
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3990 NDX3300050
పషరర: మరబ షషక
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94-207/857

భరస : లమల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:68
లస: ససస స
94-229/453

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:38
లస: ససస స

3994 NDX0442277
పషరర: మగలబ షషక

94-229/456

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:23
లస: పప

3997 NDX1201631
పషరర: బబజ షషక

94-229/454

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771/1
వయససస:20
లస: పప

4000 NDX2751907
పషరర: షషకలర షషక

94-229/457

94-209/116

తసడడ:డ రరమ పడసరద సలలర పపరస
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:55
లస: పప

4003 NDX1761023
పషరర: ననగబల మరర వల షషక

94-209/1024

94-229/460

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:46
లస: ససస స

4006 NDX2345411
పషరర: నగబల మరర వరల షషక

94-209/117

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:32
లస: ససస స

94-211/128

94-209/120

భరస : వనసకటటశసర రజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:77
లస: ససస స
4014 NDX0065474
పషరర: కసదల రరమ రజడడడ�

94-209/123

తసడడ:డ చనన వనసకట రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:79
లస: పప

94-229/461

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ వరమనపఅల
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:24
లస: ససస స

4001 NDX2751675
పషరర: షషకలర షషక

94-229/1387

4004 NDX2105535
పషరర: మసరసన బ షషక

94-229/459

4007 NDX2339364
పషరర: శవయఖ షషక

94-229/462

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:72
లస: పప

94-209/118 4010 NDX0065466
4009 NDX0065490
పషరర: శవ ననగ మలర శసరర� గసగసన�
పషరర: కసదల ససతమమ�

4012 NDX2037787
పషరర: మహన కలమమర బహదసర
సలలరలరస
తసడడ:డ దసరర బహదసర సలలరలరస
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:32
లస: పప
4015 NDX2971406
పషరర: సరసబడజఖస బదదడ

4018 NDX1229103
పషరర: ససశల మదన
భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:37
లస: ససస స

94-209/119

భరస : రరమ రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:72
లస: ససస స
94-209/121

4013 NDX0065482
పషరర: గసగసన శకనవరస రజడడడ�

94-209/122

తసడడ:డ వనసకటటశసర రజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:52
లస: పప
94-229/1388

4016 NDX3151446
పషరర: ననగ శరకవణణ వరమనపఅల

94-207/765

Deleted

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:72
లస: ససస స
94-208/1373

94-229/458

భరస : ననగబల మరర వల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1773
వయససస:44
లస: ససస స

4011 NDX0065458
పషరర: గసగసన రరమ తషలశమమ�

3998 NDX1645649
పషరర: షరరఫ దదదచకలల

Deleted

తసడడ:డ శవయఖ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:26
లస: పప

4008 NDX0824383
పషరర: గరళర ససజజత�

94-229/455

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1772
వయససస:26
లస: పప

4005 NDX0680876
పషరర: కమమల బ షషఖ

3995 NDX1654392
పషరర: షషక హససన

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771/1
వయససస:20
లస: పప

4002 NDX1849381
పషరర: దసరరర బహదదర సలలర పపరస

94-229/452

భరస : పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:29
లస: పప
94-209/1023

3992 NDX1645656
పషరర: బజడ బ దదదచకలల

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:41
లస: ససస స

3996 NDX2339349
పషరర: ననగబరర షషక

4017 NDX3202322
పషరర: ననగ శరకవణణ వరమనపఅల

94-208/219

తసడడ:డ ససదదయఖ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1771
వయససస:24
లస: ససస స

3993 MLJ3394863
పషరర: బబజ హహమమసబ షషక

3999 NDX2839710
పషరర: షషకలర షషక

3991 NDX2337244
పషరర: బబజమమ షషక

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ వరమనపఅల
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/124

4019 NDX0411850
పషరర: ననగలకడమ� జ�రరగజ�

94-209/125

భరస : మధససదధనరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:38
లస: ససస స
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4020 NDX0726794
పషరర: ససశల వరమనమలర
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94-209/126

భరస : వనసకటశవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:48
లస: ససస స
94-209/129

భరస : రరఘవరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:56
లస: ససస స
94-209/132

తసడడ:డ ససధనకరరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:37
లస: పప
94-209/135

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:57
లస: పప
94-209/138

తసడడ:డ నరరరరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:67
లస: పప
94-212/1128

4030 NDX0939439
పషరర: వనసకటశవయఖ వరమనమలర

4033 AP151000381179
పషరర: పపనననరజడడడ పపపరపళర�

4036 NDX3160066
పషరర: మసజల పపపపల

94-209/141

4039 NDX2137033
పషరర: లకడమ కరసతమమ జజరరగగ

94-209/136

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:34
లస: పప

4042 NDX0685123
పషరర: ఆదదలకడమ వరకమళ

94-209/139

భరస : మబతనఖల రజడడ శరగస
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:42
లస: ససస స

4045 NDX1619339
పషరర: అనదరరధ జజరరగగ

94-230/1000

4048 AP151000381172
పషరర: పపషరపవత శరగస�
భరస : ననరరయణరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:65
లస: ససస స

94-209/134

4031 MLJ3526118
పషరర: రరఘవరజడడడ� అలవరల�

94-209/137

4034 NDX1753061
పషరర: లకడమ జడడడ

94-211/129

4037 NDX1067420
పషరర: లకడమ కళయఖణణ జజరరగగ

94-209/140

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:33
లస: ససస స
94-209/142

4040 NDX1067438
పషరర: పవన కలమమర జజరరగగ

94-209/143

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:27
లస: పప
94-229/463

4043 NDX2336949
పషరర: వనవషషవ శరగస

94-208/220

తసడడ:డ మబతనఖల రజడడ శరగస
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:23
లస: ససస స
94-209/145

భరస : శకనవరసరరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:34
లస: ససస స
94-209/147

4028 AP151000381119
పషరర: మధససదధనరరవప జజరరగజ�

భరస : వనసకట పసచచ రజడడడ జడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసససహరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:31
లస: ససస స
94-208/221

94-209/131

తసడడ:డ కగశవరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:60
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప జజరరగ
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:78
లస: ససస స
94-209/144

4025 NDX1229095
పషరర: సరయ కలమమర మదన

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమధవ రజడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1775
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శసకరరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:48
లస: ససస స

94-209/133

తసడడ:డ నరరస రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ వరమనపఅల
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:24
లస: ససస స

4047 AP151000381175
పషరర: మసగమమ శరగస�

4027 MLJ2174084
పషరర: నరసససహరజడ�డడ పపపరపల�

94-209/128

తసడడ:డ బబలరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:58
లస: పప

4032 AP151000381181
పషరర: ససభబకరరజడడడ పపపరపళర�

4044 NDX2336956
పషరర: రతన కలమమరర శరగస

94-209/130

తసడడ:డ ససధనకరరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:40
లస: పప

4029 AP151000381402
పషరర: సరసబశవరరవప జజరరగజ�

4041 NDX0103960
పషరర: వ ఎల కగ కరరరసక జజరరగగ

4024 AP151000381182
పషరర: మలలర శసరర పపపరపళర�

4022 NDX2140168
పషరర: ఝమనస ఆకలల

భరస : భబవనననరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససభబకరరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:62
లస: ససస స

4026 MLJ2174092
పషరర: మమధవరజడడడ� పపపరపల�

4038 MLJ3526647
పషరర: అరరణ దచవ జజరరగజ

94-209/127

భరస : సరసబశవ రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:84-22-1774
వయససస:50
లస: ససస స

4023 MLJ3526159
పషరర: దసరరరభవరన� అలవరల�

4035 NDX3196490
పషరర: ననగ శరకవణణ వరమనపఅల

4021 NDX0717397
పషరర: మహ లకడమ జజరరగగ

4046 AP151000381174
పషరర: రతనకలమమరర శరగస�

94-209/146

భరస : మబతనఖలరజడడ �
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:43
లస: ససస స
94-209/148

4049 MLJ3526175
పషరర: మబతనఖలరజడడ � శశగరస

94-209/149

�

తసడడ:డ ననరరయణరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:53
లస: పప
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4050 AP151000381173
పషరర: శసకరరజడడడ శరగస�

94-209/150

తసడడ:డ ననరరయణరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1776
వయససస:53
లస: పప
4053 NDX0104372
పషరర: రరజజ పపషపవత తతనసగబసటర

94-209/152

94-209/155

94-229/464

94-209/157

94-209/160

94-209/163

94-209/165

94-209/168

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:63
లస: ససస స
4077 MLJ2174274
పషరర: గరవసదరరవప కకనవటట
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:46
లస: పప

4060 NDX2157817
పషరర: పరమమశసరర శశటట

4063 NDX0103010
పషరర: ఉమమదచవ శశటట

4066 NDX2412534
పషరర: సరయ మణణకసఠ శశటట

4069 NDX0238469
పషరర: గరవసదయఖ శశటట

94-209/171

4072 NDX1996489
పషరర: అకస ర షషక

94-207/326

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపల
ఇసటట ననస:84-22-1778
వయససస:42
లస: పప
94-208/223

4061 NDX0091975
పషరర: వనసకట మసరసన రరవప శశటట

94-208/224

తసడడ:డ గరవసదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:41
లస: పప
94-209/158

4064 NDX0105767
పషరర: అరరణకలమమరర శశటట �

94-209/159

భరస : చనన మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:41
లస: ససస స
94-209/161

4067 NDX0103820
పషరర: చన మసరసన రరవప శశటట

94-209/162

తసడడ:డ గరవసదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:44
లస: పప
94-209/164

తసడడ:డ కగశవపలల
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:74
లస: పప

భరస : గరవసదరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:41
లస: ససస స
4074 AP151000381057
పషరర: వజయ కలల
ర రర�

4058 NDX2523314
పషరర: శకనవరస రరవప పపల

తసడడ:డ చన మసరసన రరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదయఖ శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:48
లస: పప
4071 MLJ2174282
పషరర: ననగలకడమ� కకనవటట�

94-209/156

భరస : పపద మసరసన రరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గరవసదయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:70
లస: ససస స
4068 NDX0104067
పషరర: పపదద మసరసన రరవప శశటట

94-209/154
4055 NDX1067560
పషరర: వనసకట శవ ననగ కకటటశసరరరవప
జజరరగగ
తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పపద మసరసన రరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:36
లస: ససస స
4065 NDX0104406
పషరర: పపషరపవత శశటట �

4057 NDX1067537
పషరర: ఏడడకకసడల రరవప జజరరగగ

94-209/151

94-209/153

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:84-22-1778
వయససస:38
లస: ససస స
4062 NDX0105361
పషరర: ననగలకడమ శశటట

4054 NDX0105064
పషరర: గసగరధర తతనసగబసటర

4052 NDX1067487
పషరర: పడమలమ దచవ జజరరగగ

భరస : వనసకట శవ ననగ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:61
లస: పప
4059 NDX2523280
పషరర: ససజజత పపల

94-208/222

భరస : గసగరధర మదసనదరర
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-22-1777
వయససస:51
లస: ససస స
4056 NDX0105536
పషరర: కకషషమబరరస తతనసగబసటర

4051 NDX1482876
పషరర: లకడమ హరరక మడడనసరర

4070 NDX2629954
పషరర: రరజగశసరర శశటట

94-209/921

తసడడ:డ పపదద మసరసన రరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1779
వయససస:19
లస: ససస స
94-209/166

4073 MLJ3526472
పషరర: పదనమవత� కకనవటట�

94-209/167

భరస : షసషషదదదన షరరఫ మహమమద గగస
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:48
లస: ససస స

4075 MLJ3526373
పషరర: సరమమమ జఖస� కకనవటట�

4076 MLJ2175081
పషరర: వనసకటటశసరరరవప� కలల
ర రర�

94-209/169

భరస : ఆదదననరరయణ� �
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:39
లస: పప

94-209/172
4078 NDX2100832
పషరర: షమబ
ర దదదన షరరఫ మహమమద
గగస
తసడడ:డ మహహదదదన షరరఫ మహమమద గగస
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:55
లస: పప

4079 MLJ3526407
పషరర: శవయఖ కలల
ర రర�

94-209/170

94-209/173

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1780
వయససస:65
లస: పప
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4080 AP151000381129
పషరర: మరరయమమ పప కలరర

94-209/174

భరస : ఆసతతన
ఇసటట ననస:84-22-1781
వయససస:75
లస: ససస స
4083 NDX2483998
పషరర: జజఖత పప పపరర

94-209/176

94-209/179

94-208/227

94-208/230

94-209/181

94-208/232

94-208/235

95-208/1130

తసడడ:డ గబరవయఖ అతరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1789
వయససస:24
లస: పప
4107 AP151000381145
పషరర: ఏసమమ గరరసటర
భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:47
లస: ససస స

94-208/228

4093 NDX3152345
పషరర: పడవణ కలమమర మమచస

4096 NDX2484046
పషరర: పషద శవయఖ మబచసచచ

4099 NDX1482835
పషరర: వజయ మలర

94-207/766

4088 NDX1481977
పషరర: లకడమ తరరపఠమమ బబ లర గరన

94-208/226

4091 NDX0127183
పషరర: నరగసదడ రజడడడ సగస

94-208/229

4094 AP151000381139
పషరర: రరణణ మబచసచ�

94-209/180

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:84-22-1785
వయససస:59
లస: ససస స
94-209/182

4097 NDX1481506
పషరర: అచచమమ కరటమబల

94-208/231

భరస : ఇసరకల కఁఠమబళ
ఇసటట ననస:84-22-1786
వయససస:26
లస: ససస స
94-208/233

4100 NDX0790998
పషరర: మబచసచ పడసనన కలమమర
మబటఁఛ
తసడడ:డ శవ మబథసఛ
ఇసటట ననస:84-22-1786
వయససస:32
లస: పప

94-208/234

4102 NDX0811497
పషరర: శకనవరస రరవప కకటమల
కకతమళ
తసడడ:డ పసచచయఖ కకతమళ
ఇసటట ననస:84-22-1787
వయససస:37
లస: పప

94-208/236

4103 AP151000381389
పషరర: లలరర మమ కకసడడ�

94-209/183

4105 SQX1970235
పషరర: సరయ వరణణ

95-218/586

భరస : జజజ�
ఇసటట ననస:84-22-1788
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కన క రరజ
ఇసటట ననస:84-22-1789
వయససస:20
లస: ససస స
94-209/185

94-209/178

తసడడ:డ శసకరరజడడడ సగస
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:34
లస: పప

తలర : మహలకడమ మళయళ
ఇసటట ననస:84-22-1786
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకతమళ
ఇసటట ననస:84-22-1787
వయససస:37
లస: ససస స
4104 SQX1984715
పషరర: కనకరరజ అతరరజ

4090 NDX1482918
పషరర: అజయ మలర

4085 NDX1619412
పషరర: ఏసథన పప పపరర

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ లర గరన
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబచసచచ
ఇసటట ననస:84-22-1785
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవ మబథసఛ
ఇసటట ననస:84-22-1786
వయససస:28
లస: ససస స
4101 NDX1241439
పషరర: కకటటశసరర కకటమమల కకతమళ

94-208/225

తసడడ:డ శవయఖ మమచస
ఇసటట ననస:84-22-1785
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ�
ఇసటట ననస:84-22-1785
వయససస:30
లస: పప
4098 NDX0788539
పషరర: పరరమళ మబచసచ మబటటచస

4087 NDX1482033
పషరర: కలమమరర మగరల

94-229/465

తసడడ:డ రరయపప పప పపరర
ఇసటట ననస:84-22-1782
వయససస:25
లస: పప

తలర : మహలకడమ మళయళ
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రజడడడ సగస
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:34
లస: పప
4095 NDX0749796
పషరర: పడవణ కలమమర�

94-209/177

తసడడ:డ వనసకటటససరలల మగరల
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రజడడ శరగస
ఇసటట ననస:84-22-1784
వయససస:67
లస: ససస స
4092 NDX0756445
పషరర: మబతనఖల రజడడ శరగస సగస

4084 AP151000381132
పషరర: లల పప కలరర

4082 NDX2346195
పషరర: రరజమమ పప పపరర

భరస : జజజఆ
ఇసటట ననస:84-22-1781
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరయపప
ఇసటట ననస:84-22-1782
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసతతన
ఇసటట ననస:84-22-1782
వయససస:47
లస: పప
4089 NDX1731547
పషరర: పపషరపవత శరగస

94-209/175

తసడడ:డ ఆసతతన
ఇసటట ననస:84-22-1781
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరయపప పప పపరర
ఇసటట ననస:84-22-1782
వయససస:20
లస: ససస స
4086 AP151000381133
పషరర: రరయపప పప కలరర

4081 AP151000381130
పషరర: జజజయఖ పప కలరర

4108 AP151000381144
పషరర: అచచమమ గరరసటర
భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:71
లస: ససస స

4106 NDX0103317
పషరర: ఇసరకల కటమబల�

94-209/184

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1790
వయససస:34
లస: పప
94-209/186

4109 AP151000381405
పషరర: రమణయఖ గరరసటర �

94-209/187

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:47
లస: పప
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4110 NDX0816587
పషరర: ఆదదననరరయణ గరరసటర �

94-209/188

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:60
లస: పప
4113 NDX2798593
పషరర: వససత గడడ స

94-208/1374

4114 NDX3029659
పషరర: వషషవ గడడ స

94-209/190

4117 NDX3291689
పషరర: రమణమమ దసబబల

94-208/1375

4120 NDX1569575
పషరర: లల కలమమరర కకట కకత

95-208/1064

4115 NDX0362525
పషరర: లకడమ� గడడ స�

94-209/189

భరస : చనవనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:39
లస: ససస స
94-229/1558

భరస : బబలసరసమ దసబబల
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:56
లస: ససస స
94-174/946

4112 SQX1721968
పషరర: మమనస గరరసటర

తసడడ:డ రమణయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : వనసకట లకడమ గడడ స
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చసదడమమ�
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:70
లస: ససస స
4119 NDX2840023
పషరర: భవన వడదల

94-229/1548

తసడడ:డ రమణయఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:84-22-1791
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడడ స
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:20
లస: ససస స
4116 AP151000381148
పషరర: శశషమమ గడడ స�

4111 NDX3253531
పషరర: మనస గరరసటర

4118 SQX1722016
పషరర: వసరసత గడదస

95-208/1065

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గడదస
ఇసటట ననస:84-22-1792
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/237

94-208/238
4121 NDX2065135
పషరర: ససరరప రరణణ వషష
ష మలకఅలమ

తసడడ:డ మహహశ వడదల
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసజత కలమమర కకత
ఇసటట ననస:84/22/1794
వయససస:47
లస: ససస స

94-208/239
4122 NDX1241397
పషరర: ఫరరద బబగస మహమద
మహమమద
భరస : మహహదద న గబలమస గగస మహమమద
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:35
లస: ససస స

4123 NDX0335414
పషరర: సతఖవత వడదల� వదనదల
భరస : వనసకటటశసరరరవప� వదనదల
ఇసటట ననస:84/22/1794
వయససస:62
లస: ససస స

4125 NDX1940619
పషరర: రరజగశసరర పబబత

94-208/243 4127 NDX2648541
4126 NDX2065119
పషరర: గబనన రసజన వషష
పషరర: ఆదదననరరయణ రరవప చదసబబటట
ష మలకఅలమ

94-208/242

భరస : చసదడశశఖర రరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:66
లస: ససస స
4128 NDX3201480
పషరర: Nagarjuna Srinivasulu

94-208/1376

4129 NDX2863900
పషరర: కకరసన పపనసమబడడ

94-209/192

4132 MLJ3526563
పషరర: జజనకక ననరరబబ యన

తసడడ:డ అబడహస లసకన మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అబడహస లసకన మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:68
లస: ససస స

94-208/1377

4138 NDX0939488
పషరర: రవ ననరరబబ యన
తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:44
లస: పప

94-208/1138

4130 NDX1735432
పషరర: లకడమ శరకవరణణ హరరదనసస

94-209/191

తసడడ:డ చదననకగశవ రరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:25
లస: ససస స
94-209/193

4133 MLJ3700200
పషరర: చసదడకళ ససగబరల

94-209/194

భరస : ననగగష బబబబ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:41
లస: ససస స
94-209/196

భరస : కరరణనకర
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:45
లస: ససస స
94-209/198

94-208/241

తసడడ:డ కకటయఖ చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:39
లస: ససస స

94-209/195 4135 NDX0823559
4134 NDX2456218
పషరర: ససమత కకరణమయ మసడపరటట
పషరర: ఎలజబబత రరణణ పపనసమబడడ

4124 NDX1992925
పషరర: ఉమ దచవ పప నసగబపరటట
భరస : జత యస ఓన రరజ వవమబల
ఇసటట ననస:84/22/1794
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణకర పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:38
లస: ససస స

4137 NDX2456184
పషరర: ససహససన మసడపరటట

94-208/240

తసడడ:డ యమననదద రరవప వ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: ననగరరరజన మబన కకషష
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:23
లస: పప
4131 MLJ3526571
పషరర: వనసకటలకడమ ననరరబబ యన

భరస : గబనన రసజన వ
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:45
లస: ససస స

4136 NDX1735408
పషరర: రరమ దచవ హరరదనసస

94-209/197

భరస : చదననకగశవ రరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:47
లస: ససస స
94-209/199

4139 MLJ3526613
పషరర: శనస ననరరబబ యన�

94-209/200

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:46
లస: పప
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94-209/201

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:47
లస: పప
4143 NDX2456119
పషరర: అబడహస లసకన మసడపరటట

94-209/204

తసడడ:డ దచవదనసస మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:72
లస: పప

4141 NDX1731505
పషరర: చదననకగశవ రరవప హరరదనసస

94-209/202

తసడడ:డ పపద నరసససహయఖ హరరదనసస
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:51
లస: పప

4144 NDX2770451
పషరర: వనసకట ననగ సరయ కకనననర

4145 NDX1775370
పషరర: అననపపరష ఎలశశటట

94-229/1389

తసడడ:డ దయకర రజడడడ కకనననర
ఇసటట ననస:84-22-1794
వయససస:18
లస: పప

4146 NDX1940965
పషరర: ససభబషసన ససక

94-208/247

భరస : గరపరల రతనస ససక
ఇసటట ననస:84-22-1794/208
వయససస:61
లస: ససస స
94-208/250

తసడడ:డ చటటట బబబబ గబబఠ
ఇసటట ననస:84-22-1794/303
వయససస:44
లస: పప
94-208/253

తసడడ:డ పసచచయఖ నదనన
ఇసటట ననస:84-22-1794/403
వయససస:56
లస: పప

94-208/249

భరస : హనసమమన బబబబ భసడనరమబఢక
ఇసటట ననస:84-22-1794/303
వయససస:43
లస: ససస స

4150 NDX2100717
పషరర: నరరపమ నదనన

94-208/251

4151 NDX1601336
పషరర: సరరజ నదనన

94-208/252

భరస : నరసససహ రరవప నదనన
ఇసటట ననస:84-22-1794/403
వయససస:55
లస: ససస స

4153 NDX2104156
పషరర: శరఖమ కలమమర కకతనస

94-208/254

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:84-22-1794/404
వయససస:27
లస: పప

4154 NDX1846619
పషరర: మనదసర అల షషక

94-208/255

తసడడ:డ కరరమ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1794/407
వయససస:29
లస: పప

94-208/256 4156 NDX1241413
4155 AP151000375290
పషరర: వనసకటటశసరరరవప వడదల వదనదల
పషరర: ఖమజజ బహచదదదన షఇక

తసడడ:డ నరసససహరరవప వదనదల
ఇసటట ననస:84-22-1794/407
వయససస:72
లస: పప

94-208/246

94-208/248 4148 NDX1422435
4147 NDX1483346
పషరర: వనసకట రసజతన కలమమర కకట
పషరర: జయశక బసడర మబడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నదనన
ఇసటట ననస:84-22-1794/403
వయససస:32
లస: ససస స

4152 NDX2041580
పషరర: లకడమ నరసససహ రరవప నదనన

94-209/203

భరస : సరసబశవ రరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1794/207
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస కకట
ఇసటట ననస:84-22-1794/302
వయససస:47
లస: పప

4149 NDX1422443
పషరర: హనసమమన బబబబ గబబట

4142 NDX0824458
పషరర: కరరణనకర పపనసమబడడ

94-208/257

తసడడ:డ షహబబదదదన మహమద షఇక
ఇసటట ననస:84-22-1794/408
వయససస:35
లస: పప

94-208/258
4157 NDX1241421
పషరర: షరహబబదదదన మహమద షఇక

తసడడ:డ షరరరదదదన మహమద షఇక
ఇసటట ననస:84-22-1794/408
వయససస:35
లస: పప

94-229/1557 4159 NDX3214525
94-208/1378 4160 NDX1994160
4158 NDX3291606
పషరర: తనహహనయమథ సబబ మహహదద న
పషరర: ససమత కకరణమయ మసడపరటట
పషరర: అనసషర గబడపరటట

భరస : ఖజ బహఉదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1794/ 408
వయససస:31
లస: ససస స
4161 NDX1994293
పషరర: ననగగశసర రరవప గబడపరటట

తసడడ:డ అబడహస లసకన మసడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794/502
వయససస:45
లస: ససస స
94-208/260

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794/504
వయససస:42
లస: పప
4164 NDX2885887
పషరర: కకషషమబరరస అగబే్

4162 NDX1731489
పషరర: రరజజ నరగసదడ హరరదనసస

భరస : ననగగశసర రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1794/504
వయససస:36
లస: ససస స
94-208/261

తసడడ:డ చదననకగశవ రరవప హరరదనసస
ఇసటట ననస:84-22-1794/506
వయససస:27
లస: పప
94-229/1390

4165 NDX2541209
పషరర: రరజఖలకడమ తతటకలర

94-208/259

4163 NDX3045655
పషరర: ఆదదననరరయణరరవప చచసబబటట

94-212/1129

తసడడ:డ కకటయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:84-22-1794 F NO 304
వయససస:57
లస: పప
94-208/1139

4166 NDX2382224
పషరర: చసదన పపనసమబడడ

94-209/317

భసధసవప: వరససత అగబే్
ఇసటట ననస:84-22-1794 (FLAT NO.206)
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:84-22-1794,F.NO.103 SAI
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకర పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1794, SAI TEJAS NRL C
వయససస:23
లస: ససస స

4167 MLJ2172682
పషరర: పప కల శకనవరసరరవప

4168 NDX2137009
పషరర: లకడమ గణణశ తవస

4169 MLJ2175487
పషరర: చదసచసవనసకటటశసరరరవప తవరస

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1796
వయససస:43
లస: పప

94-208/262

94-209/205

తసడడ:డ చదసచస వనసకటటససర రరవప తవస
ఇసటట ననస:84-22-1796
వయససస:23
లస: పప

94-209/206

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1796
వయససస:58
లస: పప
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94-209/207

4171 NDX0333179
పషరర: ఆదదలకడమ కలసచనల

భరస : చదసచసవనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1796 NEAR ITA
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1798
వయససస:55
లస: ససస స

4173 NDX1083500
పషరర: నరసమమ పతస

4174 NDX0333351
పషరర: రరమకకటమమ అసబటట�

94-208/265

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:84-22-1799
వయససస:30
లస: ససస స
4176 NDX1994103
పషరర: ననగ రరజ కసద
స రర

94-208/268

94-209/209

భరస : ననరరయణ కసద
స రర
ఇసటట ననస:84-22-1800
వయససస:55
లస: ససస స
4182 AP151000381101
పషరర: ససబబబరరవప వననగళర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1801
వయససస:66
లస: పప
4185 AP151000381390
పషరర: రమమదచవ దనరర �

94-209/214

94-209/217

94-209/218

భరస : ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1806
వయససస:55
లస: ససస స

94-209/210

4189 NDX3177987
పషరర: లల డరర

4192 NDX0729616
పషరర: శవ శసకర తమమదల

94-208/271

4195 NDX1993238
పషరర: అదద లకడమ ననరబబ యన

94-208/270

4198 AP151000381113
పషరర: ననగగశసరరరవప ననరరబబ యన�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1806
వయససస:62
లస: పప

4178 NDX0104638
పషరర: అననపపరష కసద
స రర

94-209/208

4181 NDX1574624
పషరర: శకనస పసననస

94-209/211

4184 MLJ2177392
పషరర: జజఖత దనరర

94-209/213

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/215

4187 MLJ2177863
పషరర: కకటటశసరరరవప� దనరర �

94-209/216

తసడడ:డ రమణనరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:38
లస: పప
94-229/1391

4190 SQX1722057
పషరర: జజఖత దనరర

95-208/1066

భరస : రవ కలమమర దనరర
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/219

4193 AP151000381109
పషరర: సససదరరరవప తమదల

94-209/220

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:84-22-1805
వయససస:63
లస: పప
94-208/272

భరస : ననగగశసర రరవప ననరబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1806
వయససస:46
లస: ససస స
94-209/221

94-208/267

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1801
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1805
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ననరబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1806
వయససస:54
లస: ససస స
4197 AP151000381114
పషరర: ఆదదలకడమ ననరరబబ యన�

4180 AP151000381102
పషరర: సరసబబడజఖస వననగళర�

4186 AP151000381107
పషరర: లల దనరర �

4175 NDX0331736
పషరర: అసబటట రవ�

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1800
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణరరవప డరర
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1805
వయససస:60
లస: ససస స
4194 NDX1938226
పషరర: రరమ దచవ ననరబబ యన

94-208/269

భరస : రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:64
లస: పప
4191 AP151000381108
పషరర: ననగమణణ తమదల

4177 NDX0822528
పషరర: లకకససశశటట ననగగశసరరరవప
ళకఇమసపటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ళఖమసపటట
ఇసటట ననస:84-22-1800
వయససస:35
లస: పప

4183 NDX1994483
పషరర: పప తష రరజ కరవల

94-208/264

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:84-22-1799
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరవల
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:84-22-1804
వయససస:48
లస: ససస స
4188 AP151000381356
పషరర: రమణనరరవప దనరర

94-208/266

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1801
వయససస:61
లస: ససస స
94-209/212

4172 AP151000375378
పషరర: మహనరరవప కలసచనల�

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1798
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:84-22-1799
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కసద
స రర
ఇసటట ననస:84-22-1800
వయససస:35
లస: పప
4179 NDX1808106
పషరర: ననరరయణమమ కసద
స రర

94-208/263

4196 NDX1993196
పషరర: ననగగశసర రరవప ననరబబ యన

94-208/273

తసడడ:డ కకటయఖ ననరబబ యన
ఇసటట ననస:84/22/1806
వయససస:33
లస: పప
94-209/222

4199 NDX0560680
పషరర: రరమకకకషష ననరబబ యన

94-209/223

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1806/1
వయససస:31
లస: ససస స
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4200 MLJ3526712
పషరర: నరసససహరరవప ననరరబబ యన

94-209/224

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1807
వయససస:37
లస: పప
4203 NDX2948966
పషరర: హనసమమయమమ పరరచదరర

94-212/1130

94-208/274

94-209/229

94-209/232

94-209/235

94-209/237

94-209/240

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:42
లస: ససస స

4213 AP151000381053
పషరర: చనన కకనవటట

4216 AP151000381052
పషరర: బబబబ కకనవటట�

4219 MLJ2177640
పషరర: పదమ కలల
ర రర

4222 AP151000381063
పషరర: సతఖననరరయణ ననరదనసస

94-208/276

4225 NDX1368398
పషరర: దనససరగడకడ సరయ

94-209/233

4228 MLJ3526399
పషరర: మసరసననడవప కలనపరజడడడ
తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:49
లస: పప

4208 AP151000381050
పషరర: చనన కకనవటట

94-209/228

4211 AP151000381398
పషరర: శసకరరకవప కకనవటట

94-209/231

4214 AP151000381051
పషరర: ఆదదమమ కకనవటట�

94-209/234

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1811
వయససస:80
లస: ససస స
94-209/236

4217 NDX2719326
పషరర: పతస గబరర పడసరద

94-207/767

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1813
వయససస:33
లస: పప
94-209/238

4220 AP151000381064
పషరర: చనన ననరదనసస�

94-209/239

భరస : సతఖననరరయన�
ఇసటట ననస:84-22-1814
వయససస:61
లస: ససస స
94-209/241

4223 NDX1482579
పషరర: ససజనఖ ససగస

94-208/275

తసడడ:డ ననగర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/277

తసడడ:డ హనమ రగడకడ
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:26
లస: పప
94-209/242

94-209/226

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:84-22-1814
వయససస:70
లస: పప

భరస : ననగర రజడడడ శశగస
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:46
లస: ససస స
4227 MLJ2177632
పషరర: వజయలకడమ కలనపరజడడడ

94-209/230

తసడడ:డ వనసకటరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1813
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:84-22-1814
వయససస:65
లస: పప
4224 NDX1483205
పషరర: ససజజత శశగస

4210 NDX0362517
పషరర: వనసకటకబబయఖ కకనవటట

4205 AP151000381045
పషరర: లకకమదచవమమ కకనవటట

భరస : శసకరరకవప
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1811
వయససస:51
లస: పప

భరస : చదనననరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1813
వయససస:36
లస: ససస స
4221 AP151000381065
పషరర: పపనననరరవప ననరదనసస�

94-209/227

భరస : వనమసయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1811
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1811
వయససస:36
లస: పప
4218 NDX0881839
పషరర: ఝమనస� పరపసరన�

4207 MLJ2175065
పషరర: ధనలకడమ కకనవటట

94-209/225

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1809
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట కబబయఖ కకనవటట
ఇసటట ననస:84-22-1811
వయససస:30
లస: ససస స
4215 MLJ2175099
పషరర: వనసకట కబబయఖ� కకనవటట�

94-212/1131

భరస : వనసకట కబబయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరకవప
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:38
లస: పప
4212 NDX2037779
పషరర: ససభబషసణణ కకనవటట

4204 NDX3004991
పషరర: మమణణకరఖల రరవప రరమశశటట

4202 NDX0560714
పషరర: నరసససహరరవప ననరబబ యన

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1808
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1808
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర కకనవటట
ఇసటట ననస:84-22-1810
వయససస:34
లస: ససస స
4209 MLJ2175073
పషరర: వనసకటటశసరరలల కకనవటట

94-229/1515

తసడడ:డ గనయఖ నరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:84-22-1807
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ పరరచదరర
ఇసటట ననస:84-22-1808
వయససస:77
లస: ససస స
4206 NDX1595224
పషరర: లకడమ కకనవటట

4201 NDX3226511
పషరర: రవ నరబబ ఈనన

4226 NDX1368380
పషరర: దనససరగడకడ సరసబ రగడడ క

94-208/278

తసడడ:డ హనమ రగడకడ
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:28
లస: పప
94-209/243

4229 MLJ3526456
పషరర: వనసకరటరమణయఖ కలనపరజడడడ

94-209/244

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1815
వయససస:74
లస: పప
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4230 NDX2337251
పషరర: వనసకట ఉమ మహహశసరర
అపసపశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1816
వయససస:20
లస: ససస స
4233 NDX3027851
పషరర: వజయ లకడమ వడదల

94-208/279

94-208/1381

4236 NDX2136993
పషరర: కకటయఖ మమరరశశటట

4239 AP151000381371
పషరర: ససబబబయమమ కరశసశశటట �

94-209/246

94-209/247

94-209/249

94-209/252

94-209/255

94-209/248

4243 NDX0875229
పషరర: మణణకసఠ అపసపసపటట

4246 AP151000381084
పషరర: నరసమమ అపసపశశటట

4249 AP151000381351
పషరర: సతఖనననరరయణ అపసపశశటట �

94-208/282

4252 NDX2065267
పషరర: లకడమ మమకల

94-209/250

భరస : వర పడసరద చనరర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:56
లస: ససస స

4255 NDX2065259
పషరర: మబరళ శనగ

94-209/253

4258 NDX0939512
పషరర: వరససకలమమర శనగర
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:50
లస: పప

94-208/281

4241 NDX3136256
పషరర: రరజగశ కససస శశటట

94-213/1057

4244 MLJ2176030
పషరర: ససధనరరణణ అపసపశశటట

94-209/251

4247 AP151000381087
పషరర: శకనవరసరరవప అపసపశశటట �

94-209/254

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:45
లస: పప
94-209/256

4250 NDX2743961
పషరర: శశషష రజడడడ సకకల

94-207/768

తసడడ:డ నగరజ సకకల
ఇసటట ననస:84-22-1820
వయససస:22
లస: పప
94-208/283

4253 NDX2065275
పషరర: మహన లకడమ శశనగ

94-208/284

తసడడ:డ వరసస కలమమర శశనగ
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/286

తసడడ:డ వరసస కలమమర శనగ
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:28
లస: పప
94-209/257

4238 NDX2337269
పషరర: బబరరనక కటటటవరపప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష మమకల
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:25
లస: ససస స
94-208/285

94-209/245

తసడడ:డ బబబబ కససస శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1818
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకకషష రజడడడ జవరసజ
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరససకలమమర
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:45
లస: ససస స

4240 AP151000381079
పషరర: బబబబ కరశసశశటట

4235 MLJ2175362
పషరర: ససబబబరరవప� మమరరశశటట �

భరస : ససనల కలమమర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:84-22-1818
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:46
లస: పప

4257 NDX0939504
పషరర: వజయలకడమ శనగర

94-208/280

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:41
లస: ససస స

4254 NDX1940486
పషరర: హహమలత శరనసపపడడ

4237 NDX2336972
పషరర: ఆలలఖఖ బబ డపరటట

94-208/1380

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1818
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప అపసపశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1819
వయససస:24
లస: ససస స
4245 MLJ2175289
పషరర: వనసకటరమణనదచవ� అపసపశశటట �

94-208/1382

భరస : వనసకట ననగ రరజ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1818
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:84-22-1818
వయససస:54
లస: ససస స
4242 NDX1774877
పషరర: లకడమపడసనన అపసపశశటట

4234 NDX3030657
పషరర: దదనవశ కలమమర వడదల

4232 NDX3032083
పషరర: ననగగసదడస మరరశశటట

భరస : కకటయఖ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ భబపత రరవప వడదల
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:61
లస: పప

4251 NDX1936329
పషరర: ససజనఖ జవరసజ

94-208/1379

తసడడ:డ వనసకయఖ మబరరసషటట
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:61
లస: పప

భరస : భబపత వడదల
ఇసటట ననస:84-22-1817
వయససస:45
లస: ససస స

4248 AP151000381085
పషరర: రసగరరరవప అపసపశశటట

4231 NDX3024205
పషరర: కకటయఖ మబరరసషటట

4256 NDX1937392
పషరర: ననరరయణ కసద
స రర

94-208/287

తసడడ:డ ఆనమయఖ కసద
స రర
ఇసటట ననస:84-22-1821
వయససస:28
లస: పప
94-209/258

4259 NDX1422450
పషరర: అసజల మమకల

94-208/288

భరస : రవ కకషష మమకల
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:32
లస: ససస స
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94-208/289

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమకల
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:34
లస: పప
4263 AP151000381096
పషరర: ఆదదలకడమ మమకల�

94-209/259

94-209/262

94-208/293

94-208/295

94-208/298

94-208/301

94-208/304

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:49
లస: పప

4273 AP151000378306
పషరర: రతనకలమమరర దసదసదకలరర

4276 NDX2456770
పషరర: గరపస దదదద
ద కలరర

4279 NDX0881623
పషరర: గబరవయఖ దదదసకలరర

4282 NDX0776930
పషరర: అసజలకలమమరర పగడనల

94-208/307

4285 NDX0881698
పషరర: ససతనరరవమమ పగడనల

94-208/296

4288 MLJ2171916
పషరర: రరమకకషష పగడనల
తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:50
లస: పప

4268 MLJ2177491
పషరర: శకలకడమ లలయ

94-209/263

4271 NDX3145901
పషరర: ఆచచయమఇయమ ఠగటబపపలమ

94-211/1163

4274 AP151000378305
పషరర: ననగమమ దసదసదకలరర

94-208/297

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:45
లస: ససస స
94-208/299

4277 NDX2337103
పషరర: ననగరరజ దదదద సకలరర

94-208/300

తసడడ:డ కకసడన డక
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:23
లస: పప
94-208/302

4280 AP151000375349
పషరర: కకసడలల దసదసదకలరర

94-208/303

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:53
లస: పప
94-208/305

4283 NDX2337277
పషరర: రగవత దచవ పగడనల

94-208/306

తసడడ:డ అసజన కలమమరర పగడనల
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/308

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:65
లస: ససస స
94-208/310

94-209/261

తసడడ:డ సమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1826
వయససస:54
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1828
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:37
లస: ససస స
4287 AP151000375348
పషరర: లకమయఖ దసదసదకలరర

94-208/294

తసడడ:డ చనశవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:55
లస: పప
4284 MLJ3523057
పషరర: రరజగశసరర పగడనల

4270 AP151000375432
పషరర: అచచయఖ తతటపపల�

4265 MLJ3526589
పషరర: రవకలమమర మమకల

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1825
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ దదదద
ద కలరర
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకసడన
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:28
లస: పప
4281 AP151000375347
పషరర: చననశవయఖ దసదసదకలరర

94-208/292

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనశవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:50
లస: ససస స
4278 NDX1483783
పషరర: అనల బబబబ దసదసదకలరర

4267 NDX1660548
పషరర: రవతచజ లలయ

94-208/291

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1826
వయససస:55
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1827
వయససస:28
లస: ససస స
4275 AP151000378304
పషరర: కకటటరతనస దసదసదకలరర

94-209/260

తసడడ:డ రరసబబబబ లలయ
ఇసటట ననస:84-22-1825
వయససస:26
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1826
వయససస:40
లస: ససస స
4272 NDX1023092
పషరర: శవపరరసత దసదసదకలరర

4264 AP151000381093
పషరర: అననపపరష మమకల�

4262 NDX1934950
పషరర: వరబడహమ చనరర శరనసపపడడ

తసడడ:డ బడదడ చనరర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:73
లస: పప
4269 MLJ2176048
పషరర: ససజజత తతటపపల

94-208/290

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమకల
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1822
వయససస:44
లస: ససస స
4266 AP151000381094
పషరర: వనసకటటశసరరర మమకల�

4261 NDX2032068
పషరర: రవకకషష మమకల

4286 NDX0715482
పషరర: కకటయఖ పగడనల

94-208/309

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:45
లస: పప
94-208/311

4289 AP151000375242
పషరర: కరశయఖ పగడనల

94-208/312

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1829
వయససస:75
లస: పప
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4290 NDX0333609
పషరర: ససతన పరపసశశటట
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94-208/313

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1830
వయససస:53
లస: ససస స
4293 NDX1022979
పషరర: సపవదమమ రరవపల

94-208/316

94-208/319

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1833
వయససస:36
లస: ససస స
4302 NDX1566738
పషరర: దసరర భవరన జపపడడ

94-212/683

94-208/325

4308 NDX0093005
పషరర: శవ సరగర నలర మతష

94-208/328

4303 NDX1566746
పషరర: సతఖననరరయణ జపపడడ

4306 NDX0333682
పషరర: రరజగశసరర గగదచల�

4309 AP151000375245
పషరర: వరరరఘవపలల గగదదల�

94-209/264

4312 NDX2964484
పషరర: భవన గగదల

94-208/322

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1836
వయససస:43
లస: ససస స

4315 NDX0687533
పషరర: ఆదదలకడమ కకతస కకట

94-212/684

4318 NDX2039114
పషరర: వజయలకడమ బబలరస
భరస : శకనవరస బబలరస
ఇసటట ననస:84-22-1836/1
వయససస:25
లస: ససస స

4298 NDX0988964
పషరర: సరయ ససరగష రరమశశటట

94-203/301

4301 NDX0333641
పషరర: లకకమనరసమమ జపపడడ

94-208/323

4304 NDX2100741
పషరర: ధరణణ ఒళళళ

94-208/324

భరస : రరమకకషష ఒళళళ
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:34
లస: ససస స
94-208/326

4307 MLJ3519626
పషరర: రరమకకకషష ఒలలర

94-208/327

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:43
లస: పప
94-208/329

4310 NDX2848257
పషరర: భవన గగదల

94-208/1383

భరస : శకనవరస రరవప గగదల
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/1392

4313 NDX2979680
పషరర: అసజల అలర బలర

94-207/769

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-22-1836
వయససస:31
లస: ససస స
94-208/331

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-22-1836
వయససస:64
లస: ససస స
94-212/1132

94-208/318

భరస : పపదదససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1834
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:36
లస: ససస స
94-208/330

4295 NDX0092767
పషరర: వనసకట రరవప ఆవపల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1833
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సదరయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1836
వయససస:42
లస: పప

94-208/320

భరస : వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:47
లస: పప

4317 NDX2971356
పషరర: రసబబబబ అలర బలర

4297 NDX0822791
పషరర: చసతల ఉమమమహహశసర రరవప

4300 NDX0331819
పషరర: రరమమరరవప జపపడడ

94-208/315

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-22-1831
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:84/22/1834
వయససస:35
లస: పప

4305 NDX1660589
పషరర: వజయ పడసనన రజన
నలర మతష
భరస : శవ సరగర నలర మతష
ఇసటట ననస:84-22-1835
వయససస:36
లస: ససస స

4314 NDX0333781
పషరర: ఉమమలకడమ కకతస కకట

94-208/317

తసడడ:డ పపదదససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1833
వయససస:44
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ జపపడడ
ఇసటట ననస:84/22/1834
వయససస:31
లస: ససస స

4311 NDX0499814
పషరర: భబణబ పడసరద కకకటట పలర �

4294 NDX0092213
పషరర: శవ కలమమర ఆవపల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1832
వయససస:38
లస: పప
94-208/321

4292 NDX2065192
పషరర: రమణ ఆవపల

భరస : వనసకట రరమయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:84-22-1831
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1831
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1832
వయససస:37
లస: ససస స
4299 NDX1023043
పషరర: దసరరరభవరన జపపడడ

94-208/314

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1830
వయససస:55
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1831
వయససస:66
లస: ససస స
4296 NDX0833905
పషరర: వనసకట నరసమమ చసతల

4291 AP151000375243
పషరర: ననగగశసరరరవప పరపసశశటట

4316 NDX2337129
పషరర: హరర కకషష కకతకకటట

94-208/332

తలర : ఉమ లకడమ కకతకకటట
ఇసటట ననస:84-22-1836
వయససస:22
లస: పప
94-208/333

4319 NDX3106713
పషరర: రసగమమ గరర

94-207/770

భరస : వనసకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:49
లస: ససస స
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4320 NDX3129665
పషరర: పడసనన కలమమర గరర
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94-207/771

తసడడ:డ వనసకటటశసర గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:32
లస: పప
4323 NDX2337293
పషరర: దసరర మమ గరర

94-208/334

94-208/337

94-208/340

94-208/343

94-208/346

94-207/329

94-208/347

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:31
లస: పప

4333 NDX2337301
పషరర: హరర బబబబ ఆలమ

4336 NDX1905597
పషరర: హహసషన బ దదదచకలల

4339 NDX1934372
పషరర: చన సపవదనవల దదదచకలల

4342 NDX1124239
పషరర: ససజజత తతటపపల

94-207/332

4345 NDX1731208
పషరర: ధనలకడమ చసతల

94-208/344

4348 NDX0790816
పషరర: జగదదష చసతల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:34
లస: పప

4328 NDX2337343
పషరర: కనక వలర ఆలమ

94-208/339

4331 NDX0333864
పషరర: కకటటరతనస ఆలమ

94-208/342

4334 NDX2337327
పషరర: వనసకటటససర రరవప ఆలమ

94-208/345

తసడడ:డ కరససలల ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:38
లస: పప
94-207/327

4337 NDX2336535
పషరర: ససజజత తతటపపల

94-207/328

భరస : పసచచయఖ తతటపపల
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:36
లస: ససస స
94-207/330

4340 AP151000375217
పషరర: పసచచయఖ తతటపపల�

94-207/331

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:45
లస: పప
94-208/348

4343 NDX2065069
పషరర: శవ కకటటశసర రరవప నసనన

94-208/349

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:36
లస: పప
94-208/350

భరస : జగదదష కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/352

94-208/336

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకకరనస చసతల
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:25
లస: ససస స
4347 NDX0790782
పషరర: శకకరసత చసతల

94-208/341

తసడడ:డ సపవసరవల దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ కకటటశసర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:34
లస: ససస స
4344 NDX1831149
పషరర: ననరరయణమమ చసతల

4330 NDX2337285
పషరర: అసజమమ ఆలమ

4325 NDX0927434
పషరర: గరరర రజన

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సపవదనవల దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1839
వయససస:70
లస: ససస స
4341 NDX2065077
పషరర: శకలకడమ నసనన

94-208/338

తసడడ:డ కరససలల ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:47
లస: పప
4338 NDX0687475
పషరర: ఆదదమమ తతటపపల�

4327 NDX2337319
పషరర: అసజన దచవ ఆలమ

94-207/773

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరససలల ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:22
లస: పప
4335 AP151000375247
పషరర: లకకననరరయణ ఆలమ

94-208/335

భరస : హరర బబబబ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1838
వయససస:42
లస: ససస స
4332 NDX2337137
పషరర: కరససలల ఆలమ

4324 NDX1940346
పషరర: వనత గర

4322 NDX3101698
పషరర: దసరర మమ గరర

భరస : శకనవరస రరవప గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడసనన కలమమర గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపట గక
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:26
లస: పప
4329 MLJ3523180
పషరర: వనసకరయమమ ఆలమ

94-207/772

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస గరర
ఇసటట ననస:84-22-1837
వయససస:22
లస: ససస స
4326 NDX1940577
పషరర: పడశరసత కలమమర గ�సరరవప

4321 NDX3101938
పషరర: శకనవరస రరవప గరర

4346 NDX0788612
పషరర: పదనమవత చసతల

94-208/351

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:50
లస: ససస స
94-208/353

4349 NDX1113901
పషరర: ననగజజఖత యడవలర

94-229/466

భరస : వనసకటబడవప యడవలర
ఇసటట ననస:84-22-1840
వయససస:28
లస: ససస స
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4350 NDX3223328
పషరర: రరస బబబబ చసతల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-145/856

తసడడ:డ శక రరస చసతల
ఇసటట ననస:84-22-1841
వయససస:40
లస: పప
4353 NDX1992586
పషరర: చచడచశసర రరవప అసబటట

94-207/335

94-208/354

94-208/357

94-207/587

94-207/826

94-208/359

94-208/361

భరస : చనససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1847
వయససస:53
లస: ససస స

4363 NDX2925022
పషరర: చచడచశసరర అసబటట

4366 NDX3224284
పషరర: గరవరదన జజటట

4369 NDX1992636
పషరర: సరయ రరమ రసగరశశటట

4372 NDX0586917
పషరర: రసగర శశటట వనసకటటశసర రరవప

94-207/777

4375 NDX2337350
పషరర: ననగలకడమ డనకరరపప

94-207/774

4378 MLJ3519386
పషరర: శవ� నగరరర�
తసడడ:డ చనససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1847
వయససస:38
లస: పప

4358 NDX0092338
పషరర: వజయ కలమమర అసబటట

94-208/356

4361 NDX2709616
పషరర: శకనవరస రరవప అసబటట

94-207/586

4364 NDX3038775
పషరర: ననగగశసర రరవప అసబటట

94-207/775

తసడడ:డ నరసససహరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1844
వయససస:37
లస: పప
94-207/827

4367 NDX2336881
పషరర: భబలకడమ శశటట

94-208/358

భరస : మమధవ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1844
వయససస:42
లస: ససస స
94-207/338

4370 NDX2336790
పషరర: తడవవణణ రసగరశశటట

94-208/360

తసడడ:డ వనసకటశసర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1845
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/362

4373 NDX2917748
పషరర: ఉమ మహహశసరర దనకరపప

94-207/776

భరస : అల ససబబరరవప దనకరపప
ఇసటట ననస:84-22-1846
వయససస:44
లస: ససస స
94-208/363

తసడడ:డ శవశసకర డనకరరపప
ఇసటట ననస:84-22-1846
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/365

94-207/337

భసధసవప: ససధ రరణణ అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1843
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1845
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ శసకర ధరకపప
ఇసటట ననస:84-22-1846
వయససస:25
లస: ససస స
4377 NDX0332965
పషరర: సరససత నగరరర�

94-207/585

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1845
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1845
వయససస:32
లస: ససస స
4374 NDX2917524
పషరర: పడసనన ధరకపప

4360 NDX2709582
పషరర: ససధ రరణణ అసబటట

4355 AP151000375220
పషరర: చనననగగశసరరరవప అసబటట�

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-22-1844
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ జజటట
ఇసటట ననస:84-22-1844
వయససస:44
లస: పప
4371 NDX0513986
పషరర: పదనమవత రసగరసపటట

94-208/355

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1843
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప జజటట
ఇసటట ననస:84-22-1844
వయససస:20
లస: పప
4368 NDX2336873
పషరర: మమధవ రరవప జజటట

4357 NDX2336782
పషరర: ఉదయ భబససర అసబటట

94-207/334

తసడడ:డ మటట యఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1843
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1843
వయససస:20
లస: పప
4365 NDX3224177
పషరర: వనసకటటష జజటట

94-207/336

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన ననగగశసరరవప అసబబ టట
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:43
లస: పప
4362 NDX2709574
పషరర: ఉదయ భబససర అసబటట

4354 MLJ3519501
పషరర: శవకలమమర� అసబటట�

4352 NDX0332858
పషరర: లకడమ అసబటట�

భరస : ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనననగగశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:46
లస: ససస స
4359 NDX2336766
పషరర: శకనవరస రరవప అసబబ టట

94-207/333

తసడడ:డ రరసబబబబ చసతలN
ఇసటట ననస:84-22-1841
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-22-1842
వయససస:23
లస: పప
4356 NDX2336774
పషరర: ససధ రరణణ అసబటట

4351 NDX1831198
పషరర: లకమణ కలమమర చసతల

4376 NDX2337053
పషరర: లకడమ ఆలమ

94-208/364

భరస : మబరళ కకషష ఎ
ఇసటట ననస:84/22/1846
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/366

4379 AP151000375222
పషరర: చనససబబబరరవప నగరరర�

94-208/367

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1847
వయససస:62
లస: పప
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94-207/833

Deleted

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మమదరపకమ
ఇసటట ననస:84-22-1848
వయససస:18
లస: పప
4383 NDX3237948
పషరర: అశశక మమదరపకమ

94-213/1129

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మమదరపకమ
ఇసటట ననస:84-22-1848
వయససస:18
లస: పప
4386 NDX1496588
పషరర: గసగర భవరన మమదరపఖస

94-208/369

94-208/372

94-208/375

94-207/339

4387 NDX0333070
పషరర: మహలకడమ యరకసశశటట �

4390 MLJ3523230
పషరర: తషలసస భవనస

4393 NDX2336824
పషరర: రగవత రతనస

94-207/341

4396 NDX0930172
పషరర: కకలసపటట ససబబబరరవప�

94-208/370

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:48
లస: ససస స

4399 NDX1249549
పషరర: రఘబననథ పటట స శశటట

4385 NDX1249523
పషరర: శవ మరరక శశటట

94-207/340

4388 AP151000375225
పషరర: వనసకటటశసర రరవప యరకసశశటట �

94-208/373

4391 AP151000375226
పషరర: శకనవరస భవనస

94-208/376

4394 NDX2336816
పషరర: మహహష రతనస

94-208/377

తసడడ:డ రతనస రతనస
ఇసటట ననస:84-22-1850
వయససస:56
లస: పప
94-207/342

4397 NDX0501437
పషరర: నరమద పటట సశశటట �

94-207/343

భరస : వఠల శకనవరసరరవప� పటట సశశటట �
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:30
లస: ససస స
94-207/345

4400 NDX0498386
పషరర: నరగసదడ పటట సశశటట

94-207/346

తసడడ:డ వటల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:29
లస: పప

94-207/347 4402 AP151000375161
94-207/348 4403 NDX2221562
4401 AP151000375162
పషరర: లకకమననరరయణరరవప ఏటట సశశటట �
పషరర: వఠల శకనవరసరరవప పటట సశశటట�
పషరర: దసరర మహ లకకమ డదడడవ మబటట

4404 NDX2221554
పషరర: చసదడ శశఖర బబబబ మబటట

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:55
లస: పప
94-207/350

తసడడ:డ అబబయఖ దదర మబటట
ఇసటట ననస:84-22-1859
వయససస:46
లస: పప
4407 NDX0092940
పషరర: సరసబశవరరవప� అనసత�
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1860
వయససస:31
లస: పప

4405 NDX2776680
పషరర: వనసకటటశసర రరవప అనసత

4408 NDX1004175
పషరర: వరసస ఆలమ
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1860
వయససస:35
లస: పప

94-207/349

భరస : చసదడ శశఖర బబబబ మబటట
ఇసటట ననస:84-22-1859
వయససస:33
లస: ససస స
94-207/778

తసడడ:డ సపవదసలల అనసత
ఇసటట ననస:84-22-1859
వయససస:54
లస: పప
94-207/352

94-208/374

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1849
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వఠల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1855
వయససస:49
లస: పప

94-208/371

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1848-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1854
వయససస:89
లస: పప
94-207/344

94-212/685

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1848/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహహష రతనస
ఇసటట ననస:84-22-1850
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1854
వయససస:83
లస: ససస స
4398 NDX0331454
పషరర: శరరదనదచవ పటట సశశటట �

4384 NDX1249531
పషరర: ననగ లకకమ మరరక శశటట

4382 NDX1471606
పషరర: శవ కలమమరర మబతనఖలపరటట

భరస : ఈశసర రరవప మబతనఖలపరటట
ఇసటట ననస:84/22/1848
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-22-1849
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహష రతనస
ఇసటట ననస:84-22-1850
వయససస:22
లస: ససస స
4395 NDX0927418
పషరర: కకలర సపటట సరససత�

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1848
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1848-1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమబలల
ఇసటట ననస:84-22-1848-1
వయససస:45
లస: పప
4392 NDX2336832
పషరర: పసడయసకర రతనస

94-208/368

భరస : వనసకటటశసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1848/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల మమదరపఖస
ఇసటట ననస:84-22-1848/1
వయససస:41
లస: ససస స
4389 NDX1226521
పషరర: అసజనవయబలల మమధరపకసస

4381 NDX0333013
పషరర: సరమమమ జఖస యడవలర

4406 NDX2336550
పషరర: దసరర మహలకమ దచవ మబకస

94-207/351

భరస : చసదడశశఖర బబబబ మబకస
ఇసటట ననస:84-22-1860
వయససస:33
లస: ససస స
94-207/353

4409 NDX2336360
పషరర: చసదడశశఖర బబబబ మబకస

94-207/354

తసడడ:డ అబబయఖ దదర మబకస
ఇసటట ననస:84-22-1860
వయససస:46
లస: పప
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4410 NDX1880252
పషరర: శరసత కలమమరర చనవర
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94-207/355

భరస : రమమ కరసత
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:25
లస: ససస స
4413 NDX2336626
పషరర: కరరరసక ఏడడకకసడల

4411 NDX2336634
పషరర: వనసకట మమధవ ఏడడకకసడల

94-207/356

భరస : మధస ససధననన రరవప ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:44
లస: ససస స
94-207/358

4412 NDX1412147
పషరర: రమణ చనవర

94-207/357

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:51
లస: ససస స

94-207/359 4415 NDX1992214
4414 NDX2336618
పషరర: తరర వనసకట తచజ ఏడడకకసడల
పషరర: సదరర బబబబ గలబ

94-207/360

తసడడ:డ మధస ససధననన రరవప ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససధననన రరవప ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ సరసమ గలబ
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:28
లస: పప

4416 NDX1378413
పషరర: రమమకరసత చనవర

94-207/361

4417 MLJ3519295
పషరర: రరజజరరమమహన రరవప�
చనవర�
తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:36
లస: పప

94-207/362

4418 NDX2336592
పషరర: మధస ససధనన రరవప
ఏడడకకసడల
తసడడ:డ వనసకట సరసమ ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:51
లస: పప

94-207/363

94-207/364

4420 NDX0332791
పషరర: ససబబబలల ఆలమ�

94-207/365

4421 MLJ3519527
పషరర: మబరళకకషష ఆలమ�

94-207/366

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:30
లస: పప
4419 NDX1412162
పషరర: వనసకరటరరమయఖ చనవర
తసడడ:డ రరమకకటయఖ చనవర
ఇసటట ననస:84-22-1862
వయససస:58
లస: పప
4422 MLJ3519576
పషరర: పపదదససబబబరరవప ఆలమ�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1863
వయససస:55
లస: ససస స
94-207/367

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1863
వయససస:65
లస: పప
4425 NDX0092288
పషరర: కకరణ కలమమర యరకబడడ

94-207/370

94-207/373

94-212/688

తసడడ:డ వనసకరటరరవ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:56
లస: పప

4429 NDX1566787
పషరర: శరసత యరకబడడ

4432 NDX2221646
పషరర: ససజజత కనననబబ యన

94-207/376

4435 NDX0091801
పషరర: దసరరరరరవప� కనననబబ యన�

94-212/686

4438 NDX3008778
పషరర: మహహశ బబబబ కనననబబ యన
తసడడ:డ శకనస కనననబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:23
లస: పప

4427 NDX0790709
పషరర: యరకబడడ తరరపత రరవప�

94-207/372

4430 NDX1334911
పషరర: ఝమనస రరణణ యరకబడడ

94-212/687

తసడడ:డ తరరపత రరవప యరకబడడ
ఇసటట ననస:84/22/1865
వయససస:31
లస: ససస స
94-207/374

4433 NDX1471432
పషరర: పపషపవత కనననబబ యన

94-207/375

భరస : ససబబబరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:46
లస: ససస స
94-207/377

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:31
లస: పప
94-207/379

94-207/369

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:49
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:85
లస: ససస స
4437 NDX1471416
పషరర: ససబబబరరవప కనననబబ యన

94-207/371

భరస : కకరణ కలమమర యరకబడడ
ఇసటట ననస:84/22/1865
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ లలటట ననసరర
ఇసటట ననస:84/22/1865
వయససస:43
లస: పప
4434 NDX0331843
పషరర: పపదనరసమమ కనననబబ యన�

4426 NDX1003672
పషరర: పడసరద ననసరర

4424 NDX0331710
పషరర: రరజఖలకడమ యరకబడడ�
భరస : తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:74
లస: పప
4431 NDX1834713
పషరర: పడసరద ననసరర

94-207/368

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1865
వయససస:33
లస: పప
4428 NDX1002989
పషరర: హనఫ సయఖద

4423 NDX1022482
పషరర: భవరన చటబటరజడడడ

తసడడ:డ పపదదససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1863
వయససస:44
లస: పప

4436 MLJ3519493
పషరర: శకనస కనననబబ యన� �

94-207/378

తసడడ:డ వనసకట రరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1866
వయససస:50
లస: పప
94-207/779

4439 NDX2335792
పషరర: వనసకట పడసరద రజడడ దచశస

94-207/380

తసడడ:డ రరమరజడడడ దచశస
ఇసటట ననస:84-22-1867
వయససస:47
లస: పప

Page 152 of 315

4440 NDX2335586
పషరర: భవఖ ఆలమ
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94-207/381

తసడడ:డ శకనవరస ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:21
లస: ససస స
4443 NDX1022706
పషరర: ననగగసదడస ఆళళ

94-207/384

94-207/588

94-207/388

94-207/391

94-207/394

94-207/397

94-207/400

భరస : శకనవరసరరవప makkena
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:39
లస: ససస స

4453 MLJ3519659
పషరర: గరవసదస� ఆలమ�

4456 NDX2221604
పషరర: సరదన ala

4459 NDX1468777
పషరర: గరపస ఆలమ

4462 NDX2917557
పషరర: ససబబ రరవప వడదడ

94-207/401

4465 NDX2144343
పషరర: రరజగశసరర నదతలపరటట

94-207/392

4468 NDX0687590
పషరర: ఎసషస రరరరణణ దసడడ�
భరస : జయరరమ�
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:57
లస: ససస స

4448 NDX2335859
పషరర: అసకమమ ఆలమ

94-207/387

4451 NDX0330860
పషరర: శవమమ ఆలమ�

94-207/390

4454 MLJ3519634
పషరర: కరశయఖ� ఆలమ�

94-207/393

తసడడ:డ గరవసదస� �
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:40
లస: పప
94-207/395

4457 NDX2335545
పషరర: మలలర సవరర ఆలమ

94-207/396

భరస : బసగరరయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:48
లస: ససస స
94-207/398

4460 NDX2221539
పషరర: ననగరరజ ఆలమ

94-207/399

తసడడ:డ బసగరరరజ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:31
లస: పప
94-212/1133

4463 NDX2920437
పషరర: వజయ లకడమ వడదడ

94-213/1058

భరస : వనసకట ససబబరరవప వడదడ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:35
లస: ససస స
94-207/402

భరస : కకటటశసరరరవప నదతలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/404

94-207/386

భరస : గరవసదస�
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వడదడ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:84-22-1871
వయససస:30
లస: పప
4467 NDX2221570
పషరర: రమణ మకజసన

94-207/389

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:36
లస: పప
4464 NDX1003466
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

4450 NDX1022607
పషరర: పదమజ దచశస

4445 AP151000375125
పషరర: శకనస ఆలమ�

భరస : గరవసదస ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:50
లస: ససస స
4461 MLJ2176667
పషరర: వనసకటటశసరరర ఆలమ� �

94-209/1025

తసడడ:డ గరవసదస� �
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరరజ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1870
వయససస:22
లస: ససస స
4458 NDX0330936
పషరర: బబలకకటమమ ఆలమ�

4447 NDX2917607
పషరర: ఆల దదవఖ ఆల

94-207/383

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:46
లస: పప

భరస : పడసరద రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదస ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:35
లస: పప
4455 NDX2335552
పషరర: శరరద ఆలమ

94-207/385

భరస : శకనవరస ఆల
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస అలమ
ఇసటట ననస:84-22-1869
వయససస:36
లస: ససస స
4452 NDX2335842
పషరర: శకనవరసరరవప ఆలమ

4444 NDX1785387
పషరర: సరయ బబబబ యలవరరర

4442 NDX1249341
పషరర: లకకమ యయలమరరస

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబబ యలవరరర
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస అలమ
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:18
లస: ససస స
4449 NDX2172005
పషరర: ససనత అలమ

94-207/382

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1868
వయససస:61
లస: ససస స
4446 NDX2625168
పషరర: దదవఖ అలమ

4441 MLJ2176709
పషరర: శరరద� ఆలమ�

4466 NDX2221521
పషరర: అలమ లకకమ మబరళ

94-207/403

భరస : మబరళ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:33
లస: ససస స
94-207/405

4469 NDX2144350
పషరర: కకటటశసర రరవప నదతలపరటట

94-207/406

తసడడ:డ శవయఖ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:32
లస: పప
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94-207/407

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:39
లస: పప
4473 NDX1022896
పషరర: పసచచమమ చకరకల

94-207/410

94-207/413

94-207/416

94-212/1135

94-207/420

94-207/423

94-207/426

భరస : చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:52
లస: ససస స

4483 NDX2221588
పషరర: లకకమకరసత యమసగరలశశటట

4486 NDX2336048
పషరర: శవయఖ అలమర

4489 NDX1124197
పషరర: శవపరరసత పటట సశశటట

4492 AP151000375423
పషరర: కకటటశసరరరవప ఏటట సశశటట �

94-211/130

4495 NDX2336451
పషరర: శరఖమల దచవ పటట సశశటట

94-207/418

4498 NDX2336576
పషరర: మణణకసఠ పటట సశశటట
తసడడ:డ చటటట బబబబ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:30
లస: పప

4478 NDX2102564
పషరర: పడసనన లకడమ పపవరసడ

94-207/415

4481 NDX2963387
పషరర: ఝనస ఆకలల

94-212/1134

4484 NDX2172096
పషరర: పరరసత ఆలమ

94-207/419

భరస : శవయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1878
వయససస:51
లస: ససస స
94-207/421

4487 NDX0331009
పషరర: పపలర మమ శనకరసయల�

94-207/422

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1879
వయససస:70
లస: ససస స
94-207/424

4490 NDX1469221
పషరర: మసరసన వరల షషక

94-207/425

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:84-22-1880
వయససస:33
లస: పప
94-207/427

4493 AP151000375424
పషరర: పపదరరఘవయఖ ఏటట సశశటట �

94-207/428

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1880
వయససస:75
లస: పప
94-207/429

భరస : వనసకటటష పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:26
లస: ససస స
94-207/431

94-207/412

భరస : భవనననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-22-1875
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1880
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవరజ రరవప మబకరసల
ఇసటట ననస:84-22-1881
వయససస:23
లస: ససస స
4497 NDX0687517
పషరర: రమమదచవ పటట సచదటట �

94-207/417

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1880
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1880
వయససస:43
లస: పప
4494 NDX2457158
పషరర: లకడమ మబకరసల

4480 NDX2101483
పషరర: బబల కకషష పపవరసడ

4475 NDX0092643
పషరర: శకనవరసరరవప యస

భరస : బబల కకషష పపవరసడ
ఇసటట ననస:84-22-1875
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ అలమర
ఇసటట ననస:84-22-1878
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1879
వయససస:75
లస: పప
4491 NDX1138676
పషరర: కకటటశసర రరవప పటట సశశటట

94-207/414

తసడడ:డ sankar యమసగరలమ శశటట
ఇసటట ననస:84-22-1877
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఆలమ
ఇసటట ననస:84-22-1878
వయససస:32
లస: పప
4488 AP151000375142
పషరర: పరపరరరవప శనకరసయల

4477 NDX0756189
పషరర: కకటటశసరర ఆర�

94-207/409

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-22-1874
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పపవరసడ
ఇసటట ననస:84-22-1875
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ భవనననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-22-1876
వయససస:33
లస: ససస స
4485 NDX2172088
పషరర: పడసరద ఆలమ

94-207/411

తసడడ:డ కరశ వశసననథ�
ఇసటట ననస:84-22-1875
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవలసగ పడసరద�
ఇసటట ననస:84-22-1875
వయససస:34
లస: పప
4482 NDX2892503
పషరర: పలర వ ఆకలల

4474 NDX0092999
పషరర: వనసకట వరయఖ� చకకల�

4472 NDX0562454
పషరర: పదమ� ససరరగరరర�

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1874
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1874
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చకరకల
ఇసటట ననస:84-22-1874
వయససస:53
లస: పప
4479 NDX0756429
పషరర: కరశ వశసననధ కజ�

94-207/408

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:84-22-1873
వయససస:68
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1874
వయససస:49
లస: ససస స
4476 NDX2107648
పషరర: నరసససహరరవప చకరకల

4471 MLJ3519683
పషరర: జయరరజ దసడడ

4496 NDX2336568
పషరర: మమధవ పటట సశశటట

94-207/430

భరస : దసరర రరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:33
లస: ససస స
94-207/432

4499 NDX2172021
పషరర: వనసకటటశ పటట సశశటట

94-207/433

తసడడ:డ చటటటబబబబ పఠరననరటటట
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:31
లస: పప
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4500 NDX1595299
పషరర: వ దసరర రరవప పటట సశశటట

94-207/434

తసడడ:డ చటటట బబబబ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:34
లస: పప
4503 MLJ3523149
పషరర: దసరర పస
డ ననకలమమరర� ఆలమ�

94-207/437

94-207/440

94-207/443

94-207/446

94-212/1136

94-207/451

94-174/1173

భరస : సదరఖననరరయణ చదనసనపలర
ఇసటట ననస:84-22-1891
వయససస:30
లస: ససస స

4513 NDX0327122
పషరర: రమమదచవ తననరర

4516 NDX3128931
పషరర: నలలఫప ర షషక

4519 AP151000375446
పషరర: భబససర చలలవరడడ�

4522 NDX0328138
పషరర: ససజజత ససదద న�

94-207/456

4525 AP151000375016
పషరర: శకనవరసస ససదద న�

94-207/447

4528 NDX0686949
పషరర: లకకమ చలమర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1891
వయససస:30
లస: ససస స

4508 NDX0874107
పషరర: షషక హవరబ

94-207/442

4511 NDX0144105
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-207/445

4514 NDX0647123
పషరర: కకషష కకషప ర తననరర

94-207/448

తలర : రమమదచవ
ఇసటట ననస:84-22-1887
వయససస:33
లస: పప
94-222/773

4517 NDX0501296
పషరర: పపషపలత చలలవరదద�

94-207/449

భరస : భబససరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1888
వయససస:39
లస: ససస స
94-207/452

4520 AP151000375388
పషరర: వనసకటటశసరరర చలలవరడడ

94-207/453

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1888
వయససస:71
లస: పప
94-207/454

4523 NDX0328104
పషరర: ఆదదలకడమ ససదద న

94-207/455

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:84-22-1890
వయససస:50
లస: ససస స
94-207/457

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1890
వయససస:51
లస: పప
94-207/459

94-207/439

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-22-1884
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-22-1890
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1890
వయససస:60
లస: ససస స
4527 NDX2172047
పషరర: రరమ చదనసనపలర

94-207/444

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84/22/1888
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష శరకమబరర
ఇసటట ననస:84-22-1889
వయససస:31
లస: ససస స
4524 NDX0327205
పషరర: పరరసత ససదద న

4510 NDX0874172
పషరర: షషక ససధనన

4505 NDX0935080
పషరర: వనసకట రతనస ఆల

భరస : ససధనన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1884
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1887
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1888
వయససస:44
లస: పప
4521 NDX3275088
పషరర: సతఖవత శరకమబరర

94-207/441

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1887
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:84-22-1887
వయససస:34
లస: పప
4518 NDX0930024
పషరర: పబబశశటట మబరళధర�

4507 MLJ3519204
పషరర: చననససబబబరరవప ఆలమ� �

94-207/436

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1884
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:84-22-1887
వయససస:33
లస: ససస స
4515 NDX2972883
పషరర: రరజగశ తననరర

94-207/438

తసడడ:డ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-22-1884
వయససస:65
లస: ససస స
4512 NDX0648501
పషరర: నలల తననరర

4504 MLJ3523131
పషరర: లలఅనసదరఖ ఆలమ

4502 NDX1374644
పషరర: సతఖవత గరల

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరతన రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:43
లస: పప
4509 NDX0144071
పషరర: మమహరరన షషక

94-207/435

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1882
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగమలలర శసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1883
వయససస:38
లస: ససస స
4506 AP151000375405
పషరర: ననగమలలర శరరరవప ఆలమ�

4501 NDX0092692
పషరర: చటటటబబబబ� పటటటసశశటట �

4526 AP151000375386
పషరర: వనసకటశశషగరరరరరవప ససదద న�

94-207/458

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1890
వయససస:65
లస: పప
94-207/460

4529 NDX1154699
పషరర: శకనవరస రరవప చలమర

94-207/461

తసడడ:డ బబలమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-22-1891
వయససస:39
లస: పప
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4530 AP151000375015
పషరర: శకనవరసరరవప చలమర

94-207/462

తసడడ:డ చననమమమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1891
వయససస:48
లస: పప
4533 NDX2625143
పషరర: ససజనఖ పనదద

94-207/589

Deleted
94-207/465

తసడడ:డ దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1893
వయససస:30
లస: ససస స
4539 NDX2869741
పషరర: ననలర పదనమవత

94-207/781

94-207/468

94-207/471

94-212/1275

94-207/783

భరస : శకనవరసరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:54
లస: ససస స

4540 NDX1022573
పషరర: చనసదదన మసరసన బ షషక

4543 NDX1146216
పషరర: సనకర కకరణ వనసకట పడసరద

4546 NDX1003417
పషరర: షరజహన షషక

4549 NDX2872018
పషరర: మననకడ మమసడనలమనవన

4552 NDX3049913
పషరర: బజ పడకరశ వడర మబడడ

94-207/786

4555 NDX3083888
పషరర: ననగ సరయ కకరణ వడర మబడడ

94-207/466

4558 NDX3048527
పషరర: అనత వడర మబడడ
భరస : బజ పడకరశ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:24
లస: ససస స

94-229/1549

4538 NDX2869659
పషరర: ననలర రమ ననయబడడ

94-207/780

4541 NDX0927517
పషరర: సరససత సనకర

94-207/467

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1893/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-207/469

4544 NDX2177732
పషరర: షషక ఖమజజ

94-207/470

తసడడ:డ షషక గఫపర
ఇసటట ననస:84-22-1893/1
వయససస:29
లస: పప
94-207/472

94-212/1137
4547 NDX2965846
పషరర: కకటటశసర రరవప మమసడనలమనవన

తసడడ:డ నరసయఖ మమసడనలమనవన
ఇసటట ననస:84-22-1894
వయససస:41
లస: పప
94-213/1059

4550 NDX3050168
పషరర: రరఘవమమ ననలపరరరర

94-207/782

భరస : ససబబయఖ ననలపరరరర
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:71
లస: ససస స
94-207/784

4553 NDX3048238
పషరర: ననగసరయ కకరణ వడర మబడడ

94-207/785

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:28
లస: పప
94-207/787

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:28
లస: పప
94-212/1138

4535 NDX3259744
పషరర: ససజనఖ పనదద

తసడడ:డ ననలర టటవతననవడద
ఇసటట ననస:84-22-1893
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:28
లస: ససస స
4557 NDX3065141
పషరర: రమణ వడర మబడడ

94-207/590

భరస : కకటటశసర రరవప మమసడనలమనవన
ఇసటట ననస:84-22-1894
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ ననలపరరరర
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:61
లస: ససస స
4554 NDX3047677
పషరర: దసరర భవన వడర మబడడ

4537 NDX2666865
పషరర: పరరసత వరడపలర

94-207/464

భరస : రరజగసదడ కలమమర పనదద
ఇసటట ననస:84-22-1892
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల రహమమన
ఇసటట ననస:84-22-1894
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ షరజహన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1894
వయససస:19
లస: పప
4551 NDX3101516
పషరర: శరయమమ ననలపరరరర

భరస : శవయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:84/22/1892
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1893/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : షరర జరరన
ఇసటట ననస:84-22-1894
వయససస:33
లస: ససస స
4548 NDX3225257
పషరర: అసర స షషక

94-207/677

తలర : జజన బబగస షసక
ఇసటట ననస:84-22-1893/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1893/1
వయససస:51
లస: ససస స
4545 NDX1022953
పషరర: నదరజ హన షషక

4534 NDX3080322
పషరర: కలమమరర నదతలపత

4532 NDX0929869
పషరర: వనసకట రజడడడ కకసడన�

తసడడ:డ ససతనరరమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1892
వయససస:81
లస: పప

భరస : సదరఖ ననరరయణ వరడపలర
ఇసటట ననస:84-22-1893
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననలర రమ ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1893
వయససస:30
లస: ససస స
4542 NDX1022565
పషరర: జజనబబగస షషక

94-207/463

భరస : వనసకట రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1892
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడ కలమమర పనదద
ఇసటట ననస:84-22-1892
వయససస:24
లస: ససస స
4536 NDX0890830
పషరర: సతఖవత�

4531 NDX0927566
పషరర: శవమమ కకసడన

4556 NDX3071438
పషరర: పడథసఖష వడర మబడడ

94-207/788

భరస : ననగ సరయ కకరణ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-22-1895
వయససస:27
లస: ససస స
94-212/1139

4559 NDX1249317
పషరర: ససతమమ సససక

94-207/473

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1897
వయససస:52
లస: ససస స
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94-207/591

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసదదవరలసర
ఇసటట ననస:84-22-1897
వయససస:22
లస: ససస స
4563 NDX2172070
పషరర: రమమదచవ శరనస

94-207/475

Deleted
94-207/478

తసడడ:డ చనననబషర� �
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:39
లస: పప
4569 NDX2221596
పషరర: bhulakshmi bonam

94-207/481

94-207/484

94-207/487

94-207/489

94-207/492

94-207/790

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1904
వయససస:42
లస: పప

94-207/477

4568 AP151000375030
పషరర: ఛనన భబషర షషక

94-207/482 4571 NDX0687160
4570 NDX2336386
పషరర: లకడమ తరరపతమమ మబనమమకల
పషరర: కకటటశసరర సనకర�

4573 NDX2422426
పషరర: ననగబల మరర షషక

4576 NDX2823649
పషరర: సతఖ వత సమజ

4579 NDX0328468
పషరర: లకడమ� కకనగరల�

4582 NDX0330522
పషరర: శసకర రరవప క�నగరల�

4585 NDX3045259
పషరర: లలకగశ కనగరల

4588 NDX2920577
పషరర: శరకవణణ బల కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ శవ పపలర రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:84-22-1905
వయససస:19
లస: ససస స

94-207/480

94-207/483

భరస : గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:46
లస: ససస స
94-207/485

4574 NDX2422400
పషరర: ఘన సపవదన షషక

94-207/486

తసడడ:డ హసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:50
లస: పప
94-229/1393

4577 NDX1880229
పషరర: వనసకట కకటటశసరర కకనగరల

94-207/488

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/490

4580 NDX0328278
పషరర: దసరర కకనగరల�

94-207/491

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:57
లస: ససస స
94-207/493

4583 NDX3044963
పషరర: శశషష కకనగళళ

94-207/789

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకనగళళ
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:49
లస: పప
94-207/791

తసడడ:డ సషడడ కనగరల
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:21
లస: పప
94-207/495

4565 MLJ2171734
పషరర: మమసమలర � షషక�

తసడడ:డ ఆదస బబగ
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శవ�
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశషష కకనగళళ
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:45
లస: ససస స
4587 NDX1468702
పషరర: బబషర షషక

94-207/479

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ�
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:34
లస: పప
4584 NDX3043858
పషరర: పదమ కకనగళళ

4567 MLJ2172617
పషరర: జజనభబషర� షషక�

94-207/474

తసడడ:డ చనననబషర� �
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట ఆచనరర సమజ
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవ కకడదరర
ఇసటట ననస:84-22-1903
వయససస:25
లస: ససస స
4581 NDX0092825
పషరర: సతఖననరరయణ� కకనగరల�

భరస : రమణ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:54
లస: పప
4578 NDX1758954
పషరర: అశసన కకడదరర

94-207/476

తసడడ:డ గసగరరజ మబనమమకల
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఘన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1902
వయససస:52
లస: ససస స
4575 AP151000375034
పషరర: గరపరలకకషష సనకర

4564 NDX2144400
పషరర: రరమదచవ శరనస

4562 NDX2136795
పషరర: సరమమమ జఖస శరనస

తలర : రమమదచవ శరనస
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనననబషర� �
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప bonam
ఇసటట ననస:84-22-1901
వయససస:29
లస: పప
4572 NDX2422418
పషరర: నదరజ హన షషక

94-208/1140

తసడడ:డ చసదడ ననయబడడ వరడపలర
ఇసటట ననస:84-22-1897
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమణ రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-22-1900
వయససస:63
లస: ససస స
4566 MLJ2171726
పషరర: ఆలభబషర� షషక�

4561 NDX2662310
పషరర: సదరఖ ననరరయణ వరడపలర

4586 NDX1468694
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

94-207/494

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:84-22-1904
వయససస:34
లస: ససస స
94-207/792

4589 NDX3053618
పషరర: శరకవణణ బబల కకపపపరరవపరర

94-207/793

తలర : వనసకట లకడమ ససరరజఖస కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:84-22-1905
వయససస:18
లస: ససస స
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4590 NDX0693143
పషరర: ఆదదలకడమ� సససగరరరజ�
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94-207/496

భరస : శకహరర�
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:38
లస: ససస స
4593 NDX1003482
పషరర: శకహరర సససగరరజ

94-207/499

94-207/794

94-207/796

94-207/502

భరస : మణణ కలమమర బబ నసగర
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:26
లస: ససస స
4605 NDX0502567
పషరర: ఝమనస మసరల�

94-207/505

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:35
లస: ససస స

4597 NDX2712701
పషరర: పదమ మబణణమమకఅలమ

4600 NDX2744688
పషరర: గసగర రరజ మబణణమమకఅలమ

భరస : రరమరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1911
వయససస:71
లస: ససస స
4614 NDX2050953
పషరర: ససబబబరరవప కరసర

94-212/689

తసడడ:డ అబడహస పరల దరరర
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:26
లస: పప

94-207/516

4598 NDX2918951
పషరర: కలమమరర పససపపలలటట

94-207/795

94-207/797

4601 NDX2918761
పషరర: పపరరషప తస స పససపపలలటట
తసడడ:డ ననరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-22-1907
వయససస:62
లస: పప

94-207/503
4603 NDX1468728
పషరర: కలమమరర చనసదదన సససహ
యమదవ దనమన
తసడడ:డ శక�ేదల సససహ యమదవ దనమన
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:29
లస: ససస స

4604 NDX2068808
పషరర: శశరలజ కలమమరర కరమశశటట
తసడడ:డ రరజజ రసగననధ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:33
లస: ససస స

4606 NDX2068816
పషరర: ససహససన కరమశశటట

4607 NDX0330779
పషరర: వనసకటటశసరమమ తననరర�

4612 AP151000375333
పషరర: శకనవరసరజడడడ దచసస�

4615 NDX2041432
పషరర: ససజనఖ జజషషవర ఆరగతతటట

94-207/501

భరస : పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-22-1907
వయససస:52
లస: ససస స

94-207/507

94-208/1384

94-207/504

94-207/508

భరస : వనసకటసరసమ�
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:63
లస: ససస స
94-207/510

4610 NDX0331934
పషరర: ససదనఖరరణణ దచసస�

94-207/511

భరస : శకనవరసరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1911
వయససస:51
లస: ససస స
94-207/513

తసడడ:డ కకటటరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-22-1911
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరసర
ఇసటట ననస:84-22-1912
వయససస:57
లస: పప
4617 NDX2031698
పషరర: ననయయల జగఫరగ దరరర

94-207/592

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ దచశస
ఇసటట ననస:84-22-1911
వయససస:27
లస: ససస స
94-207/512

4595 AP151000375394
పషరర: చటటటబబబబ సససగరరజ�
తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజజ రసగననధ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రసగననధ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1908
వయససస:30
లస: పప

94-207/498

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబణణమమకఅలమ
ఇసటట ననస:84-22-1907
వయససస:34
లస: పప

94-207/509 4609 NDX1785593
4608 NDX2068824
పషరర: సదరఖ పవన కలమమర కరమశశటట
పషరర: ననమక దచశస

4611 NDX0331884
పషరర: వనసకటససబబమమ దచశస�

94-207/500

భరస : వనసకటటశసరరలల
ఇసటట ననస:84-22-1907
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర మబణణమమకఅలమ
ఇసటట ననస:84-22-1907
వయససస:51
లస: ససస స
4602 NDX2185164
పషరర: జజఖత బబ నసగర

4594 NDX2172039
పషరర: చటటటబబబబ సససగరరజ

4592 NDX1003334
పషరర: నలకసఠస దనదద

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ షసరరమలల సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర శసగరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:18
లస: పప
4599 NDX3017605
పషరర: పదమ మబణణమమకఅలమ

94-207/497

భరస : చటటట బబబబ సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:84-22-1906
వయససస:45
లస: పప
4596 NDX3194164
పషరర: వవణబ మమధవ శసగరరజ

4591 NDX0329599
పషరర: భవరన సససగరరజ

4613 NDX2137058
పషరర: పదమ పప లనవన

94-208/378

భరస : అపరపరరవప పప లనవన
ఇసటట ననస:84-22-1912
వయససస:48
లస: ససస స
94-207/514

4616 NDX0332718
పషరర: భబరత దరరర�

94-207/515

భరస : జజషషవర ఆనసద కలమమర ఆరగతతటట
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:77
లస: ససస స

4618 NDX1991950
పషరర: జజషషవర ఆనసద కలమమర
ఆరగతతటట
తసడడ:డ ఆనసద రరవప ఆరగతతటట
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:45
లస: పప

4619 AP151000375211
పషరర: కకటటరతనస దరరర�

94-207/517

94-207/518

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:81
లస: పప
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4620 NDX2185388
పషరర: మలలర శసరర ఎనసగబల
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94-208/379

తసడడ:డ సరసబయఖ ఏనసగబల
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:30
లస: ససస స
4623 NDX2839587
పషరర: శత పరసస కసటట

94-212/1140

94-208/382

94-208/385

94-212/1143

94-208/389

94-208/392

94-209/267

తసడడ:డ మలర యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:59
లస: పప

4633 NDX0335331
పషరర: సరబబడజఖస వడదల

4636 AP151000375289
పషరర: వనసకట రరవప వడధల

4639 NDX0105304
పషరర: సలమమ షషక

4642 NDX0104323
పషరర: బబలమజ బబషర షషక

94-229/1395

4645 NDX2784593
పషరర: సతఖననరరయణ గగరజకల

94-208/387

4648 NDX3134418
పషరర: దచవ పడసరద వసకరయలపరటట
తసడడ:డ మలర యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:59
లస: పప

4628 NDX2470508
పషరర: వనసకటటశసరరర రజడడడ

94-208/384

4631 NDX2979698
పషరర: శకనవరసరరవప గగడ

94-212/1142

4634 MLJ3519345
పషరర: గణణష వడడదల

94-208/388

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1917
వయససస:36
లస: పప
94-208/390

4637 NDX1483676
పషరర: లకడమ తషలసస బడడడశ
న శటట

94-208/391

భరస : రవశసకర బదదశ
డ శటట
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/265

4640 NDX2338655
పషరర: రసదల బ షషక

94-209/266

భరస : అబబదల రజహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:64
లస: ససస స
94-209/268

4643 NDX2784627
పషరర: మధససదదన రరవప గగరజకల

94-229/1394

తసడడ:డ లకమణ రరవప గగరజకల
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:64
లస: పప
94-229/1396

తసడడ:డ మధససదదన రరవప గగరజకల
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:27
లస: పప
94-208/1385

94-228/462

తసడడ:డ సననఖశ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1915
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రజహమమన
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:48
లస: పప

భరస : మధససదదన రరవప గగరజకల
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:58
లస: ససస స
4647 NDX3069754
పషరర: దచవ పడసరద వసకరయలపరటట

94-208/386

భరస : బబలమజ బబషర
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:22
లస: పప
4644 NDX2785087
పషరర: వరలకడమ గగరజకల

4630 NDX2337178
పషరర: పడసరద కకతకకటట

4625 NDX0097386
పషరర: ఆదదమమ కలసభ

తసడడ:డ జజగబలల రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1914
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1917
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకట
ఇసటట ననస:84-22-1918
వయససస:33
లస: పప
4641 NDX2338671
పషరర: లమహహర రజహమమన షషక

94-208/383

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1917
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:84-22-1917
వయససస:43
లస: పప
4638 NDX2140192
పషరర: ననగరరజ కకట

4627 NDX0823575
పషరర: నరగసదడ కలమమర కకతస కకటట

94-208/381

భరస : రరమయఖ SHAIK
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కకతకకటట
ఇసటట ననస:84-22-1915
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1915
వయససస:40
లస: ససస స
4635 AP151000375291
పషరర: ససరగష బబబబ వడధల

94-212/1141

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1914
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడసరద కకతకకటట
ఇసటట ననస:84-22-1915
వయససస:36
లస: ససస స
4632 NDX2971315
పషరర: ననగమణణ గగడ

4624 NDX2893097
పషరర: పడమద పరసస కసటట

4622 NDX2185354
పషరర: శకనవరస రరవప ఎనసగబల

తసడడ:డ సరసబయఖ ఏనసగబల
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ పరసస కసటట
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1914
వయససస:52
లస: ససస స
4629 NDX2337160
పషరర: కలససమ కలమమరర కకతకకటట

94-208/380

భరస : సరసబయఖ ఏనసగబల
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పడవణ పరసస కసటట
ఇసటట ననస:84-22-1913
వయససస:48
లస: ససస స
4626 NDX0334409
పషరర: లకకమశరరదన కకతస కకటట

4621 NDX2185370
పషరర: కరమమశసరమమ ఎనసగబల

4646 NDX2456341
పషరర: భబరర వ పతస

94-208/393

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతస
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/1386

4649 NDX3128733
పషరర: వసససధర వసకరయలపరటట

94-208/1387

భరస : దచవ పడసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:46
లస: ససస స
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4650 NDX3138799
పషరర: ససషసమథ వసకరయలపరటట

94-208/1388

తసడడ:డ దచవపడసరద దచవపడసరద
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:24
లస: ససస స
4653 NDX3107232
పషరర: దచవ పడసరద వసకరయలపరటట

94-233/1212

94-207/519

94-208/396

94-209/270

94-209/273

94-209/276

94-209/279

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:42
లస: పప

4663 MLJ2178549
పషరర: కరమమశసరరరవప� బదదశ
డ శటట �

4666 NDX0875187
పషరర: ఆదదలకడమ బదదరరశశటట

4669 NDX0105619
పషరర: సలరర షషక�

4672 AP151000381366
పషరర: ఉమమదచవ బదదశ
డ శటట �

94-209/282

4675 NDX0825299
పషరర: మల రరమకకషష

94-209/271

4678 NDX0104240
పషరర: ననరరయణ మసడవ�
తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:43
లస: పప

4658 NDX2337012
పషరర: పసర అహమమద షషక

94-208/395

4661 MLJ2177608
పషరర: రరజగశసరర� బదదశ
డ శటట �

94-209/269

4664 NDX0307348
పషరర: శసకర బదదశ
డ శటట

94-209/272

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:38
లస: పప
94-209/274

4667 NDX0105593
పషరర: శరరదన దచవ మసడవ�

94-209/275

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/277

4670 MLJ2177657
పషరర: పదనమవత� అననపపరజడడడ�

94-209/278

భరస : ననగశవరరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:46
లస: ససస స
94-209/280

4673 NDX0105411
పషరర: ససతనరరవమమ మసడవ�

94-209/281

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:76
లస: ససస స
94-209/283

తసడడ:డ కకసడనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:35
లస: పప
94-209/285

95-208/1067

భరస : శసకర� �
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:31
లస: పప
4677 NDX0729921
పషరర: వనసకటటశసరరర�

94-208/397

భరస : జజన సపవదన�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:50
లస: ససస స
4674 NDX1527631
పషరర: రవ శసకర బదచద శ
న శటట

4660 NDX2336980
పషరర: వల షషక

4655 SQX1723428
పషరర: తనర దచవ మమదదరజడడ

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పతస
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:38
లస: ససస స
4671 NDX0105197
పషరర: గబరరవరర నమమ మసడవ�

94-208/394

తసడడ:డ కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:24
లస: ససస స
4668 NDX1996315
పషరర: పదనమవత పతస

4657 NDX2336998
పషరర: సపవదమమ షషక

94-229/1397

తసడడ:డ ననగ భబషణస మమదదరజడడ
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పసరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరశయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:56
లస: ససస స
4665 NDX1807017
పషరర: రజయమ షషక

94-233/1213

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:24
లస: పప
4662 MLJ2177616
పషరర: శశషమమ� బదదశ
డ శటట �

4654 NDX3140142
పషరర: వనల వసకరయలపరటట

4652 NDX3134053
పషరర: దచవ పడసరద వసకరయలపరటట

తసడడ:డ మలర యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దచవ పడసరద వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గరసదద
ఇసటట ననస:84-22-1920
వయససస:48
లస: పప
4659 NDX1731414
పషరర: వనసకటసరయ చసతకరయల

94-212/1144

భరస : అచచయఖ యమగసటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:96
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1919
వయససస:59
లస: పప
4656 NDX0092270
పషరర: శకనవరసరరవప గరసదద

4651 NDX3138690
పషరర: నసరమమ యమగసటట

4676 MLJ2178630
పషరర: శకనవరస� తనడడ�

94-209/284

తసడడ:డ కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:37
లస: పప
94-209/286

4679 NDX0105221
పషరర: వనసకటటశసరరర మధదర�

94-209/287

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:51
లస: పప
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94-209/288

తసడడ:డ పకకర అహమద�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:53
లస: పప

4681 MLJ2177483
పషరర: ననగశవరరజడడడ� అననపపరజడడడ�

94-209/289

తసడడ:డ బబలరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:53
లస: పప

4683 NDX0881847
పషరర: కరశయఖ బదదశ
డ శటట

4682 AP151000381010
పషరర: వనసకటటశసరరరవప బదదశ
డ శటట �

94-209/290

తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:59
లస: పప

94-209/291

తసడడ:డ కకషషయ
ఇసటట ననస:84-22-1921
వయససస:63
లస: పప

4684 NDX0560706
పషరర: లకడమ పసడయ మరరయమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-209/292

భరస : వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:84-22-1922
వయససస:32
లస: ససస స
4687 NDX1067446
పషరర: జయబబబబ బడడగబ

94-209/295

94-208/1661

94-208/399

4691 NDX3279809
పషరర: వజయ లకడమ తతట

4694 NDX2337004
పషరర: అచచమమ బబ లమరవపల

94-209/298

4697 MLJ3526258
పషరర: శరరద� బబ లమరవపల�

తసడడ:డ బబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:38
లస: పప
94-209/304

భరస : వసలయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:70
లస: ససస స

4703 SQX1722107
పషరర: భబరత బబ లమరవపల

94-208/400

4706 NDX0747428
పషరర: కకషరషరజడడడ
తసడడ:డ రమణరజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:28
లస: పప

94-208/398

4692 NDX3279833
పషరర: నవన నకస

94-229/1553

4695 NDX0307611
పషరర: ననగలకడమ� నదతలపరటట�

94-209/297

భరస : కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:38
లస: ససస స
94-209/299

4698 MLJ3526266
పషరర: భవరన బబ లమరవపల

94-209/300

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:49
లస: ససస స
94-209/302

4701 AP151000381347
పషరర: డచవడనడజ గబడడశ

94-209/303

తసడడ:డ ససశలరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:59
లస: పప
95-208/1068

భరస : పడమద తనడ
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:45
లస: ససస స
94-209/306

4689 NDX1731448
పషరర: పపరష కలమమరర నదతలపరటట

తసడడ:డ రసగ రరవప నకస
ఇసటట ననస:84-22-1924
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:68
లస: పప
4705 NDX0739888
పషరర: అచచమమ వనననపపసల

94-229/1552

తసడడ:డ పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:38
లస: ససస స

94-209/301 4700 NDX0307439
4699 MLJ2175107
పషరర: ఆదదననరరయణ� నదతలపరటట�
పషరర: కకటటశసరరరవపనదతలపరటట

94-209/294

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:84-22-1923
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ బబ లమరవపల
ఇసటట ననస:84-22-1925
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ డచవడనడజ� �
ఇసటట ననస:84-22-1926
వయససస:38
లస: ససస స

4702 AP151000381024
పషరర: పసచచయఖ బబ లమరవపల�

94-209/296

భరస : పడసరద రరవప తతట
ఇసటట ననస:84-22-1924
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపయఖ పప తషల
ఇసటట ననస:84-22-1925
వయససస:23
లస: ససస స
4696 MLJ2177954
పషరర: ససధఖ� గబడడసప�

4688 NDX2157882
పషరర: ససఖఇనస అనల కలమమర

4686 AP151000381021
పషరర: హహరణమయ నకరస

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-22-1922
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప ససఖఇనస
ఇసటట ననస:84-22-1922
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప నకరస
ఇసటట ననస:84-22-1924
వయససస:56
లస: పప
4693 NDX2337384
పషరర: అనసహఖ పప తషల

94-209/293

తసడడ:డ డచవడ రరజ
ఇసటట ననస:84-22-1922
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరరజ
ఇసటట ననస:84-22-1922
వయససస:37
లస: పప
4690 NDX3279791
పషరర: నరసససహరరవప నకరస

4685 NDX1067479
పషరర: ససమఖ గబడడసప

4704 NDX0739938
పషరర: సరయ పడశరసత బసడడ

94-209/305

భరస : శకనవరస రజడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:43
లస: ససస స
94-209/307

4707 NDX0739623
పషరర: శకనవరస రజడడడ బసడడ

94-209/308

తసడడ:డ వనసకటటశసర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:47
లస: పప
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94-229/467

తలర : వనసకట రరవమమ శరగస
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:56
లస: ససస స
4711 NDX1483858
పషరర: శశరలజ నససదమ

94-208/401

94-207/799

94-229/1547

94-209/310

94-209/313

94-209/316

94-203/467

తసడడ:డ రరమయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:60
లస: పప

4721 AP151000381227
పషరర: మహలకమమమ గడడ స

4724 NDX0562637
పషరర: రఘబరరస సససగరరజ

4727 NDX3133170
పషరర: మసరసన వల షషక

4730 NDX0547091
పషరర: ఆదదలకడమ చదలకరన

94-203/470

4733 NDX0548065
పషరర: కకటటశసరరరవప చదలగరన

94-209/311

4736 NDX1114065
పషరర: ఫరతమమ సయఖద
భరస : జయపరల షర సయఖద
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:48
లస: ససస స

4716 NDX2485928
పషరర: ఉదయసపవ యజజవరపప

94-229/469

4719 NDX0308247
పషరర: అరరణకలమమరర గడదస

94-209/309

4722 AP151000381229
పషరర: వనసకటటశసరరరవప గడడ స

94-209/312

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:43
లస: పప
94-209/314

4725 NDX1067529
పషరర: అబబదల రషసద షషక

94-209/315

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-22-1943
వయససస:54
లస: పప
94-208/1389

4728 NDX1358928
పషరర: భబరర వ కకసడమబరర

94-203/466

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:29
లస: ససస స
94-203/468

4731 NDX0734061
పషరర: అరరణ యలవరరస

94-203/469

భరస : శకనవరసరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:50
లస: ససస స
94-203/471

తసడడ:డ గరపరలరరవప చదలకరన
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:42
లస: పప
94-203/473

94-229/1399

భరస : వనసకటటససరరరరవ
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప చదలకరన
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:37
లస: పప
4735 AP151000363211
పషరర: వనసకటటశసరరర లసగసశశటట

94-207/520

తసడడ:డ మర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-22-1944
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:32
లస: ససస స
4732 NDX1358910
పషరర: కకసడ మబరర రరమ రరవప

4718 NDX0092510
పషరర: రరజజ� వరలలటట�

4713 NDX2919199
పషరర: అసజల గడడ స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యజజవరపప
ఇసటట ననస:84-22-1930
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస
ఇసటట ననస:84-22-1943
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసరడ
ఇసటట ననస:84-22-1943
వయససస:70
లస: పప
4729 NDX0734145
పషరర: వనయ యలవరరస

94-210/297

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అబబదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:84-22-1943
వయససస:48
లస: ససస స
4726 NDX0739664
పషరర: అబబదల ఖమయస

4715 NDX2484061
పషరర: ఉమమ శసకర యజజవరపప

94-207/798

భరస : ధనససజయ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:84-22-1928
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:84-22-1931
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట శశషరదద�డ
ఇసటట ననస:84-22-1942
వయససస:40
లస: ససస స
4723 NDX1885799
పషరర: మబసతనజ బబగమ షషక

94-229/1398

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యజజవరపప
ఇసటట ననస:84-22-1930
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప తషరరమమళర
ఇసటట ననస:84-22-1930
వయససస:25
లస: ససస స
4720 NDX0824235
పషరర: పప తషల వనసకట ససజజత�

4712 NDX2919306
పషరర: ధనససజయ రరవప గడడ స

4710 NDX2919322
పషరర: శకధర గడడ స

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:84-22-1928
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప గడదస
ఇసటట ననస:84-22-1928
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:84-22-1930
వయససస:37
లస: ససస స
4717 NDX3253333
పషరర: ససజనఖ తషరరమమళర

94-229/468

తలర : వజయ పపపరపల
ఇసటట ననస:84-22-1927
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రజడడడ నసససస
ఇసటట ననస:84-22-1928
వయససస:25
లస: ససస స
4714 NDX3147345
పషరర: శక లకడమ తషరరమమళళ

4709 NDX1966235
పషరర: మమధవ రజడడ పపపరపల

4734 NDX0752725
పషరర: శకనవరసరరవప యలవరరస

94-203/472

తసడడ:డ రరఘవయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:84-23
వయససస:55
లస: పప
94-229/470

4737 NDX1736141
పషరర: ససవరష సససదరర యమరర గడనడ

94-209/318

భరస : శశషగరరర రరవప యమరర గడనడ
ఇసటట ననస:84-23-62
వయససస:58
లస: ససస స
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4738 NDX1736158
పషరర: శరఖమ కలమమర యమరర గడనడ

94-209/319

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప యమరర గడనడ
ఇసటట ననస:84-23-62
వయససస:42
లస: పప
4741 NDX1182740
పషరర: లతఫ మహమమద

94-211/131

4742 NDX2456432
పషరర: పడణణత మమకల

94-229/472

4745 AP151000003074
పషరర: శవ పరరసత యయమనవన

4748 NDX1307347
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

తసడడ:డ ఉదయ భబససరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర హహసపవసన
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:42
లస: పప

4750 NDX0432419
పషరర: లకకమతషలసస చకరస

4751 NDX0432534
పషరర: సరరజనదచవ చకరస

94-229/478

తసడడ:డ జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1933
వయససస:36
లస: ససస స
4753 NDX2185719
పషరర: ననగ మననజ కలమమర కరరక

94-211/132

94-229/482

94-229/485

భరస : రరమమరరవప పపదద
ఇసటట ననస:84-23-1936
వయససస:35
లస: ససస స

94-229/476

4760 NDX1654384
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కఱసఱ

94-229/487

4763 NDX0432351
పషరర: వజయలకడమ తదలగనవడడ

94-229/479

4766 NDX0432328
పషరర: రతనకలమమరర పపదద
భరస : సరసబశవరరవప పపదద
ఇసటట ననస:84-23-1936
వయససస:43
లస: ససస స

4746 AP151000003073
పషరర: మమణణకఖస మరర

94-229/474

4749 AP151000000282
పషరర: సరసబశవ రరవప యయమనవన

94-229/477

4752 NDX1408039
పషరర: అనసత రరఘవవసదడ చకరస

94-229/480

తసడడ:డ జననరరన రరవప చకరస
ఇసటట ననస:84-23-1933
వయససస:30
లస: పప
94-212/1147

4755 NDX1654327
పషరర: ఆలలఖఖ కఱసఱ

94-229/481

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కఱసఱ
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/483

4758 NDX2090900
పషరర: ననగమణణ తరరపత

94-229/484

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:58
లస: ససస స
94-229/486

4761 NDX3154382
పషరర: అరరణ కకన

94-229/1401

భరస : సత బబబబ కకన
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/488

భరస : వనసకటరమణమబరరస
ఇసటట ననస:84-23-1935
వయససస:45
లస: ససస స
94-229/490

94-229/471

తసడడ:డ వనసకటరతనస యయమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప కఱసఱ
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:84-23-1935
వయససస:43
లస: ససస స
4765 NDX1941153
పషరర: మమధవ పపదద

4757 NDX1654483
పషరర: పరవన కఱసఱ

4743 NDX2128180
పషరర: పసడయమసక యయమనవన

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కఱసఱ
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:42
లస: పప
4762 MLJ1973585
పషరర: పదమ మబనగరల

94-229/473

తసడడ:డ సదరయఖ మమడపరటట
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:39
లస: ససస స
4759 NDX0709683
పషరర: సరసబయఖ ఏకలరర

4754 NDX3210614
పషరర: సత బబబబ మమడపరటట

94-209/321

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జననరర నరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1933
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:84-23-1934
వయససస:23
లస: పప
4756 NDX0433110
పషరర: ఓసకరరమమ ఏకలరర

94-209/322

భరస : సరసబశవ రరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/475

4740 NDX2338564
పషరర: శవ కలమమరర లసగరల

భరస : వనసకరటరరవ లసగరల
ఇసటట ననస:84-23-200
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరద శశరరలల మమకల
ఇసటట ననస:84-23-205
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యయమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1932
వయససస:24
లస: ససస స
4747 NDX2090835
పషరర: శకనవరసరరవప కరవపరర

94-209/320

తసడడ:డ బకకలల యమరర గడనడ
ఇసటట ననస:84-23-62
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమర మహమమద
ఇసటట ననస:84-23-200
వయససస:29
లస: పప
4744 NDX1753079
పషరర: పపషపలతన యయమనవన

4739 NDX1736133
పషరర: శశషగరరర రరవప యమరర గడనడ

4764 NDX0432344
పషరర: మమధవమమ తదలగనవడడ

94-229/489

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1935
వయససస:63
లస: ససస స
94-229/491

4767 NDX0412213
పషరర: శకనవరస ఎలకర

94-229/492

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏలక
ఇసటట ననస:84-23-1936
వయససస:32
లస: పప
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4768 AP151000399340
పషరర: రరమమరరవప పపదద

94-229/493

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:84-23-1936
వయససస:45
లస: పప
4771 MLJ3387131
పషరర: శరఖమ బబబబ చనవల

94-229/496

94-229/499

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:48
లస: పప
4780 NDX2346625
పషరర: పపషప పసటట

94-229/504

94-229/507

94-209/323

94-209/327

భరస : మమరససడచయబలల అసబటట
ఇసటట ననస:84-23-1947
వయససస:49
లస: ససస స

94-229/505

94-211/1175

4793 NDX3183266
పషరర: ఉష రరణణ యయరకబబ ఈనన

94-208/406

4796 NDX1939901
పషరర: మమరససడచయబలల అసబటట
తసడడ:డ వనసకయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:84-23-1947
వయససస:59
లస: పప

94-229/502

4779 NDX3206059
పషరర: యరరన కకన

94-208/1391

4782 MLJ3395118
పషరర: వఠలమమ కసదదమలర

94-229/506

4785 NDX1940122
పషరర: గసగరరరస పపవడడ సససగరరజ

94-208/407

తసడడ:డ రరమ మబరరస సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:47
లస: పప
94-209/324

4788 NDX1805797
పషరర: ఉదయ అసజన కలమమర
సససగరరజ
తసడడ:డ శవరరమ సససగస రరజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:31
లస: పప

94-209/328

4791 NDX2757904
పషరర: హహమలత శసగరరజ

94-209/326

94-209/1026

భరస : శసగరరజ శవరరస
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:48
లస: ససస స
94-209/1027

4794 NDX3184132
పషరర: ఉష రరణణ యయరకబబ ఈనన

94-209/1028

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1945
వయససస:38
లస: ససస స
94-208/408

4776 NDX0754986
పషరర: ఇమమమ వల షషక

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:70
లస: ససస స

4784 NDX0649194
పషరర: రరగ ససధ సససగరరజ

4790 NDX2483840
పషరర: శవరరస సససగరరజ

94-229/498

భరస : సతబబబబ కకన
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబమరరస సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శసగరరజ శవరరస
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:28
లస: పప
4795 NDX1939760
పషరర: లలత కలమమరర అసబటట

94-208/1390

4781 MLJ3394830
పషరర: రరమమదచవ పపదద శశటట

4787 NDX1605767
పషరర: సససగరరజ మమరరత

4773 NDX0681890
పషరర: దదవఖ ఏలక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:43
లస: పప
4792 NDX2724649
పషరర: రరఘవ రరస శసగరరజ

94-229/500

భరస : గసగరరరస ననయబడడ సససగరరఁజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవరరస సససగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1943
వయససస:53
లస: ససస స
4789 NDX0729806
పషరర: రరగససధ

4775 NDX0843664
పషరర: గరపసనవడడ రమమదచవ

4778 NDX3209319
పషరర: యరరన కకన

94-229/495

తసడడ:డ రమమశ ఏలక
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:25
లస: పప
4786 NDX2484038
పషరర: హహమలత సససగరరజ

94-229/497

భరస : సతబబబబ కకన
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:84-23-1939
వయససస:25
లస: ససస స
4783 NDX2346609
పషరర: రమమశ బబబబ పసటట

4772 NDX0680470
పషరర: నససరరబబగస షషక

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:38
లస: ససస స
94-229/503

4770 MLJ3387149
పషరర: రరజగసదడబబబబ చనవల

తసడడ:డ అనననజరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1937
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-23-1938
వయససస:34
లస: ససస స
4777 NDX0528802
పషరర: మమలమల షషక

94-229/494

భరస : అనననజరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1937
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అనననజరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1937
వయససస:39
లస: పప
4774 NDX0907071
పషరర: కలమఖణణ మమడ

4769 MLJ3394103
పషరర: సతఖవత చనవల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1945
వయససస:38
లస: ససస స
94-208/409

4797 NDX1807512
పషరర: లకడమ పడసనన నదలల

94-209/329

భరస : ఆసజనవయబలల నదలల
ఇసటట ననస:84-23-1948
వయససస:25
లస: ససస స
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4798 NDX0308254
పషరర: మమరరజజఖతసత� మమకల�

94-209/330

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:37
లస: ససస స
4801 NDX2364909
పషరర: సరయ కలమమర పసలర

94-209/333

94-209/336

94-212/1148

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1950
వయససస:35
లస: ససస స
4810 NDX1160167
పషరర: నవన ససహహచ

94-28/749

94-28/1225

94-208/412

94-208/415

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:59
లస: ససస స

94-28/747

4814 NDX1748906
పషరర: నగగశ గరరర

4817 NDX1731604
పషరర: రరజగష కలమమర మబకలస

4820 NDX0092171
పషరర: కకషరషరరవప మబకలస

94-209/338

4823 MLJ3526076
పషరర: అరరణ చదననన

94-28/750

4826 MLJ3530201
పషరర: ఈశసరమమ� తనతరజడడడ�
భరస : అకకసరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:63
లస: ససస స

4806 AP151000381244
పషరర: వజయలకడమ పప లవరపప�

94-209/337

4809 AP151010108739
పషరర: పదమపసడయ తనడచపలర

94-28/748

4812 NDX2571214
పషరర: శలమ బబగబమ షషక

94-28/855

తసడడ:డ ననగబర ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:31
లస: ససస స
94-130/701

4815 NDX1938697
పషరర: ఇమమమబననసర షషక

94-208/411

తసడడ:డ అలర భకలర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/413

4818 NDX0499541
పషరర: భవరన కలమమర పప లవరపప
ఫప ళవవరపప
తసడడ:డ పడసరద ఫప ళవవరపప
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:24
లస: పప

94-208/416

4821 NDX2914612
పషరర: వనసకట లకడమ తనటటరజడడ

94-208/414

94-208/1392

భరస : శవరజడడడ తనటటరజడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/339

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:43
లస: ససస స
94-209/341

94-209/335

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమబరరస మబకస
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరద కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:43
లస: ససస స
4825 NDX0687830
పషరర: మలలర శసరర పపరరమమళర

4811 NDX1411008
పషరర: వనసకటటససర రజడడడ తసదద

4803 MLJ3526043
పషరర: బబలసరసమ� మమకల�

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:84-23-1950
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషరరవప మబకలస
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షఇక
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:59
లస: పప
4822 NDX0706655
పషరర: కమల కకమమనబబ యన

4808 NDX0571265
పషరర: హహహమమవత లకడమ శరరద

94-208/410

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరరర
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప మబకస
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:48
లస: ససస స
4819 NDX0497214
పషరర: అబబదల రరయమ� షషక షఇక

4805 NDX0499574
పషరర: వజయ భబరర వ పప లవరపప
ఫప ళవవరపప
తసడడ:డ పడసరద ఫప ళవవరపప
ఇసటట ననస:84-23-1950
వయససస:24
లస: పప

94-209/332

తసడడ:డ అనసతయఖ� �
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ తసదద
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపరరమళర
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:28
లస: ససస స
4816 NDX0710038
పషరర: గగరరశసరర మబకలస

94-209/334

భరస : సరసబశవ పడసరద
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:27
లస: పప
4813 NDX3275021
పషరర: దదవఖ లకడమ పపరరమళర

4802 MLJ2174852
పషరర: రరజశశఖర మమకల� �

4800 AP151000381241
పషరర: బననదదమమ మమకల�

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:54
లస: పప
4807 NDX2817302
పషరర: గగరర మడడగబల

94-209/331

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:84-23/1949
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:84-23-1949
వయససస:22
లస: పప
4804 AP151000381406
పషరర: పడకరశరరవప మమకల�

4799 MLJ3526035
పషరర: థనమస కలమమరర మమకల

4824 NDX0308288
పషరర: అనదరరధ పససపపలలటట

94-209/340

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:53
లస: ససస స
94-209/342

4827 NDX1067404
పషరర: రమమశ బబబబ పససపపలలటట

94-209/343

తసడడ:డ భబససర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:28
లస: పప

Page 165 of 315

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22

4828 NDX0500470
పషరర: సరసబశవ రరవప కకమమనవన

94-209/344

4829 NDX0875252
పషరర: మహమమద గగస బబషర

Deleted

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖయబఖస
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:41
లస: పప

94-209/347 4832 MLJ2173748
4831 NDX0687871
పషరర: సపవదసశకనవరసరరవప పపరరమమళళ
పషరర: ఓసకరరజకడ�డడ తనతరజడడడ�

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:42
లస: పప
4834 NDX0308262
పషరర: భబససరరరవప పససపపలలటట

94-209/350

94-209/1029

94-208/417

94-208/420

94-213/1069

94-209/354

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:32
లస: ససస స

94-208/418

4844 NDX2719862
పషరర: వసస అమరగశసరర

94-208/1393

4847 NDX0929414
పషరర: షషక బబషర షషక

4850 NDX0560623
పషరర: సరమమమ జఖస పలర పప�

94-209/357

4853 MLJ2178267
పషరర: ససతరరమయఖ కకలమర

94-208/421

4856 NDX0461368
పషరర: వమలలససరరరరవప పరశస
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:37
లస: పప

94-209/349

4836 MLJ3530219
పషరర: అకకసరజడ�డడ తనతరజడడడ�

94-209/352

4839 NDX2909935
పషరర: ననగబర ఖజజవల షషక

94-229/1402

94-208/419
4842 NDX1307941
పషరర: వననద కలమమర కకమమనవన
కకమమనవన
తసడడ:డ ననగరరజ కకమమనవన కకమమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:26
లస: పప

4845 NDX1686973
పషరర: భబ లకడమ వవమబల కకసడన

94-209/353

4848 NDX2712677
పషరర: జజఖత పరశస

94-208/1141

భరస : వమమలలశసరగ
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/355

4851 NDX1320985
పషరర: యమససన షపవక

94-209/356

తసడడ:డ ఫరరరక
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:25
లస: పప
94-209/358

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:64
లస: పప
94-229/509

4833 MLJ2174019
పషరర: పప తషరరజ చదననన

భరస : కకటటశసర రరవప వవమబల కకసడన
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:30
లస: పప
4855 NDX0588301
పషరర: ననగమణణ పరశస

4841 NDX0384339
పషరర: ధనలకడమ తనతరజడడ తనటటరగడడడ

తసడడ:డ అకకసరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర మర సరయయబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ షరరరక షషక
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససతరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:53
లస: ససస స
4852 NDX1574616
పషరర: నరగసదడ రజడడడ అననపపరజడడ

94-212/1149

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:25
లస: ససస స
4849 MLJ2178259
పషరర: ననగమలలర శసరర కకలమర

4838 NDX2777548
పషరర: ననగబర ఖజ వల షషక

94-209/346

తసడడ:డ పరపసరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఓసకరర రజడడడ తనటటరగడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:48
లస: పప
4846 NDX2839124
పషరర: కరష లకడమ తరరపటమమ

94-209/351

తలర : శలమ బబగబమ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకమమనవన
ఇసటట ననస:84-23-1952
వయససస:27
లస: ససస స
4843 NDX1083153
పషరర: ససరగశరబబబ పససపపలలటట

4835 NDX0687889
పషరర: సప మయఖ పపరరమమళర

4830 MLJ2174233
పషరర: శవరజడడడ� తనతరజడడడ�

తసడడ:డ బడమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసరయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:28
లస: ససస స
4840 NDX1895608
పషరర: అనదరరధ కకమమనవన

94-209/348

తసడడ:డ అకకసరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1951
వయససస:58
లస: పప
4837 NDX2757680
పషరర: దదవఖ లకడమ పపరరమళర

94-209/345

4854 NDX2345445
పషరర: జజఖత పరసస

94-229/508

భరస : వమలఏశరసరరవ పరసస
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/510

4857 NDX3226263
పషరర: సరమమమ జస పరశస

94-229/1507

భరస : ససబబరరవప పరశస
ఇసటట ననస:84-23-1953
వయససస:52
లస: ససస స
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4858 NDX1480664
పషరర: రరజఖలకడమ ననరబబ యన

94-209/359

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:28
లస: ససస స
4861 NDX0433441
పషరర: రమణ ననరబబ యన

94-229/512

94-229/515

94-209/361

94-209/364

94-209/1030

94-212/1151

94-229/519

తసడడ:డ రరమకకకషష రరజడడడ కరససన
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:28
లస: పప

4871 NDX0002618
పషరర: మలర ఖమరరజన రజడడడ� పసటట ట�

4874 NDX2945459
పషరర: రమదచవ ఒసగరలల

4877 NDX3141199
పషరర: దదపసస కసచరర

4880 MLJ2176584
పషరర: ధనలకకమ� భవనస�

94-209/369

4883 NDX1996000
పషరర: సబహ బబనస షషక
భరస : సదరఖ పడకరశ రజడడడ కరససన
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:31
లస: ససస స

94-208/424

4866 NDX2831907
పషరర: పససపపలలటట హహమసత కలమమర

4869 NDX0499822
పషరర: శకదచవ గకసధద�

94-28/993

94-209/363

94-209/365

4872 NDX0499483
పషరర: గగరరశసకర మబననలలరర�

94-209/366

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:51
లస: పప
94-212/1150

4875 MLJ3387446
పషరర: శకనవరసరరవప ఒసగరలల

94-229/517

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1956
వయససస:50
లస: పప
94-212/1152

4878 NDX0442384
పషరర: డన ససజజత కసచరర

94-229/518

భరస : డన ఆనసదబబబబ కసచరర
ఇసటట ననస:84-23-1958
వయససస:39
లస: ససస స
94-209/367

4881 NDX1566688
పషరర: షషక మమబబబననశర

94-209/368

భరస : బబదసలర
ఇసటట ననస:84-23-1959
వయససస:69
లస: ససస స
94-208/422

4884 NDX0754408
పషరర: ఆదదలకడమ కరశన కరససన

94-208/423

భరస : రరమకకకషష రరజడడడ కరససన
ఇసటట ననస:84/23/1960
వయససస:28
లస: ససస స

94-208/425 4887 NDX0755991
4886 NDX0756080
పషరర: సదరఖపడకరష రజడడడ కరశన కరససన
పషరర: రరమకకకషష రరజడడడ కరశన కరససన

తసడడ:డ రరమకకకషష రరజడడడ కరససన
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:28
లస: పప

94-229/514

భరస : వనసకట ససధనకర�
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గరవసదరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1959
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1959
వయససస:60
లస: పప
4885 NDX0756031
పషరర: వర పడతనప రజడడడ కరశన కరససన

94-209/362

భరస : అనల కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:84-23-1958
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ కసచరర
ఇసటట ననస:84-23-1958
వయససస:45
లస: పప
4882 MLJ2176063
పషరర: ససబబబరజడడడ� బటటటగరర�ర

4868 NDX0002626
పషరర: అరరణ� పసటట ట�

4863 NDX0433706
పషరర: అచచయఖ ననరబబ యన

తలర : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఒసగరలల
ఇసటట ననస:84-23-1956
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ కసచరర
ఇసటట ననస:84-23-1958
వయససస:34
లస: పప
4879 NDX0610485
పషరర: డన. ఆనసద బబబబ కసచరర

94-229/516

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపసల ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:49
లస: పప
4876 NDX3173556
పషరర: అనల కలమమర కసచరర

4865 MLJ3387404
పషరర: సరసబయఖ ననరబబ యన

94-229/511

తసడడ:డ సరసబయమఖ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ చలమలశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:27
లస: పప
4873 NDX2850774
పషరర: శకనవరసరరవప పపసల

94-229/513

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ చలమలశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1955
వయససస:25
లస: ససస స
4870 NDX1805623
పషరర: ననగగశసర రరవప చలమలశశటట

4862 NDX0433672
పషరర: కకరణ కలమమర ననరబబ యన

4860 NDX0685362
పషరర: హరరక ననరబబ యన

భరస : అచసఖతరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయమఖ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:36
లస: పప
4867 NDX1807660
పషరర: కకషష చదవతనఖ చలమలశశటట

94-209/360

భరస : శకనవరసననయబడడ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబ
ఇసటట ననస:84-23-1954
వయససస:56
లస: ససస స
4864 NDX0685610
పషరర: అచసఖత రరవప ననరబబ యన

4859 NDX0562645
పషరర: పడసననలకడమ ననగరశశటట

94-208/426

తసడడ:డ పసచచరజడడడ కరససన
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:28
లస: పప
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94-209/370

తసడడ:డ ససబబబరజడడడ� �
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:36
లస: పప
4891 MLJ2175750
పషరర: శకనసరజడ�డడ బటట గరర�ర

94-209/373

94-208/427

94-209/376

94-209/379

భరస : పరపయఖ జజన
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:55
లస: ససస స
4903 NDX0647032
పషరర: పరపయఖ జజన పపదథట

94-209/382

94-229/521

94-229/524

తసడడ:డ బబలయఖ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:27
లస: పప
4915 NDX1605692
పషరర: పకదదస రరజ పరలల
తసడడ:డ ఈశసర
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:26
లస: పప

4898 NDX1807769
పషరర: మమరర కలససమ కలమమరర
తరరచచటట
భరస : కకరరట రరవప తరరచచటట
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:50
లస: ససస స

94-209/377

4901 NDX0103796
పషరర: ససధనకర వ

94-209/380

4896 NDX0496174
పషరర: మసజ భబరర వ పపణనఖల

94-209/378
4899 NDX0499863
పషరర: వనసకట ననగమణణ మబననలలరర

4902 NDX1806753
పషరర: కకరరత రరవప తరరచచటట

94-209/381

94-209/383 4905 NDX1645680
4904 NDX1897299
పషరర: పషడమ ససధనకర రరవప వవపపరర
పషరర: ఇమమమబననసర షపవక

4907 NDX1812099
పషరర: ననగబర వరల షషక

4910 NDX0436766
పషరర: ససలమర సరహహబ షషక

4913 NDX2338150
పషరర: శసషరద బబగస షషక

4916 NDX1328111
పషరర: పవన కలమమర యన
తసడడ:డ మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:27
లస: పప

94-209/375

తసడడ:డ ఇగగనష తరరచచటట
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:57
లస: పప
94-229/520

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:27
లస: ససస స
94-229/522

4908 NDX1567918
పషరర: ఇమమమ ఖమససస షషక

94-229/523

తసడడ:డ సపవదస షషక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:47
లస: పప
94-229/525

4911 NDX0812081
పషరర: రవ శశఖర మమరరశశటట మరరశశటట

94-208/428

తసడడ:డ వనసకట శవ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:27
లస: పప
94-209/384

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:53
లస: ససస స
94-209/386

94-209/1032

భరస : వవవకరనసద గబపరస
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:63
లస: పప
94-208/429

4893 NDX2818540
పషరర: అనసరరధ ససలలమమసటటట

భరస : శకధర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన షపవక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:51
లస: పప
4912 NDX0812164
పషరర: వనసకటశవ మమరరశశటట మరరశశటట

94-209/374

తసడడ:డ ససబబబరరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:37
లస: ససస స
4909 NDX1762476
పషరర: అలమర బక షషక

4895 NDX0646463
పషరర: ససలసయ మచల పపదథట

94-209/372

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:63
లస: పప
4906 NDX1762559
పషరర: రరజజసన షషక

94-209/1031

తసడడ:డ పరపయఖ జజన
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:44
లస: ససస స
4900 NDX0647008
పషరర: రరబ పపదథట

4892 NDX2757771
పషరర: వజయకలమమర ససలలమమసటటట

4890 MLJ3526316
పషరర: శకనవరసరజడడడ� భవనస�

తసడడ:డ కలళసదరరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:45
లస: పప

భరస : అయబబ షఇక
ఇసటట ననస:84-23-1961
వయససస:61
లస: ససస స
4897 NDX0308320
పషరర: రమణమమ క�ేసపలర

94-209/371

తసడడ:డ కకషషమబరరస మనవన
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరజడ�డడ
ఇసటట ననస:84-23-1960
వయససస:72
లస: పప
4894 NDX1566647
పషరర: మబనన షషక

4889 NDX2185537
పషరర: సప మమశసరరరవ మనవన

94-209/385
4914 NDX2337905
పషరర: రరస పడసనన కలమమర పప టటనరర

తసడడ:డ ఈశసర రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:21
లస: పప
94-209/387

4917 NDX1503227
పషరర: శక ఆసజనవయ పడసరద
పమడడమరరస
తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:67
లస: పప

94-209/388
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94-229/526

భరస : హనఫ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:38
లస: ససస స
4921 NDX1892539
పషరర: మసగమమ ననగరనవన

94-229/529

94-229/532

94-229/535

94-209/389

94-28/753

94-209/390

తసడడ:డ అపపలసరసమ�
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:65
లస: పప

4931 NDX1938838
పషరర: ససనత కకసడపనవన

4934 NDX0901694
పషరర: మహన రరవప గరరసటర

4937 AP151000381329
పషరర: గసగమమ మబనగరల�

94-209/393

4940 NDX0500058
పషరర: శకనవరస రరవప బబ డడడపలర �

94-209/396

4943 NDX1595133
పషరర: భబససర రరవప ననవనటట

94-28/751

4926 NDX0698043
పషరర: రరఘవ బబ సదసలలరర

94-229/534

4929 NDX3037801
పషరర: కకటటశసరరరవప పపదద

94-208/1394

4932 NDX1866161
పషరర: రమమదచవ చలర పలర

94-28/752

భరస : వనసకట శవ వర పడసరద రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/754

4935 NDX1937947
పషరర: పరరసత మబసల

94-208/431

భరస : పరమబలల మబసల
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:53
లస: ససస స
94-209/391

4938 NDX2338127
పషరర: గసగమమ మబనగరల

94-209/392

భరస : వర సరసమ మబనగరల
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:74
లస: ససస స
94-209/394

4941 MLJ3530557
పషరర: వనసకటటశసరరరవప� మబనగరల�

94-209/395

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:53
లస: పప
94-209/397

తసడడ:డ రరమయఖ ననవనటట
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహబబబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:24
లస: ససస స

94-229/531

తసడడ:డ నరసయఖ పపదద
ఇసటట ననస:84-23-1963
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:47
లస: పప

94-208/432 4946 NDX0336008
4945 NDX0336032
పషరర: పడసనన లకడమ గరరకపరటట గరరకపరటట
పషరర: కలరరరద షషక

తసడడ:డ వనసకట రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:24
లస: ససస స

94-208/430

భరస : వరరసరసమ�
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రజడడడ సరసబ మబరరస
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:31
లస: పప
4942 NDX0379511
పషరర: రసగరరరవప మబనగరల�

4928 NDX0384008
పషరర: మహమమద గగస షషక

4923 NDX0682021
పషరర: సతఖవత బబ సదసలలరర

తసడడ:డ వరకకసడన బబ సదసలలరర
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వరర సరసమ
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:47
లస: ససస స
4939 NDX1704452
పషరర: రజడడడ గగరర ననయబడడ

94-229/533

భరస : వనసకటటససర కకషష కకసడపనవన
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ఉమ మహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:69
లస: పప
4936 MLJ3530607
పషరర: ససజజతమబన� గరల�

4925 NDX1201748
పషరర: వనసకటటశసరరలల ఉలర గసటట

94-229/528

భరస : రరఘవ బబ సదసలలరర
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనసల షషక
ఇసటట ననస:84-23-1963
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-23-1963
వయససస:43
లస: పప
4933 JBV1736818
పషరర: లలకననధ తతనసగబసటర

94-229/530

తసడడ:డ వరయఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనససరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:70
లస: పప
4930 AP151000381327
పషరర: మహబబబ బబష షషక

4922 NDX0443143
పషరర: ససతనరరవమమ చరరల

4920 MLJ3394996
పషరర: షసషరద బబగస షషక

భరస : జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప చరరల
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడససర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:40
లస: పప
4927 MLJ3387883
పషరర: జజననసహహబ షషక

94-229/527

తసడడ:డ దసరర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:84-23-1962
వయససస:70
లస: ససస స
4924 NDX0867796
పషరర: హనఫ షషక

4919 NDX2048818
పషరర: వజయ లకడమ పసలర

4944 NDX2906030
పషరర: వరససకక గబనవడ గర

94-209/1033

తసడడ:డ ఆసథథన బబబబ గబనవడగర
ఇసటట ననస:84-23-1964
వయససస:19
లస: ససస స
94-208/433

4947 NDX0336057
పషరర: భబరత గరరకపరటట గరరకపరటట

94-208/434

భరస : వనసకట రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:24
లస: ససస స
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94-209/398

భరస : ఆతనఉలమర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:33
లస: ససస స
4951 NDX0308379
పషరర: సతశకలమమర గరరకపరటట

94-209/401

94-208/1395

తసడడ:డ రరజశశఖర కళళగసటట
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:22
లస: ససస స
4960 NDX2064871
పషరర: సరయ కలమమర కలర గసటట

94-209/408

94-209/1034

తసడడ:డ ససవర రజడడడ దనడ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:31
లస: ససస స
94-130/702

4972 NDX0497289
పషరర: శసకర సససగ బ

94-208/436

భరస : శసకర సససహ బచసచ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:46
లస: ససస స

94-209/406

4961 NDX2338275
పషరర: సరయ కలమమర కలర గసటట

94-209/409

4973 NDX0384131
పషరర: ససబబబ రరవప ఎలశశటట

94-212/1153

4976 NDX2338184
పషరర: రగణబక గసజ
భరస : వనసకటటశసర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:48
లస: ససస స

94-209/407

4962 NDX0308460
పషరర: రరజశశఖర� కళళగబసట�

94-209/410

4965 NDX3285905
పషరర: శరరద దచవ రరయ

94-222/858

Deleted

భరస : అరరణ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/756

94-130/703

94-28/757
4968 NDX2015262
పషరర: సతఖననరరయణ పడసరద
కకమమమరజడడడ
తసడడ:డ రరజజరరస మహనరరవప కకమమమరజడడ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:68
లస: పప

4971 NDX1124304
పషరర: శవకలమమరర శవరలశశటట

94-208/435

భరస : ననగరరజ శవరలశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/437

తసడడ:డ పసచచయఖ ఎలశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:71
లస: పప
94-209/412

4959 NDX0308429
పషరర: బబబసరరజన� కళళగబసట�

తసడడ:డ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:46
లస: పప

4967 NDX2015395
పషరర: యయసస రరజ కకమమతతటట

4970 NDX1166032
పషరర: రమమశ కకపపపరరవపరర

94-209/404

భరస : రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట బబలకకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:53
లస: పప
4975 NDX0500009
పషరర: భబరత బబయ బచసచ

4958 NDX0308395
పషరర: దసరరరభవరన� కళళగబసట�

తసడడ:డ కకటటసససర రరవప కకమమతతటట
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:32
లస: పప

4969 NDX0393611
పషరర: వనసకటఆమరజష కలమమర
పపదమలలర�
తసడడ:డ మలలర శసర వరపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:41
లస: పప

94-209/403

భరస : సప మమశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1966
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర శరనస
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:42
లస: ససస స
94-28/755

4953 NDX0562678
పషరర: చననబబబబ� షషక�

94-208/1396 4956 MLJ3526605
4955 NDX3107075
పషరర: జననతషననసర బబగబమ సయద
పషరర: రతనబబయమమ మననన

4964 NDX2818581
పషరర: శరరద దచవ రరయ

94-209/400

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర కలర గసటట
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:44
లస: పప
4966 NDX1407023
పషరర: ఉజజవరలమ రజడడ దనడ

94-209/402

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర కలర గసటట
ఇసటట ననస:84-23-1968
వయససస:25
లస: పప
4963 NDX2768828
పషరర: అరరణ కలమమర శరనస

4952 NDX1321017
పషరర: చనన మసదన

భరస : కరరమబలర సయద
ఇసటట ననస:84-23-1966
వయససస:43
లస: ససస స
94-209/405

4950 AP151000381430
పషరర: మసరసనమమ గరరకపరటట

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:84-23-1966
వయససస:47
లస: పప
4957 NDX2338226
పషరర: శక లకడమ హనసక కళళగసటట

94-209/399

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:84-23-1965
వయససస:35
లస: పప
4954 NDX3115797
పషరర: కరరమబలర సయద

4949 AP151000381331
పషరర: భబరత గరరకపరటట

4974 NDX2338200
పషరర: శవ కలమమరర శవరలమశశటట

94-209/411

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:33
లస: ససస స
94-209/413

4977 NDX0687855
పషరర: బబనసమత ఎలశశటట

94-209/414

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:68
లస: ససస స
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4978 NDX1808197
పషరర: గబరర మహదచవ సససగ బచసచ

94-209/415

తసడడ:డ శసకర సససగ బచసచ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:26
లస: పప
4981 NDX2338309
పషరర: దసస గరరర షషక

94-209/416

తసడడ:డ వనసకటసరసమ� �
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:42
లస: పప
94-209/418

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:53
లస: పప
4984 NDX2515278
పషరర: పపషప గబసటగరన

4979 MLJ2175792
పషరర: ననగరరజ� శవరలశశటట �

4982 AP151000381336
పషరర: వనసకటసరసమ శవరలశశటట

4985 NDX2542512
పషరర: జఖరయఖ గబసటగరన

94-209/419

4983 NDX2515260
పషరర: జఖరయఖ గబసటగరన

94-208/514

తసడడ:డ జజరరజ గబసటగరన
ఇసటట ననస:84-23-1969 12/3 RD LINE
వయససస:42
లస: పప
94-209/922

4986 NDX1807157
పషరర: ననగమమ తతట

94-209/420

భరస : జచనరయఖ గబసటగరన
ఇసటట ననస:84-23-1969 12/3 RD LINE
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరజ గబసటగరన
ఇసటట ననస:84-23-1969 12/3 RD LINE
వయససస:41
లస: పప

భరస : యగయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-23-1970
వయససస:52
లస: ససస స

4987 NDX3043882
పషరర: వనసకట జయలకడమ చచరజడడడ

4988 NDX0916940
పషరర: భబవనవశసరర ఏలలరర

4989 AP151010108733
పషరర: శక రరమ దచవ నమమగడడ

94-212/1154

భరస : జగన మహనరరవప చచరజడడ
ఇసటట ననస:84-23-1971
వయససస:52
లస: ససస స
4990 NDX1821678
పషరర: జయ లకడమ బసదన
భరస : చనన నరసససహ శరమ బసదన
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:75
లస: ససస స
4993 AP151000384005
పషరర: వనసకటజయలకడమ చచరజడడడ

94-209/422

94-209/425

94-208/438

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:28
లస: ససస స

94-209/423

4997 NDX0562694
పషరర: వనసకటటశసర రరవప� ఉమమడడ�

5000 NDX2337723
పషరర: రవ పప టటరపలర

94-208/441

5003 NDX1512947
పషరర: లకడమ ననరరయణ పలర పప

94-209/426

5006 MLJ2175537
పషరర: అసకసబబబబ పలర పప
తసడడ:డ యలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:37
లస: పప

4995 MLJ2175529
పషరర: సరసమ� చచరగడ�డడ

94-209/424

4998 AP151000384003
పషరర: జగననమహనరరవప చచరజడడ

94-209/427

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:58
లస: పప
94-208/439

5001 NDX1512921
పషరర: అశసన పలర పప

94-208/440

భరస : అసకస బబబబ పలర పప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:26
లస: ససస స
94-208/442

తసడడ:డ యలమసద పలర పప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:31
లస: పప
94-209/428

94-209/421

తసడడ:డ జగన మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద పప టటరపలర
ఇసటట ననస:84-23-1973
వయససస:37
లస: పప

భరస : యలమసద పలర పప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:53
లస: ససస స
5005 NDX1239516
పషరర: మమనస గబసజ

4994 MLJ2176857
పషరర: రరజగష కలమమర చచరగడడ

4992 NDX1805532
పషరర: మహబబబ షషక
భరస : బబజ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1973
వయససస:65
లస: ససస స
5002 NDX1512939
పషరర: కకటటశసరమమ పలర పప

94-28/761

తసడడ:డ జగననహనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరవప పప తషలలరర
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:40
లస: పప
4999 NDX0562728
పషరర: గరసధద పప టర పలర

4991 NDX2182764
పషరర: అఖల అనల

94-28/759

భరస : వనసకట రరమ కకషష పడసరద నమమగడడ
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల అనల
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:23
లస: పప

భరస : చచరజడడడ జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:53
లస: ససస స
4996 NDX1935867
పషరర: మబరళ కకషష పప తషలలరర

94-28/758

భరస : పడసరద రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:84-23-1972
వయససస:45
లస: ససస స
94-28/760

94-209/417

తసడడ:డ వరయఖ గసజ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1969
వయససస:66
లస: పప
94-208/515

4980 NDX2338283
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గసజ

5004 NDX1512954
పషరర: యలమసద పలర పప

94-208/443

తసడడ:డ సతఖస పలర పప
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:63
లస: పప
94-209/429

5007 NDX1239482
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గబసజ

94-209/430

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1975
వయససస:52
లస: పప
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5008 NDX2972594
పషరర: మరరయన రరవప కలడడమబల

94-212/1155

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1977
వయససస:45
లస: పప
5011 NDX0929828
పషరర: పపరరషప తస స పపరరగబ

94-208/444

5012 NDX2782241
పషరర: శశరలజ పప గరరర

94-208/446

5015 NDX3026507
పషరర: భవన పపరరగబ

5018 AP151000384053
పషరర: సయఖద మహబబబబ�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సయఖద ఖమశస�
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:75
లస: ససస స

94-209/435
5020 NDX2338960
పషరర: శరససన సన ధదర కలమమర
కరతతమమల
తసడడ:డ కరలల మమలమ రరజజ రరవప కరతతమమల
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:58
లస: పప

5021 AP151000384017
పషరర: వనసకటబడవప పపరరగబ
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:71
లస: పప

5023 MLJ3530011
పషరర: రరమకకషషరజడ�డడ వరసషపలర �

5024 MLJ3530045
పషరర: జయరరమరజడడడ వరసషపలర

94-209/438

తసడడ:డ జయరరమరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1982
వయససస:49
లస: పప
5026 NDX3066651
పషరర: శకనవరసరజడడడ మమరజళర

94-208/1399

94-209/442

భరస : నజర
ఇసటట ననస:84-23-1986
వయససస:40
లస: ససస స

5030 MLJ3530656
పషరర: ససధనకర రజడడడ � మమరజలర�

94-209/445

5033 MLJ3530615
పషరర: జమమలబ షషక

94-209/433

5036 NDX2338630
పషరర: బశరరదదదన సయఖద
తసడడ:డ నజర సయఖద
ఇసటట ననస:84-23-1986
వయససస:21
లస: పప

94-208/445

5016 AP151000384019
పషరర: శతనమహలకడమ పపరరగబ

94-209/431

5019 AP151000384020
పషరర: సరసబశవరరవప పపరరగబ

94-209/434

తసడడ:డ పపరరగబ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:46
లస: పప
94-209/436

5022 MLJ3530094
పషరర: వజయలకడమ� వరసషపలర �

94-209/437

భరస : రరమకకషరషరజడ�డడ �
ఇసటట ననస:84-23-1982
వయససస:41
లస: ససస స
94-209/439

5025 NDX1226778
పషరర: జ రమమష జ

94-208/447

తసడడ:డ పపరష యఖ జ
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:29
లస: పప
94-209/440

5028 AP151000384029
పషరర: రసగమమ మమరజళళ

94-209/441

భరస : మమరజళళ మహననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:74
లస: ససస స
94-209/443

5031 NDX0881805
పషరర: నదరజ హన షషక

94-209/444

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-23-1984
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/446

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-23-1984
వయససస:72
లస: ససస స
94-209/447

5013 NDX1382951
పషరర: అనదష పపరరగబ పపరరగబ

భరస : పపరరగబ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరజడడడ�
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:54
లస: పప

భరస : సపవదలర �
ఇసటట ననస:84-23-1984
వయససస:65
లస: ససస స
5035 MLJ3530797
పషరర: నమమలననసర సయఖద

94-208/1398

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరజలర
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరజడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:38
లస: పప
5032 AP151000384032
పషరర: మహహదదసబ సయఖద�

5027 NDX2338606
పషరర: హరరరన మమరజలర

94-208/1142

భరస : పపరరషప తస స పపరరగబ పపరరగబ
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసదరజడడడ
ఇసటట ననస:84-23-1982
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ మహనరజడడడ మమరజళర
ఇసటట ననస:84-23-1983
వయససస:51
లస: పప
5029 MLJ2174076
పషరర: రమమదచవ మమరజళళ

94-208/1397

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:19
లస: ససస స
94-209/432

5010 NDX2635126
పషరర: అరరరయమ షషక

తసడడ:డ సలస బబష షషక
ఇసటట ననస:84-23-1979
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజగశ పప గరరర
ఇసటట ననస:84-23-1980
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:84-23-1981
వయససస:63
లస: ససస స
5017 AP151000384059
పషరర: వరమమ దచవనబబ యన�

94-212/1156

భరస : మరరయన
ఇసటట ననస:84-23-1977
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పపరరగబ
ఇసటట ననస:84-23-1980
వయససస:32
లస: పప
5014 NDX0903195
పషరర: రరమమశసరర పపరరగబ

5009 NDX2972032
పషరర: రరజన కలడడమబల

5034 NDX1003110
పషరర: నజర సయఖద షషక

94-208/448

తసడడ:డ అలర షషక
ఇసటట ననస:84-23-1986
వయససస:28
లస: పప
94-209/448

5037 NDX1820753
పషరర: శక వలర ఖసబసపరటట

94-28/762

తసడడ:డ కళయఖణ గణపత రరవప ఖసబసపరటట
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:32
లస: ససస స
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94-28/764

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:47
లస: పప
5041 NDX2185461
పషరర: షమమ అకస షషక

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పపళసశశటట
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:27
లస: ససస స
94-209/449

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:27
లస: ససస స
5044 NDX0715441
పషరర: మహబబబ ఖమన� పఠరన�

94-209/452

94-209/455

5045 NDX0715490
పషరర: నజర ఖమన� పఠరన�

5048 MLJ2177384
పషరర: కకటటశసరరరవప పప లర స శశటట

94-209/457

5051 AP151000384041
పషరర: ససబబరరవమమ గమడడ

తసడడ:డ గమడడ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1988
వయససస:47
లస: పప

5054 AP151000384040
పషరర: మహనరరవప గమడడ

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:43
లస: పప

భరస : శరసబయఖ వరలబబ యనన
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:59
లస: ససస స
5062 NDX2611689
పషరర: సరదదస దరహస కడడయమల

94-208/1143

భరస : వశసననథ కడడయమల
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:52
లస: ససస స

94-209/458

94-209/454

5049 NDX1278878
పషరర: ధనలకకమ గమదద

94-210/298

5052 AP151000384441
పషరర: ననగరరజ గమడడ

94-209/461

5055 NDX1378538
పషరర: సతఖననరరయణ రరజ
వలబబ యన
తసడడ:డ ససభబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:35
లస: పప

94-209/462

94-209/464

5058 NDX0105387
పషరర: సరసబయఖ వలబబ యన�

94-209/465

తసడడ:డ భగవసత రరవప�
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:71
లస: పప

94-229/1403 5061 NDX2565364
5060 NDX3208469
పషరర: సతనరయనరరజ వలబబ యబన
పషరర: వశసననథ కడడయమల

5063 NDX0308296
పషరర: ససధనరరణణ ఆరరకపపడడ

5066 NDX2624567
పషరర: లకడమ సరహహతఖ కడడయమల
తసడడ:డ వశసననథ కడడయమల
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:25
లస: ససస స

94-209/459

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1988
వయససస:44
లస: పప

94-29/904

భసధసవప: మనన కలమమరర చసదలలరర
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:55
లస: పప
94-209/466

భరస : రమమషబబబబ
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:42
లస: ససస స
94-209/923

5046 NDX1808452
పషరర: వజర ఖమన పషతచన

భరస : ననగరరజ గమదద
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయ వలబబ యబన
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వశసననథ కడడయమల
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:22
లస: పప
5065 NDX2624583
పషరర: మనన కలమమరర చసదలలరర

94-209/456

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:84-23-1990
వయససస:45
లస: పప
94-213/1070

94-209/451

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన పషతచన
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:84-23-1988
వయససస:65
లస: పప

94-209/463 5057 NDX0496869
5056 NDX0496901
పషరర: వనసకట సదరఖననరరయణ గడదస�
పషరర: తరరపతయఖ అననస�

5059 NDX2818987
పషరర: ననగగశసరమమ వరలబబ యనన

94-209/453

భరస : గమడడ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1988
వయససస:55
లస: ససస స
94-209/460

5043 MLJ2174902
పషరర: ధనలకకమ పప లర సశశటట
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:66
లస: పప

భరస : గమడడ శకహరర
ఇసటట ననస:84-23-1988
వయససస:44
లస: ససస స
5053 AP151000384042
పషరర: శకహరర గమడడ

94-209/450

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన�
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:41
లస: పప
5050 AP151000384043
పషరర: రమణ గమడడ

5042 NDX0715433
పషరర: జహరరబ� పఠరన�

94-208/450

భరస : రరమకకషష ససదస
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ఖమన�
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఖమససస ఖమన�
ఇసటట ననస:84-23-1987
వయససస:64
లస: ససస స
5047 MLJ2174894
పషరర: రరమకకషష పప లర స శశటట

94-208/449 5040 NDX0834754
5039 NDX0834705
పషరర: పప లర సశశటట ఉమమదచవ పపళసశశటట
పషరర: ససదస పరవన ససదస

5064 NDX0308270
పషరర: రమమష ఆరరకపపడడ

94-209/467

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1991
వయససస:48
లస: పప
94-209/924

5067 NDX1940775
పషరర: రరజజ వలర భనవన

94-208/452

తసడడ:డ గకగగరర వలర భనవన
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:28
లస: పప
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పషరర: ససభబన షషక
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94-208/453

తసడడ:డ దనవపద బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:28
లస: పప
5071 NDX1633974
పషరర: రహసతషననసర షషక

94-209/469

94-209/472

94-130/704

5080 MLJ2176170
పషరర: రసజజన షషక

94-209/476

94-208/1400

94-208/458

94-208/455

5081 NDX0881821
పషరర: లమలమసరసనబ� షషక�

5084 NDX1022946
పషరర: పదమ బతష
స ల భతషళ

5087 NDX0499475
పషరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల బతష
స ల

94-208/461

5090 NDX0812040
పషరర: గగస సయఖద సపవయద

94-209/477

భరస : మబజర పఠరన
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:29
లస: ససస స

5093 NDX1480805
పషరర: ఆదస బ పఠరన

94-208/456

5096 NDX2118686
పషరర: ననజయమ సయఖద
భరస : ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:84-23-1998
వయససస:25
లస: ససస స

94-209/474

5079 MLJ2176196
పషరర: దరరయమబ షషక

94-209/475

5082 MLJ2176089
పషరర: ఖసదనన షషక

94-209/478

5085 NDX1574558
పషరర: రఘబవర బతష
స ల బతష
స ల

94-208/457

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-23-1995
వయససస:27
లస: పప
94-208/459

5088 NDX2336865
పషరర: రహహమ పఠరన

94-208/460

భరస : మరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/462

5091 NDX2336857
పషరర: మరర ఖమన పషతచన

94-208/463

తసడడ:డ మహబబబ ఖమన పషతచన
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:45
లస: పప
94-209/480

భరస : మమబబల
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:66
లస: ససస స
94-209/482

5076 MLJ2176105
పషరర: రమమష� బబ జజగరన�

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రగఫ సపవయద
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:28
లస: పప
94-209/479

94-209/471

భరస : లమలమఅహమద
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-23-1995
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగస సపవయద
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరఖమన� �
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:63
లస: పప

5078 NDX1483007
పషరర: సపవదస బబబబ షషక

5073 NDX1806894
పషరర: లలయమమ మసడన

తసడడ:డ జయరరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-23-1995
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భటటలల
ఇసటట ననస:84-23-1995
వయససస:28
లస: పప

5095 MLJ2173854
పషరర: మమబబ� పఠన�

94-209/473

భరస : ఉసషసన�
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రమమశ ధనలకకటబ
ఇసటట ననస:84-23-1994
వయససస:51
లస: ససస స

5092 NDX2338143
పషరర: అషరడఫపననసర పఠరన

5075 NDX2185479
పషరర: జజజపప వలర పనవన

94-209/468

భరస : దననయఖ మసడన
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసదన షషక
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖసదనన
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:50
లస: ససస స

5089 NDX0812495
పషరర: సయఖద మమమమబన సపవయద

94-209/470

తసడడ:డ ఆనసదయఖ వలర పనవన
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:43
లస: పప

5077 NDX2127802
పషరర: రరమ మహన రరవప
పటబటసరసమ
తసడడ:డ కకషష మబరరస పటబటసరసమ
ఇసటట ననస:84-23-1993
వయససస:78
లస: పప

5086 NDX1003839
పషరర: రరజజమనననర బతష
స ల భతషళ

5072 AP151000384048
పషరర: ననగమమ వలర పనవన

5070 MLJ2176212
పషరర: లకడమ� బబ జజగరన�

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వలర పనవన ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదయఖ వలర పనవన
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:43
లస: పప

5083 NDX3063989
పషరర: రరమ దచవ ధనలకకటబ

94-208/454

తసడడ:డ దనవపద బబజ షషక
ఇసటట ననస:84/23/1992
వయససస:29
లస: పప

భరస : దనవపద బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-23-1992
వయససస:49
లస: ససస స
5074 NDX2185495
పషరర: గగరరర వలర పనవన

5069 NDX1660084
పషరర: రబబబన షషక

5094 MLJ3530813
పషరర: మబజరర� పఠరన�

94-209/481

తసడడ:డ మహబబ� �
ఇసటట ననస:84-23-1997
వయససస:39
లస: పప
94-208/464

5097 NDX1226760
పషరర: జ అనసరరధ జ

94-208/465

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప జ
ఇసటట ననస:84-23-1998
వయససస:31
లస: ససస స
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94-208/466

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:84-23-1998
వయససస:59
లస: ససస స
5101 NDX1480839
పషరర: పపరషచసదడ రరవప గరరరనవడడ

94-209/485

94-209/486

తసడడ:డ వనసకయఖ దచవనబబ యన
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:32
లస: ససస స
5107 MLJ2174100
పషరర: జజనబ� రరచదరర�

94-209/489

94-209/490

94-209/491

94-209/494

94-28/765

తసడడ:డ వరయఖ బసకర
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:53
లస: పప

94-208/469

5117 AP151000384390
పషరర: వనసకటబడవప లసగరల

5120 NDX1935396
పషరర: రగషమ బసకర

94-208/473

5123 NDX0812511
పషరర: ఎస అచచమమ ఎస

5126 NDX1906181
పషరర: ససకనఖ పససపపలలటట
భరస : తరరణ బబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:25
లస: ససస స

5106 MLJ2174118
పషరర: శవ లల� దచవవబబ యన�

94-209/488

5109 NDX2337459
పషరర: గబరర సరసమ దచవబబ యన

94-208/470

94-229/536

5112 NDX2132686
పషరర: నజమబననసర బబగ౦
మహమమద
భరస : ఉమమర మహమమద
ఇసటట ననస:84-23-2001
వయససస:58
లస: ససస స

94-229/537

94-209/492

5115 AP151000384066
పషరర: వనసకటరతనస నకసనబబ యన�

94-209/493

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:60
లస: ససస స
94-209/495

5118 NDX2767408
పషరర: కలమఖణ లసగరల

94-209/1035

తసడడ:డ వనసకటబడవప లసగరల
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:23
లస: పప
94-208/471

5121 NDX1935883
పషరర: మమనకర బసక బసక

94-208/472

తసడడ:డ మసగ రరజ బసక బసక
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/474

భరస : వనసకట శవ ఎస
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/476

94-208/468

తసడడ:డ వనసకయఖ దచవబబ యన
ఇసటట ననస:84-23-2001
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసగ రరజ బసకర
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబబదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:27
లస: ససస స
5125 NDX2196765
పషరర: మసగరరజ బసకర

5114 AP151000384074
పషరర: మబసతనజ బబగమ షషక

5103 NDX0092411
పషరర: సరసమ దచవబబ యన

భరస : సరసమ� �
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససవర రజడడడ దసడ
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:51
లస: ససస స
5122 NDX0935536
పషరర: గగససయమ బబగస షషక

94-209/487

భరస : షషక మబనరగమలమల
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దసగరరన కకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:75
లస: ససస స
5119 NDX1646548
పషరర: ససకనఖ దసడ

5105 NDX0500199
పషరర: సరరరబ సయఖద�

5111 NDX2128123
పషరర: నససమమ మహమమద

94-209/484

తసడడ:డ వనసకయఖ దచవబబ యన
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమర మహమమద
ఇసటట ననస:84-23-2001
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లసగరల వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:84-23-2002
వయససస:44
లస: ససస స
5116 AP151000384064
పషరర: సరమమమ జఖస దసగరరన�

94-208/467

భరస : గబరర సరసమ దచవబబ యన
ఇసటట ననస:84-23-2001
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష లసగరల
ఇసటట ననస:84-23-2001
వయససస:44
లస: పప
5113 AP151000384065
పషరర: శవకమమరర లసగరల�

5102 NDX0811406
పషరర: పససపపలలటట తరరణ బబబబ
పససపపలలటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:29
లస: పప

5108 NDX2337475
పషరర: ననగ మణణ దచవబబ యన

5100 NDX1574566
పషరర: ననగ మలలర శసరర గరరనవడడ

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-23-1999
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరరజదదదన�
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల� �
ఇసటట ననస:84-23-2000
వయససస:51
లస: ససస స
5110 NDX2338325
పషరర: వనసకట రరవప లసగరల

94-209/483

తసడడ:డ ఇబడహహస� �
ఇసటట ననస:84-23-1998
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-23-1999
వయససస:53
లస: పప
5104 NDX2117456
పషరర: వనసకట లకడమ దచవనబబ యన

5099 MLJ3530763
పషరర: ననగబరసల� సయఖద�

5124 NDX2196757
పషరర: వనసకరయమమమ మబకకల పపడడ

94-208/475

భరస : మసగ రరజ బసకర
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:48
లస: ససస స
94-209/496

5127 NDX0104208
పషరర: మమలమ బబగస షషక

94-209/497

తసడడ:డ మబనర మమలమల
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:34
లస: ససస స
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5128 MLJ3530243
పషరర: అనసరరథ పససపపలలటట
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94-209/498

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:47
లస: ససస స
5131 NDX0890772
పషరర: షషక రరజసనన బబగస షషక

94-208/477

94-208/480

94-209/500

94-209/503

94-229/1404

94-209/506

94-229/1406

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-2009/1
వయససస:34
లస: పప

5141 MLJ3530227
పషరర: బబజదనబబగస షషక

5144 NDX1022789
పషరర: వజయకలమమరర మమకల మమకల

5147 NDX2456358
పషరర: పడశరసత మమకల

5150 NDX2337533
పషరర: లకడమ కలసదదరర

94-208/487

5153 NDX2337566
పషరర: శవ ననగ లకడమ మమరరశశటట
భరస : హనసమసత రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-2009/1
వయససస:31
లస: ససస స

94-208/490

94-208/479

5136 NDX2337467
పషరర: ససభబన షషక

94-208/482

5139 NDX0103382
పషరర: మబసతనజ బబగస షషక

94-209/502

భరస : మబనర మమలమల
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:52
లస: ససస స
94-209/504

5142 NDX0104182
పషరర: మబనర మమలమల షషక

94-209/505

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:57
లస: పప
94-208/483

5145 NDX1004084
పషరర: లలరరర శశరరలల మమకల మమకల

94-209/507

5148 NDX2785368
పషరర: జలమన షషక

94-229/1405

తసడడ:డ కరశస షషక
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:40
లస: పప
94-208/485

5151 NDX2337111
పషరర: లకమణ ననరరయణ కలలగరరర

94-208/486

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కగ
ఇసటట ననస:84-23-2009
వయససస:32
లస: పప
94-208/488

5154 NDX0336115
పషరర: లకడమ అననపపరష మమరరశశటట

94-208/489

భరస : సరసబయఖ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-2009/1
వయససస:49
లస: ససస స

94-208/491 5157 NDX0726109
5156 NDX0459461
పషరర: శకనవరసరరవప మమరరశశటట మరరశశటట
పషరర: సరసబయఖ మమరరసషటట మరరశశటట

తసడడ:డ సరసబయఖ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-2009/1
వయససస:27
లస: పప

94-208/484

తసడడ:డ అనసతయఖ మమకల
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసస గరరర రజడడడ కలసదదరర
ఇసటట ననస:84-23-2009
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర రజడడడ కలసదదరర
ఇసటట ననస:84-23-2009
వయససస:66
లస: పప
5155 NDX2337558
పషరర: హనసమసత రరవప మమరరశశటట

94-209/501

తసడడ:డ లలరరర శశరరలల మమకల
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:21
లస: పప

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:34
లస: ససస స
5152 NDX2337525
పషరర: దసస గరరర రజడడడ కలసదదరర

5138 MLJ2174589
పషరర: అరరణ శశషస

5133 NDX2337517
పషరర: మరర వరల షషక

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:41
లస: పప

భరస : లలరరర శశరరలల మమకల
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరరర శశరరలల మమకల
ఇసటట ననస:84-23-2005
వయససస:23
లస: ససస స
5149 NDX2784718
పషరర: నససమమ షషక

94-208/481

తసడడ:డ మహబబబసల
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల నబ షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:38
లస: పప
5146 NDX2456390
పషరర: సరసత పసడయ మమకల

5135 NDX1566639
పషరర: అబబదల లతఫ షషక

94-130/705

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:22
లస: పప

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:53
లస: ససస స
5143 NDX2818128
పషరర: అబబదల రశద షషక

94-208/478

తసడడ:డ అబబదల గఫపర షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:34
లస: ససస స
5140 MLJ2174563
పషరర: రరమకకటటశసరమమ� కకటట�

5132 NDX2337483
పషరర: కరరస షషక

5130 NDX2128057
పషరర: ననగపడససననసబ చసతలపపడడ

భరస : జవన కకశశర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:23
లస: పప
5137 NDX0103531
పషరర: షమమమబననసర షషక

94-209/499

భరస : మహబబబసల� �
ఇసటట ననస:84-23-2003
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ వల షషక
ఇసటట ననస:84-23-2004
వయససస:27
లస: ససస స
5134 NDX2337509
పషరర: ససభబన షషక

5129 MLJ3530235
పషరర: షరరఫరబ� షషక�

94-208/492

తసడడ:డ బబలయఖ మరరశశటట
ఇసటట ననస:84-23-2009/1
వయససస:27
లస: పప
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పషరర: మసరసనబ షషక
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94-208/493

తసడడ:డ మబనర మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-23-2010
వయససస:32
లస: ససస స
5161 NDX2053841
పషరర: షరరఫ బబషర షషక

5159 NDX2064913
పషరర: మమల బబగస షషక

94-208/494

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-23-2010
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/496

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-23-2010
వయససస:27
లస: పప

5162 NDX2911451
పషరర: ననయబ రసదల షషక

5160 NDX2053858
పషరర: చన జజనబబగస షషక

94-208/495

భరస : షరరఫ బబష షషక
ఇసటట ననస:84-23-2010
వయససస:27
లస: ససస స
94-209/1036

తసడడ:డ మబనర మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-23-2010
వయససస:30
లస: పప

5163 NDX2663821
పషరర: కకల కకటటశసర రరవప

94-211/1036

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-2013
వయససస:66
లస: పప

94-212/1157 5165 NDX2775617
94-212/1158 5166 NDX3084787
5164 NDX3134293
పషరర: శకనవరస హరర హర కలమమర కకల
పషరర: కకల శకనవరస హరర హర కలమమర
పషరర: వరగరన దసరర పడసరద కకల

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకల
ఇసటట ననస:84-23-2013
వయససస:27
లస: పప
5167 NDX2775534
పషరర: కకల వర గన దసరరరపడసరద

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2013
వయససస:27
లస: పప
94-212/1160

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2013
వయససస:24
లస: పప
5170 NDX0834655
పషరర: సరసత పతస పత

94-208/499

94-213/1072

94-208/502

94-208/505

5174 NDX3015492
పషరర: పవన కలమఖణ మరసస

94-213/1073

5177 NDX2337145
పషరర: శరరద దచవ నసససకర

5180 NDX2337186
పషరర: వనసకట శకనవరస నసససకర

94-208/498

5172 NDX3015468
పషరర: KOTESWARA RAO
MARASU
తసడడ:డ SAIDULU MARASU
ఇసటట ననస:84-23-2017
వయససస:41
లస: పప
5175 NDX1994236
పషరర: పపషపవలర క పప తషల

94-213/1071

94-208/501

తసడడ:డ వనసకట శశషరదదడ పప తషల
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:54
లస: ససస స
94-208/503

5178 NDX1648908
పషరర: గరవసదమమ ఉపప

94-208/504

భరస : ఈశసర రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:50
లస: ససస స
94-208/506

తసడడ:డ అసకమమ రరవప నసససకర
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:30
లస: పప

5181 NDX0790824
పషరర: పప తల వనసకట శశషరదదడ పప థళ

94-208/507

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరతనళ
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:27
లస: పప

94-208/508

94-208/1636 5184 NDX3253580
94-208/1640
5183 NDX3251436
పషరర: గరరరధర శవ తచజ నశరసకరరరవప
పషరర: వరసవ అనసత లకడమ నసరససకర
రరపప
తసడడ:డ ధనససజయ నశరసకరరరవప
భరస : ధనససజయ రరవప నసరససకర రరపప
ఇసటట ననస:84-23-2018
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:18
లస: పప
వయససస:37
లస: ససస స

94-219/969

5186 NDX2065176
పషరర: భబరర వ పపపరపల

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప నసససకర
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:54
లస: పప
5185 NDX3251501
పషరర: ధనససజయ రరవప నససకరర
రరవప
తసడడ:డ భబససరరవప నససకరర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:43
లస: పప

94-208/500

భరస : అసకమమ రరవప నసససకర
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసర రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:25
లస: పప
5182 NDX2337152
పషరర: అసకమమ రరవప నసససకర

5171 NDX0834895
పషరర: రమణమమ పతస పత

5169 NDX0822395
పషరర: ఈశసర రరవప పతస పత
తసడడ:డ రరమమరరవప పత
ఇసటట ననస:84-23-2016
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మరసస
ఇసటట ననస:84-23-2017
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగరరజనన ఉపపప
ఇసటట ననస:84-23-2018
వయససస:29
లస: ససస స
5179 NDX1648916
పషరర: శవ శసకర ఉపప

94-208/497

భరస : రరమమరరవప పత
ఇసటట ననస:84-23-2016/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప మరసస
ఇసటట ననస:84-23-2017
వయససస:39
లస: ససస స
5176 NDX1648890
పషరర: లకడమ ఉపపప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకల
ఇసటట ననస:84-23-2013
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఈశసర రరవప పఠగదద
ఇసటట ననస:84-23-2016
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఈశసరరరవప పత
ఇసటట ననస:84-23-2016/1
వయససస:27
లస: ససస స
5173 NDX3015443
పషరర: గరయతడ మరసస

5168 NDX2337574
పషరర: రరజగష పఠగదద

94-212/1159

భరస : వనసకట ససవర కకషష పపపరపల
ఇసటట ననస:84-23-2019
వయససస:37
లస: ససస స

94-208/509

5187 NDX0927608
పషరర: పపపరపల మలలర శసరర పపపపళ

94-208/510

భరస : శసకర రరవప పపపపళ
ఇసటట ననస:84-23-2019
వయససస:28
లస: ససస స
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5188 NDX0332536
పషరర: వనసకట శవ కకషష పపపరపల

94-208/511

తసడడ:డ శసకర రరవప పపపపళ
ఇసటట ననస:84-23-2019
వయససస:28
లస: పప
5191 NDX0823997
పషరర: పటట సపటట అమల

94-209/510

94-209/513

94-209/516

94-229/539

94-229/542

94-229/545

94-229/548

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:84-23-2024
వయససస:44
లస: ససస స

5201 NDX0412791
పషరర: శరరద వవజననర

5204 NDX1403948
పషరర: అబబదల బయమబబన షషక

5207 NDX0442319
పషరర: శరర కకరరవ

5210 NDX0412080
పషరర: చదవతనఖ కకరరవ

94-229/551

5213 MLJ3387784
పషరర: రరజ కకరరవ

94-229/540

5216 NDX2346641
పషరర: మబరళకకషష జసగస
తసడడ:డ రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:84-23-2024
వయససస:54
లస: పప

5196 NDX1697897
పషరర: ఈశసర రరవప ఉపప

94-209/515

5199 NDX1386796
పషరర: గగససయమ షషక

94-229/538

5202 NDX0651513
పషరర: అబబదల ఖమదర జలమన షషక

94-229/541

తసడడ:డ మహమమద గగస
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:32
లస: పప
94-229/543

5205 NDX0697359
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పపదద శశటట

94-229/544

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:62
లస: పప
94-229/546

5208 NDX0843748
పషరర: కకరరవ భబగఖమమ

94-229/547

భరస : మమణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:75
లస: ససస స
94-229/549

5211 NDX0432468
పషరర: కరశయఖ బమవరపప

94-229/550

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:44
లస: పప
94-229/552

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప కకరరవ.
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:55
లస: పప
94-229/554

94-209/512

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కకరరవ
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:48
లస: పప
5215 NDX2346740
పషరర: దదవవ కలమమరర జసగస

94-211/133

భరస : రరజ కకరరవ
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కకరరవ
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:24
లస: పప
5212 NDX0709667
పషరర: అనల కలమమర కకరరవ

5198 NDX1753095
పషరర: బబబబ గబసజ

5193 NDX0824581
పషరర: పటట శశటట వజయ కలమమర

తసడడ:డ వరయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:58
లస: పప
5209 NDX2339182
పషరర: కరకసత కలమమర కకరరవ

94-209/514

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:35
లస: పప
5206 NDX0651224
పషరర: మహమమద గగస షషక

5195 MLJ3526209
పషరర: బబజ� పటట సశశటట �

94-209/509

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల గబసజ
ఇసటట ననస:84-23-2020
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబదల బయమబబన
ఇసటట ననస:84-23-2021
వయససస:41
లస: ససస స
5203 NDX0697599
పషరర: ససబబబరరవప పపదద శశటట

94-209/511

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప� �
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:75
లస: పప
5200 NDX1403963
పషరర: షరహహజమ షషక

5192 NDX0823906
పషరర: రరమతషలసస దచవ

5190 NDX0882027
పషరర: పటట స శశటట ఆదదలకడమ

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:37
లస: పప
5197 NDX0824136
పషరర: వనసకటటశసర రరవప

94-209/508

తసడడ:డ దనసయఖ
ఇసటట ననస:84-23-2019
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:84-23-2019/1
వయససస:35
లస: ససస స
5194 MLJ3526225
పషరర: పడతనప పటట సశశటట

5189 NDX0105577
పషరర: శసకరరరవప పపపరపల

5214 NDX0432435
పషరర: మమణణకఖరరవప కకరరవ

94-229/553

తసడడ:డ ఐజక
ఇసటట ననస:84-23-2023
వయససస:82
లస: పప
94-229/555

5217 NDX2346773
పషరర: కకటమమ గబజ

94-229/556

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-23-2025
వయససస:70
లస: ససస స
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5218 NDX0362582
పషరర: పపరషచసదడరరవప మమచరర

94-209/517

భరస : వనసకటటససరరరరవ
ఇసటట ననస:84-23-2039
వయససస:36
లస: ససస స
5221 AP151000381306
పషరర: సపవదనబ షషక

94-209/520

94-211/134

94-203/475

94-203/478

94-230/226

94-209/523

94-209/526

భరస : వనసకటటశసర పడసరద
ఇసటట ననస:84-24-2026
వయససస:33
లస: ససస స

5231 NDX2347763
పషరర: సరయ లకడమ పపలర గగలర

5234 NDX2338010
పషరర: దసరర అచచ

5237 NDX2337806
పషరర: రమమదచవ ధననల కకటట

5240 NDX2338747
పషరర: ననగ రరజ ధనలకకట

94-209/529

5243 MLJ2175545
పషరర: మహబబబసలర షషక

94-230/224

5246 NDX1352004
పషరర: వవసకటటశసర పడసరద రరదడజడ
తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-24-2026
వయససస:41
లస: పప

5226 NDX0313569
పషరర: అసజనదచవ చససడదరర

94-203/474

5229 NDX1455436
పషరర: కలమమర చససడదరర

94-203/477

5232 NDX2347722
పషరర: ననగ లకడమ పపలర గబలర

94-230/225

భరస : వనసకట రరమయఖ పపలర గబలర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:51
లస: ససస స
94-209/522

5235 NDX2865038
పషరర: గగరర మమడడగబల

94-209/1039

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడడగబల
ఇసటట ననస:84-24-55
వయససస:33
లస: ససస స
94-209/524

5238 NDX2338291
పషరర: బబషర షషక

94-209/525

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-24-1780
వయససస:24
లస: పప
94-209/527

5241 NDX2337798
పషరర: అపరష ధనల కకటట

94-209/528

తసడడ:డ రమమశ ధననల కకటట
ఇసటట ననస:84-24-1789
వయససస:21
లస: ససస స
94-209/530

తసడడ:డ ఫకకరఅమమద
ఇసటట ననస:84-24-2004
వయససస:66
లస: పప
94-213/693

94-212/1161

తసడడ:డ పపలమరరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమమష ధనలకకట
ఇసటట ననస:84-24-1785
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజరజడడడ వరకల
ఇసటట ననస:84-24-1790
వయససస:43
లస: పప
5245 NDX1352038
పషరర: వనసకట శకలకకమ రరదడజడ

94-203/476

భరస : రమమశ ధననల కకటట
ఇసటట ననస:84-24-1770
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల వవమబల
ఇసటట ననస:84-24-1785
వయససస:27
లస: పప
5242 NDX2338929
పషరర: శకనవరస రజడడడ వజడల

5228 AP151000363196
పషరర: జయమమ చససడదరర

5223 NDX2775633
పషరర: కకల శరఖమల

భరస : కకషష రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరగశ
ఇసటట ననస:84-24-20-48
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల గరజ
ఇసటట ననస:84-24-1350
వయససస:34
లస: పప
5239 NDX2338853
పషరర: శవననగరరజ వవమబల

94-211/1316

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పపలర గగలర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ జజలలర పఅల
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:30
లస: పప
5236 NDX2338705
పషరర: శరహబబదదదన గరజ

5225 NDX3274891
పషరర: అరరణ కలమమర శరనస

94-209/519

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2103
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:47
లస: పప
5233 NDX0849604
పషరర: తడననధ జజలలర పఅల

94-209/521

తసడడ:డ కకషష రరవప శరనస
ఇసటట ననస:84-23-19868
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చససడదరర
ఇసటట ననస:84-24
వయససస:65
లస: ససస స
5230 NDX0313528
పషరర: కకషరషరరవప చససడదరర

5222 AP151000381307
పషరర: ఖమజజమహహదద న షషక

5220 MLJ3526308
పషరర: ఖమరరనబ� షషక�

భరస : మహమమదనద ససస�
ఇసటట ననస:84-23-2040
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజసరహహబ
ఇసటట ననస:84-23-2041
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద షషక
ఇసటట ననస:84-23-2400
వయససస:24
లస: ససస స
5227 AP151000363208
పషరర: సరసబబడజఖస చససడదరర

94-209/518

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-23-2039
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమజసరహహబ
ఇసటట ననస:84-23-2041
వయససస:55
లస: ససస స
5224 NDX1769191
పషరర: షరరమల షషక

5219 NDX0308312
పషరర: శకదచవ మమచరర

5244 AP151000384126
పషరర: మసరసన బ షషక�

94-209/531

భరస : బషసర అహమద�
ఇసటట ననస:84-24-2006
వయససస:62
లస: ససస స
94-213/694

5247 NDX1351998
పషరర: వవసకటటశసరరర రరదడజడ

94-213/695

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2026
వయససస:73
లస: పప
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పషరర: ఖమససస ఉమమర షషక
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94-229/562

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2026
వయససస:31
లస: పప
5251 NDX3226297
పషరర: మమహబబ ససభబన షషక

94-229/1508

94-211/135

94-229/567

94-229/570

94-229/573

94-229/576

94-229/579

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:84-24-2031
వయససస:37
లస: పప

5261 NDX2339158
పషరర: ససలమరరబ షషక

5264 MLJ3387966
పషరర: అమర హహసషసన షషక

5267 NDX2339166
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

5270 NDX2484228
పషరర: ఫరతమమబ సయఖద

94-210/301

5273 NDX2713063
పషరర: నససమ ససలల న షషక

94-229/571

5276 NDX1761460
పషరర: కరసససబ షషక
భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-24-2032
వయససస:28
లస: ససస స

5256 NDX2498004
పషరర: నససమ షషక

94-229/566

5259 NDX2339216
పషరర: జహ రభ షషక

94-229/569

5262 NDX0434167
పషరర: జకకర హహసషసన షషక

94-229/572

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:31
లస: పప
94-229/574

5265 NDX0434118
పషరర: వనసకటటశసరరరవప వనవలమ

94-229/575

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:41
లస: పప
94-229/577

5268 NDX0434076
పషరర: జలమన షషక

94-229/578

తసడడ:డ లమల జజన
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:56
లస: పప
94-210/299

5271 NDX2185602
పషరర: ఆరరఫర షషక

94-210/300

భరస : ససభబన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2031
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/869

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2031
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/581

94-229/565

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2030
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2031
వయససస:39
లస: పప
5275 MLJ3387057
పషరర: ససబబన భబషర షషక

94-229/568

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఉసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:70
లస: పప
5272 NDX2185578
పషరర: మమలమల షషక

5258 NDX2409563
పషరర: నదరజ హన షషక

5253 NDX0434274
పషరర: నజరరననషర షషక

భరస : జజకకరర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజఖత
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:42
లస: పప
5269 NDX2409555
పషరర: దసస గరరర షషక

94-215/836

భరస : ఇమమమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:36
లస: పప
5266 NDX1840942
పషరర: ససనల బబబబ జజఖత

5255 NDX2354017
పషరర: దసస గరరర షషక

94-229/1408

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-24-2028/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:71
లస: ససస స
5263 NDX0434126
పషరర: పడసరద వనవలమ

94-229/564

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:70
లస: పప

భరస : అమర హహసషసన
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:28
లస: ససస స
5260 NDX0681148
పషరర: కకసడమమ లలవలమ

5252 NDX2105469
పషరర: మమలన షషక

5250 NDX3177904
పషరర: శమమ షషక

తసడడ:డ మహమద ఖససస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2027
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2028/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2029
వయససస:27
లస: ససస స
5257 NDX1809922
పషరర: రగషమ షషక

94-229/563

తసడడ:డ అబబదల బయమబబన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2027
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2027
వయససస:31
లస: పప
5254 NDX1761767
పషరర: నససమమ షషక

5249 NDX2486009
పషరర: షరరరఖ బయమబబన షషక

5274 NDX0433433
పషరర: మహబబనన షషక

94-229/580

భరస : భజజవల
ఇసటట ననస:84-24-2031
వయససస:57
లస: ససస స
94-211/136

5277 NDX1761353
పషరర: మసరసన వల షషక

94-211/137

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2032
వయససస:53
లస: పప
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94-211/1176

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-24-2032/1
వయససస:28
లస: పప
5281 NDX0433599
పషరర: బబజ షషక

94-229/583

94-229/585

94-208/516

భరస : వనసకటటససర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:50
లస: ససస స
5290 NDX1879008
పషరర: లకడమ దచవ గసజరరరవప పలర
భరస : వనసకటటశసరరర గసజరపలర
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:24
లస: ససస స
5293 NDX1279249
పషరర: తరరపతమమ గసజరరపలర

94-210/305

94-211/139

భరస : లకకమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:30
లస: ససస స

94-229/586

5288 NDX1940643
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-208/517

భరస : వనసకరటరతనస నలర మతష
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:51
లస: ససస స
5305 NDX2100626
పషరర: షసరరలల పపదకకటర

5291 NDX1279256
పషరర: పడసనన దసదదవరలమ

భరస : బబలశశరర పపదకకటర
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:45
లస: ససస స

94-210/303

5286 AP151000399685
పషరర: పసటరరపరలల చసకరస

94-229/587

5289 NDX0822593
పషరర: వనసకటటశసర రరవప ఇమమడడ

94-208/518

5292 NDX1279215
పషరర: రతస మమ గసజరరపలర

94-210/304

భరస : లకకమ ననరరయణ గసజరరపలర
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:30
లస: ససస స

5294 NDX1279223
పషరర: లకకమననరరయణ గసజరరపలర

94-210/306

5295 NDX1279231
పషరర: వనసకటటశసరరర గసజరరపలర

94-210/307

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ గసజరరపలర
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ గసజరరపలర
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:50
లస: పప

5297 NDX2868628
పషరర: సరమమజఖస కకలలర పలర

94-213/696
5298 NDX1471929
పషరర: ఉననవ శకనవరస రరవప ఉననవ

94-212/1162

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:46
లస: పప
94-210/308

5303 NDX0697300
పషరర: పవన కలమమర పపదదకకటర

5306 NDX2100659
పషరర: బబలశశరర పపదకకటర
తసడడ:డ బబలశశరరఇ పపదకకటర
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:45
లస: పప

5301 NDX2266344
పషరర: వనసకట రతనస నలర మతష

94-80/788

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:62
లస: పప
94-208/520

తసడడ:డ థథమమశ పపదదకకటర
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:37
లస: పప
94-209/532

94-229/584

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇమమమడడ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇబబడహహస షపవక
ఇసటట ననస:84-24-2036
వయససస:30
లస: ససస స
94-208/519

5283 NDX0866590
పషరర: రరజజ మమరర చసకస

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:84-24-2034
వయససస:80
లస: పప

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:56
లస: పప

94-229/582

భరస : ఆసథథన ఆరరగఖననథ
ఇసటట ననస:84-24-2034
వయససస:39
లస: ససస స

5285 MLJ3387834
పషరర: జజసఫ అసతతన ఆరరగఖననధ
చసకరస
తసడడ:డ పసటర పరల చసకరస
ఇసటట ననస:84-24-2034
వయససస:47
లస: పప

94-222/774 5300 NDX1340645
5299 NDX2912640
పషరర: వనసకట ననరరయణ గరనదరపఅల
పషరర: పరరసన షపవక

5302 NDX2337368
పషరర: గరవసధమమ నలర మతష

94-211/138

భరస : శవకకషష దసదదవరలమ
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర గసజరరపలర
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:49
లస: ససస స
5296 NDX1809716
పషరర: రరహహణణ కలలగబరర

5282 NDX1619248
పషరర: పదనమవత అతషకలరర

తసడడ:డ కరజజమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2035
వయససస:29
లస: పప
94-210/302

5280 NDX0442517
పషరర: ససభబన బ షషక

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:84-24-2033
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అతషకలరర
ఇసటట ననస:84-24-2034
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల చసకస
ఇసటట ననస:84-24-2034
వయససస:45
లస: పప
5287 NDX2337699
పషరర: అనసదరఖ ఇమమడడ

94-213/1075

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2032/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:84-24-2033
వయససస:42
లస: పప
5284 MLJ3387933
పషరర: చసదడ పరల చసకస

5279 NDX2829588
పషరర: నజర షషక

5304 NDX2100535
పషరర: చనజజజ పపదకకటర

94-208/521

తసడడ:డ బబలశశరర పపదకకటర
ఇసటట ననస:84-24-2037
వయససస:45
లస: పప
94-209/533

5307 NDX2645554
పషరర: సతఖననరరయణ మమచరర

94-80/881

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:84-24-2039
వయససస:39
లస: పప
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5308 MLJ3526704
పషరర: మమబనన షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-209/534

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:38
లస: ససస స
5311 MLJ3526696
పషరర: మసరసనసల షషక

94-209/537

94-209/538

94-209/539

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2042
వయససస:23
లస: ససస స
5320 NDX2671725
పషరర: వజయ సరయ చటబడత

94-208/1144

94-212/1163

94-208/524

94-209/542

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:61
లస: పప

94-209/540

5327 NDX3151487
పషరర: హనఫ బఇవనవ షషక

5330 NDX2392074
పషరర: జజససమన షషక

94-209/544

5333 NDX1605734
పషరర: మగబబల హహసషసన షషక

94-215/971

5336 NDX0788190
పషరర: దసరర బసడనరర
తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:30
లస: ససస స

5316 NDX3028446
పషరర: రసగ రరవప పరడథదవరడన

94-208/1401

5319 NDX0733030
పషరర: ననగగశసరరరవప ఛతనడదద

94-208/522

5322 SQX1722131
పషరర: వజయ సరయ

95-208/1069

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-24-2043
వయససస:26
లస: పప
94-212/1164

5325 NDX1937319
పషరర: పరవన కననదనరర

94-208/523

భరస : పడతనప కననదనరర
ఇసటట ననస:84-24-2046
వయససస:25
లస: ససస స
94-208/1402

5328 NDX0500439
పషరర: పసచచమమ కసదసల�

94-209/541

భరస : పపరషచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:84-24-2046
వయససస:40
లస: ససస స
94-208/525

5331 NDX0308387
పషరర: ననగబరరబ� షషక�

94-209/543

భరస : ననగబరసల�
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:36
లస: ససస స
94-209/545

తసడడ:డ ననగబర వల
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:27
లస: పప
94-209/547

94-230/228

తసడడ:డ రరజ ఛతనడదద
ఇసటట ననస:84-24-2043
వయససస:47
లస: పప

భరస : మగబల హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగబరసల�
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:63
లస: ససస స
5335 AP151000381314
పషరర: ననగబర వల షషక

5318 MLJ3526720
పషరర: భబజబబబబ షషక

5324 NDX3020856
పషరర: సససధదరర వనమబల

5313 NDX0437376
పషరర: కరరమబలమర సయఖద

తసడడ:డ రరమ రరవప పరడథదవరడన
ఇసటట ననస:84-24-2042
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహమమద హనఫ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2046
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:84-24-2046
వయససస:26
లస: పప
5332 NDX0308353
పషరర: మరరభ షషక�

94-213/697

భరస : అనల కలమమర వనమబల
ఇసటట ననస:84-24-2044
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:84-24-2046
వయససస:50
లస: ససస స
5329 NDX1936089
పషరర: శకనవరస రరవప కసదసల

5315 NDX0893818
పషరర: సతఖమలర ససరగష కలమమర
వలవవటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:84-24-2041
వయససస:44
లస: పప

5321 NDX2679868
పషరర: కకపరదచవ చచతద
డ ద

94-209/536

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననగగశసర రరవప చచతద
డ ద
ఇసటట ననస:84-24-2043
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:84-24-2044
వయససస:32
లస: పప
5326 NDX0890764
పషరర: కసదసల పసచచమమ

94-230/227

తసడడ:డ ఖమజజమహహదద న
ఇసటట ననస:84-24-2042
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప చటబడత
ఇసటట ననస:84-24-2043
వయససస:26
లస: పప
5323 NDX3023488
పషరర: అనల వనమబల

5312 NDX0434951
పషరర: గగససయమ సయఖద�

5310 MLJ3526274
పషరర: అబబదలడషసద షషక

తసడడ:డ మహమమదనద ససస
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2041
వయససస:28
లస: పప
5317 NDX2338499
పషరర: మసరసన బ షషక

94-209/535

తసడడ:డ ఖమజమహహదద న�
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదనద ససస
ఇసటట ననస:84-24-2040
వయససస:43
లస: పప
5314 NDX2337889
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

5309 NDX0562660
పషరర: ఘన సపవదనవల� షషక�

5334 NDX1806050
పషరర: హహసషసన షషక

94-209/546

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2047
వయససస:38
లస: పప
94-208/526

5337 NDX0788380
పషరర: కళయఖణణ బసడనరర

94-208/527

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:32
లస: ససస స
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5338 NDX2337970
పషరర: కళయఖణణ బసడనరర
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94-209/548

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:33
లస: ససస స
5341 MLJ3526449
పషరర: ససభబన షషక

94-209/551

94-209/553

94-209/555

94-208/528

94-209/557

94-209/560

94-229/1409

తసడడ:డ వనసకట రమణ ససడపటమ
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:28
లస: పప

5351 NDX2337418
పషరర: రహమమన మయమ సయఖద

5354 NDX2337863
పషరర: రరజగశ పప గరరర

5357 NDX1687542
పషరర: అనసర బబషర షషక

5360 NDX3226966
పషరర: ఖససస సరహహబ షషక

94-208/532

5363 NDX3024114
పషరర: వనసకట రమణ ససడవతమ

94-208/529

5366 NDX3027943
పషరర: హహసపవనమమ ససడవతమ
భరస : అశశక కలమమర ససడవతమ
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:23
లస: ససస స

5346 NDX2338515
పషరర: అమబలఖ దదపసస చదననన

94-209/554

5349 NDX2911410
పషరర: రరమమసజనవయబలల తతట

94-209/1037

5352 NDX2775435
పషరర: రసదల షషక

94-208/1403

తసడడ:డ దనదన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:48
లస: పప
94-209/558

5355 NDX2338028
పషరర: రహహమన మయమ సయద

94-209/559

తసడడ:డ టటవలర మరరహ సయద
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:45
లస: పప
94-208/530

5358 NDX2338366
పషరర: ఖమససస సరహహబ షషక

94-209/561

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2053
వయససస:59
లస: పప
94-229/1523

5361 NDX1905993
పషరర: హహమ బసదస చలమర

94-208/531

తసడడ:డ అపరప రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:24
లస: ససస స
94-208/1404

తసడడ:డ ఆధద ససడవతమ
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:62
లస: పప
94-208/1406

94-209/552

తసడడ:డ యగయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-24-2050
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2053
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:38
లస: ససస స
5365 NDX3030996
పషరర: అశశక కలమమర ససడపటమ

94-209/556

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2053
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖససస షరహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2053
వయససస:53
లస: ససస స
5362 NDX1368596
పషరర: మమహబబబ ల సయఖద షషక

5348 NDX2338374
పషరర: ససబబబరరవప కరష

5343 NDX0308338
పషరర: భబగఖమమ� కలసచకరక�

తసడడ:డ పప తష రరజ చదననన
ఇసటట ననస:84-24-2050
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పప గరరర
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కరష
ఇసటట ననస:84-24-2052
వయససస:36
లస: పప
5359 NDX2784924
పషరర: సలస షషక

94-184/1324

తసడడ:డ టటవలలర పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:44
లస: పప

భరస : రగహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:32
లస: ససస స
5356 NDX2337954
పషరర: శకనవరస రరవప కరష

5345 NDX2873883
పషరర: రమమసజనఉలల తతట

94-209/550

భరస : ఆశరరసదస�
ఇసటట ననస:84-24-2049
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ కరష
ఇసటట ననస:84-24-2050
వయససస:51
లస: పప

భరస : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2051
వయససస:31
లస: ససస స
5353 NDX2175694
పషరర: బబజదన బబగస సయఖద

95-208/1070

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2050
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప కరష
ఇసటట ననస:84-24-2050
వయససస:49
లస: ససస స
5350 NDX2337400
పషరర: బబజదన బబగస సయఖద

5342 SQX1722180
పషరర: రసగ రరవప పతద

5340 NDX2117449
పషరర: నరగష అచచ

తసడడ:డ కకటయఖ అచచ
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప పతద
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరసదస�
ఇసటట ననస:84-24-2049
వయససస:38
లస: పప
5347 NDX2338614
పషరర: లకడమ కరష

94-209/549

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమహబబబ
ఇసటట ననస:84-24-2048
వయససస:57
లస: పప
5344 NDX0308346
పషరర: రమమషరబబబ� కలసచకరక�

5339 MLJ3526548
పషరర: షసషరద షషక

5364 NDX3032281
పషరర: వనసకట రమణమమ తచటనల

94-208/1405

భరస : వనసకట రమణ తచటనల
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:61
లస: ససస స
94-208/1407

5367 NDX0725390
పషరర: ధనలకడమ చలమర

94-209/562

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:45
లస: ససస స
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5368 AP151000381323
పషరర: లకడమ చలమర�

94-209/563

భరస : ససతనరరమబలల�
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:70
లస: ససస స
5371 NDX2132702
పషరర: ససనత తతసడమలలర

94-229/589

94-229/592

94-229/595

94-229/598

94-229/601

94-229/604

94-209/565

తసడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:33
లస: పప

5381 NDX0436600
పషరర: సరదదక షషక

5384 NDX0436584
పషరర: మబసర షషక

5387 NDX1482785
పషరర: మసజల కకననగల

5390 NDX2338580
పషరర: షమమల షషక

94-209/568

5393 MLJ2175727
పషరర: రరజఖస మరరయమల

94-229/599

5396 NDX2995777
పషరర: గగసష సయద
తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:49
లస: పప

5376 NDX0436493
పషరర: ఇరరర ర షషక

94-229/594

5379 NDX0436535
పషరర: జజన భబషర షషక

94-229/597

5382 NDX2128149
పషరర: శకనవరస చకకవరరస తతసడమలలర

94-229/600

తసడడ:డ వరయఖ తతసడమలలర
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:43
లస: పప
94-229/602

5385 AP151000399201
పషరర: ఫసరరజ షషక

94-229/603

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:47
లస: పప
94-208/533

5388 NDX0092890
పషరర: బబబజ మరరయమల

94-208/534

తసడడ:డ రసగరరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:31
లస: పప
94-209/566

5391 NDX0308361
పషరర: లకడమ� కరరరమబరరస�

94-209/567

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:50
లస: ససస స
94-209/569

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:63
లస: ససస స
94-208/536

94-229/591

తసడడ:డ ఖమజజమయమ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖమదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబబదల
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:55
లస: ససస స
5395 NDX2024479
పషరర: బబజ షహహద షషక

94-229/596

భరస : శకనవరస రరవప కకననగల
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనగలమ
ఇసటట ననస:84-24-2055
వయససస:20
లస: ససస స
5392 NDX2338531
పషరర: మహబబబ బ షషక

5378 NDX0436667
పషరర: రఫస షషక

5373 NDX0119461
పషరర: రరకరసనన బబగస షషక

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:50
లస: పప
5389 NDX2338242
పషరర: నహరరక కకనగలమ

94-229/593

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:43
లస: పప
5386 NDX0436451
పషరర: భబషర షషక

5375 NDX2128172
పషరర: తషలశమమ తతసడమలలర

94-229/588

భరస : మహబబబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:41
లస: పప
5383 NDX0436345
పషరర: షరకకర హహసషసన షషక

94-229/590

భరస : వరయఖ తతసడమలలర
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:36
లస: పప
5380 NDX1811984
పషరర: ననగబర షరరఫ షషక

5372 NDX1812057
పషరర: గబలమజర బబగస షషక

5370 NDX2502805
పషరర: శరణఖ చలర

తసడడ:డ అపరపరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగబర షరరఫ షపవక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:45
లస: ససస స
5377 NDX0436634
పషరర: అలమరభక షషక

94-209/564

తసడడ:డ ససతనరరమబలల
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస చకకవరరస తతసడమలలర
ఇసటట ననస:84-24-2054
వయససస:35
లస: ససస స
5374 NDX0434803
పషరర: మహహమబదన షషక

5369 AP151000381324
పషరర: అపరపరరవప చలమర

5394 NDX2024487
పషరర: ననజలన షషక

94-208/535

భరస : బబజ షహహద షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:25
లస: ససస స
94-212/1165

5397 NDX2993855
పషరర: ఇమమసబ సయద

94-212/1166

భరస : గగసష సయద
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:46
లస: ససస స
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94-229/605

తసడడ:డ అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:31
లస: ససస స
5401 NDX0680777
పషరర: కరరమబన షషక

94-229/608

94-229/611

94-229/614

94-229/617

94-229/1410

94-229/1530

తసడడ:డ మహమమద షఇక
ఇసటట ననస:84-24-2058
వయససస:28
లస: పప
5422 NDX2337947
పషరర: లకడమ తరరపతమమ కరష
భరస : శకనవరస రరవప కరష
ఇసటట ననస:84-24-2058
వయససస:25
లస: ససస స
5425 NDX2344596
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక
తసడడ:డ బబడచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:43
లస: పప

5411 AP151000399373
పషరర: కరరమబలమర షషక

94-229/618

94-229/613

5414 NDX1486563
పషరర: నరగశ కలమమర కరరరమబరర

5417 NDX0788117
పషరర: షకకల షషక షఇక

5420 NDX0790923
పషరర: షషక కరలలషర షఇక

5423 NDX1483247
పషరర: దదలర మద షషక

5426 NDX2048610
పషరర: గగససయ షసక
తసడడ:డ ననయబ రసదల షసక
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:24
లస: ససస స

94-229/616

5412 NDX0436717
పషరర: అలమరబక షషక

94-229/619

తసడడ:డ పకకర అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:69
లస: పప
94-208/537

5415 NDX3226313
పషరర: గరపరల రరవప వవటటరర

94-229/1509

తసడడ:డ కకషష మబరరస వవటటరర
ఇసటట ననస:84-24-2057
వయససస:59
లస: పప
94-208/538

5418 NDX0788281
పషరర: హజరరబ షషక షఇక

94-208/539

భరస : మహమమద షఇక
ఇసటట ననస:84-24-2058
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/541

5421 NDX0790956
పషరర: షషక మహమమద షఇక

94-208/542

తసడడ:డ మసరసన వల షఇక
ఇసటట ననస:84/24/2058
వయససస:28
లస: పప
94-208/543

భరస : అనసర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2063
వయససస:31
లస: ససస స
94-210/309

5406 NDX0680959
పషరర: గగససయమ షషక

తసడడ:డ జయ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద షఇక
ఇసటట ననస:84-24-2058
వయససస:28
లస: పప
94-209/570

94-229/610

94-229/615 5409 NDX1502757
5408 NDX0436741
పషరర: హహదనయతషలమర మహమమద షషక
పషరర: మజగస దనసరర

భరస : బబజ షఇక
ఇసటట ననస:84-24-2058
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/540

5403 NDX1085380
పషరర: ఆససయమబబగస షషక

భరస : షకకరర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:84-24-2057
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరగశ కలమమర కరరమబరర
ఇసటట ననస:84-24-2057
వయససస:20
లస: ససస స
5419 NDX0786525
పషరర: షషక బబజ షఇక

94-229/612

తసడడ:డ పసరరమహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగస సయద
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:24
లస: పప
5416 NDX3236916
పషరర: కవఖ శక కరరమబరర

5405 NDX0681056
పషరర: నజయమ షషక

94-229/607

భరస : హఫసజ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:46
లస: పప
5413 NDX2993871
పషరర: ఇసరమయల సయద

94-229/609

భరస : మబసర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అలర భక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:59
లస: ససస స
5410 NDX1020536
పషరర: హఫసజ షషక

5402 NDX0906974
పషరర: సబహ షషక

5400 NDX0443135
పషరర: జనత షషక

భరస : హససనన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హససనన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:42
లస: ససస స
5407 NDX1085489
పషరర: కరరమబననసర షషక

94-229/606

భరస : మజగస దనసరర
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2056
వయససస:41
లస: ససస స
5404 NDX0680900
పషరర: హససనన షషక

5399 NDX1502880
పషరర: బబల దనసరర

5424 NDX2345510
పషరర: రమఖ కకసడపనవన

94-229/620

తలర : లకడమ కలమమరర కకసడపనవన
ఇసటట ననస:84-24-2063
వయససస:24
లస: ససస స
94-229/621

5427 NDX1966243
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

94-229/622

తసడడ:డ హనఫ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:43
లస: పప
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పషరర: హనఫ షషక
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94-229/623

తసడడ:డ మధనర షర
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:63
లస: పప
5431 NDX2346781
పషరర: గగససయమ బబగమ షషక

94-229/624

94-229/626

94-229/628

94-229/631

94-229/634

94-229/637

94-229/640

తసడడ:డ శరసబయఖ బలల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:33
లస: పప

5441 NDX1386820
పషరర: అమన సయఖద

5444 NDX2454916
పషరర: అబబదల షషకలర షషక

5447 NDX1275494
పషరర: హఫసజ అల సయఖద

5450 NDX2792299
పషరర: రహహదన షషక

94-211/140

5453 NDX2352680
పషరర: మమనక చచబబడ లల

94-229/632

5456 NDX0346163
పషరర: ననగపడసనన లకడమ�
తసడడ:డ వనసకటటససరరరవప� p
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:37
లస: ససస స

5436 NDX2784866
పషరర: ఫరతమ షషక

94-229/1413

5439 NDX2498020
పషరర: మరర వల షషక

94-229/630

5442 NDX0433656
పషరర: కరరమబన సయఖద

94-229/633

భరస : నదరరలమర
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:40
లస: ససస స
94-229/635

5445 NDX1761684
పషరర: అబబదల రషసద షషక

94-229/636

తసడడ:డ చననసర
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:34
లస: పప
94-229/638

5448 AP151000399132
పషరర: సయఖద నదరలమర షషక

94-229/639

తసడడ:డ జజదసభబషర
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:44
లస: పప
94-229/1414

5451 NDX2785046
పషరర: సప నస షషక

94-229/1415

తసడడ:డ నదరరలర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:19
లస: ససస స
94-212/690

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:24
లస: ససస స
94-212/1168

94-188/38

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2068
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:22
లస: ససస స
5455 NDX2984433
పషరర: పడభబకర బలల

94-229/629

తసడడ:డ కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:53
లస: పప
5452 NDX2185867
పషరర: చసదదక
డ చచబబడ లల

5438 NDX2498012
పషరర: ఫరరక షషక

5433 NDX2279677
పషరర: మబన కలరపరటట

భరస : ఖజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2067
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరరలమర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:36
లస: పప
5449 NDX1761544
పషరర: చనస షషక

94-229/627

భరస : హఫసజ అల సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:45
లస: ససస స
5446 NDX1966466
పషరర: శవ రరమయఖ పచచపరల

5435 NDX0698647
పషరర: మహహదద ననస షషక

94-229/1412

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2067
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2068
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ రరమయఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:84-24-2069
వయససస:34
లస: ససస స
5443 NDX0772269
పషరర: ఫపవజన షషక

94-229/625

తసడడ:డ హహసపవన
ఇసటట ననస:84-24-2067
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మరర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2068
వయససస:22
లస: ససస స
5440 NDX2090801
పషరర: రరధ పచచపరల

5432 NDX2346799
పషరర: కససస బ షషక

5430 NDX2793875
పషరర: షబన షషక

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:84-24-2066
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదద ననస
ఇసటట ననస:84-24-2067
వయససస:31
లస: పప
5437 NDX2497998
పషరర: రగషమ షషక

94-229/1411

భరస : మమభబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-24-2065
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబదల కరరస
ఇసటట ననస:84-24-2066
వయససస:28
లస: ససస స
5434 NDX0433946
పషరర: జలమన షషక

5429 NDX2868594
పషరర: ఖమశసబ షషక

5454 NDX2984656
పషరర: ససలలచన బలల

94-212/1167

భరస : శరసబయఖ బలల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:53
లస: ససస స
94-222/395

5457 NDX1882431
పషరర: చనసద బ షషక

94-222/396

భరస : చనననస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:48
లస: ససస స
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పషరర: పదనమవత అతషకలరర
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94-222/397

భరస : సతఖననరరయణ atukuri
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:55
లస: ససస స
5461 NDX0442566
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-229/642

94-229/645

94-229/648

94-229/651

94-229/654

94-229/657

94-229/660

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:56
లస: పప

5471 NDX2345569
పషరర: thanhar షషక

5474 NDX0433532
పషరర: మసరసన బ షషక

5477 NDX0432633
పషరర: లలమరరణణ తననరర

5480 MLJ3395159
పషరర: ననగరరణణ గరజల గరజల

94-229/663

5483 NDX0432757
పషరర: ననగబర వల షషక

94-229/652

5486 MLJ3388162
పషరర: నరసససహరరవప గరజల
తసడడ:డ కననయఖ గరజల
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:60
లస: పప

5466 NDX0680769
పషరర: రరకరసనన పరరసన షషక

94-229/647

5469 NDX2339265
పషరర: కతజజబ షషక

94-229/650

5472 NDX1966342
పషరర: పరరసన షషక

94-229/653

భరస : మహమమద రసదల
ఇసటట ననస:84-24-2072
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/655

5475 NDX1966268
పషరర: మహమమద రసదల షషక

94-229/656

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:84-24-2072
వయససస:43
లస: పప
94-229/658

5478 NDX0432609
పషరర: ననగబర బ షషక

94-229/659

భరస : ననగబరసల
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/661

5481 NDX0432625
పషరర: ససతనరరవమమ తననరర

94-229/662

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:77
లస: ససస స
94-229/664

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:48
లస: పప
94-229/666

94-229/644

భరస : మహమమద హహనననరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరసమ సరలలవరదద
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:27
లస: పప
5485 NDX0412247
పషరర: వనసకటటశసరరర తననరర

94-229/649

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:47
లస: ససస స
5482 NDX1502732
పషరర: మననజ కలమమర సరలలవరదద

5468 MLJ3395035
పషరర: ఖతజజబ షషక

5463 NDX2345536
పషరర: ససనల పషడస చసద చచబబడ లల

భరస : ఖమదరరరష
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫకలకదదదన
ఇసటట ననస:84-24-2072
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:37
లస: ససస స
5479 NDX0412593
పషరర: రసగననయకమమ తననరర

94-229/646

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2072
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:84-24-2072
వయససస:44
లస: ససస స
5476 NDX0432591
పషరర: మహబబనన షషక

5465 MLJ3394749
పషరర: మబననమమ షషక

94-229/641

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమమద హహసషసన
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:75
లస: పప
5473 NDX1761601
పషరర: గగససయ బబగస షషక

94-229/643

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:84-24-2071
వయససస:47
లస: ససస స
5470 AP151000399358
పషరర: మహమమద హహసషసన షషక

5462 NDX2339281
పషరర: శరఖమల కలమమరర చచబబడ లల

5460 NDX2339240
పషరర: చసదదక
డ చచబబడ లల

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబబ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరసదస చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:50
లస: పప
5467 NDX0442541
పషరర: భబలకడమ రరవపరటట

94-222/398

తసడడ:డ కరలలష syed
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:39
లస: పప

భరస : అకబర వల
ఇసటట ననస:84-24-2070
వయససస:31
లస: ససస స
5464 NDX2345544
పషరర: ఆనసద బబబబ చచబబడ లల

5459 NDX1515818
పషరర: హఫసజ అల సయఖద

5484 NDX1845314
పషరర: అబబదల షషక

94-229/665

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2073
వయససస:54
లస: పప
94-229/667

5487 NDX1761189
పషరర: పరరసన పఠరన

94-229/668

భరస : ఛనన బబషర
ఇసటట ననస:84-24-2074
వయససస:42
లస: ససస స
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94-229/669

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-24-2074
వయససస:50
లస: పప
5491 NDX0442574
పషరర: నదరజ హన షషక

94-229/671

94-229/1416

94-212/1170

94-229/674

భరస : ఖససస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:76
లస: ససస స
5506 NDX2785343
పషరర: హహససఆన బఇవనవ షషక
భరస : అకబర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2077
వయససస:53
లస: ససస స
5509 NDX1966540
పషరర: బబజ షషక
భరస : ఖమజజ వరల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:40
లస: ససస స
5512 NDX1941336
పషరర: ఖమజ వల షషక

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2079
వయససస:29
లస: ససస స

94-222/399

5501 NDX1966441
పషరర: మసరసన వల షషక

5504 NDX2793560
పషరర: సబబ షషక

5507 NDX1769068
పషరర: రవ మసగమబరర

5510 NDX1909193
పషరర: హహసషసన బబషర షషక

94-229/680

5513 NDX2783991
పషరర: హహమబమనన షషక

94-229/675

5516 NDX2159565
పషరర: బబగ0 షషక
భరస : మరర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2079
వయససస:43
లస: ససస స

5499 NDX1516899
పషరర: మహమమద రసదల షషక

94-222/400

5502 NDX1966524
పషరర: మసరసన వల షషక

94-229/676

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:46
లస: పప
94-229/1419

5505 NDX3226735
పషరర: అకబర వల షషక

94-229/1521

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:33
లస: పప
94-210/310

5508 NDX1611970
పషరర: అకబర వల షపవక

94-210/311

తసడడ:డ అబబదలమర షపవక
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:31
లస: పప
94-229/678

5511 NDX2063469
పషరర: జజన సయఖద

94-229/679

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:38
లస: పప
94-229/1421

తసడడ:డ కరశస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:18
లస: పప
94-229/681

94-211/141

తసడడ:డ జలమన శరయక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:47
లస: పప
5515 NDX2173789
పషరర: సలమ షషక

5498 NDX1884114
పషరర: రగహనన బబగస సయఖద

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసగమబరర
ఇసటట ననస:84-24-2078
వయససస:26
లస: పప
94-229/677

94-229/673

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/1420

5493 NDX2173888
పషరర: బబషర షషక

94-229/1417 5496 NDX1980458
5495 NDX2784890
పషరర: GOUSYA PERVIN SHAIK
పషరర: అకబర వల షషక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:42
లస: పప
94-229/1418

94-229/670

తసడడ:డ ఫకలరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:47
లస: పప

భరస : అబబదల నబ సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:46
లస: ససస స
5503 NDX2793818
పషరర: మహబబబ షషక

94-229/672

తసడడ:డ AKBER SHAIK
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-24-2076
వయససస:29
లస: ససస స
5500 NDX1966458
పషరర: అమనన పరఖరర షషక

5492 NDX2464048
పషరర: బబషర షషక

5490 NDX2464055
పషరర: రరహనన షషక

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పరకలరరదన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లలల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:61
లస: పప
5497 NDX2972339
పషరర: అతహర షషక

94-212/1169

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:84-24-2075
వయససస:36
లస: ససస స
5494 NDX2959476
పషరర: గగసష మహహదదదన షషక

5489 NDX2870046
పషరర: గగససయ షషక

5514 NDX1479089
పషరర: కరరమబననసర బబగస సయఖద

94-210/312

భరస : కరలలషర సపవడ
ఇసటట ననస:84-24-2079
వయససస:54
లస: ససస స
94-229/682

5517 NDX1279074
పషరర: వజయకలమమరర కసచరర

94-210/313

భరస : జజకకబ కసచరర
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:39
లస: ససస స
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5518 AP151000402137
పషరర: పపద మహబబబ షషక

94-229/683

భరస : పపదననగబర వల
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:55
లస: ససస స
5521 NDX0696948
పషరర: భబషర షషక

94-229/686

94-229/689

94-229/1270

94-212/1171

94-229/693

94-222/401

94-229/696

భరస : ననగరరజ kalluri
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:31
లస: ససస స

5531 NDX1891564
పషరర: మణణదదపసక మమరరశశటట

5534 NDX0434050
పషరర: బబల శశషయఖ గరళళ

5537 NDX1726225
పషరర: జజఖత కసచరర

5540 NDX0442590
పషరర: అమరరన షషక

94-229/699

5543 NDX1899246
పషరర: బబజ షషక

94-229/691

5546 NDX0346759
పషరర: అసకమమ పప తనవన�
భరస : నరసససహ రరవప� potineni
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:60
లస: ససస స

5526 NDX2695302
పషరర: షరరఫర షషక

94-229/1269

5529 NDX3124740
పషరర: పపడక గగరర

94-208/1408

5532 NDX0442608
పషరర: రమణమమ గరళళ

94-229/692

భరస : బబల శశషయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:39
లస: ససస స
94-229/694

5535 NDX3131554
పషరర: వరలకడమ గగలర

94-229/1422

తసడడ:డ బల సషశయమ గగలర
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:20
లస: ససస స
94-222/402

5538 NDX1201383
పషరర: దసరరరభవరన జపలర

94-229/695

భరస : వవసకట కకషష
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/697

5541 NDX0442582
పషరర: మహబబబ మగలలరర

94-229/698

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:55
లస: ససస స
94-229/700

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:50
లస: పప
94-222/403

94-229/688

భరస : బల శశషయఖ గగరర
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన సర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసస ఫ మగబళళళరర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:31
లస: పప
5545 NDX1147768
పషరర: రరజఖలకకమ కలల
ర రర

94-208/1145

తసడడ:డ అమకతరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:42
లస: ససస స
5542 NDX0698779
పషరర: అనసర బబషర మగబళళళరర

5528 NDX2681724
పషరర: వర లకడమ గగలర

5523 NDX0434027
పషరర: ససబబబరరవప పరశస

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అమకతరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:26
లస: ససస స
5539 NDX1753145
పషరర: సపవదనబ షషక

94-229/690

తసడడ:డ వనసకట శవ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:42
లస: ససస స
5536 NDX1726258
పషరర: సతఖవవదస కసచరర

5525 AP151000399059
పషరర: పపదననగబరసల షషక

94-229/685

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బల శశషయఖ గగలర
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2082
వయససస:24
లస: ససస స
5533 NDX1941401
పషరర: మహ బబనన షషక

94-229/687

తసడడ:డ పసర మహమమద�
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:32
లస: ససస స
5530 NDX3099777
పషరర: నజమ సయద

5522 AP151000399481
పషరర: అగబర షషక

5520 NDX0696666
పషరర: ఖమదర భబషర షషక

తసడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:57
లస: పప
5527 NDX2691723
పషరర: వహహద షషక

94-229/684

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపద ననగబర వల�
ఇసటట ననస:84-24-2081
వయససస:35
లస: పప
5524 NDX0434043
పషరర: సరసబయఖ రరవపరటట

5519 NDX2345601
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

5544 NDX0698753
పషరర: మబసరసఫర మమగబలలరర

94-229/701

తసడడ:డ ఖమసససపసరర
ఇసటట ననస:84-24-2083
వయససస:58
లస: పప
94-222/404

5547 NDX0312934
పషరర: ససబబబయమమ బదదశ
డ శటట �

94-222/405

భరస : ననరరయణ� badrisetty
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:78
లస: ససస స
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94-222/406

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప kalluri
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:35
లస: పప
5551 NDX2346831
పషరర: బబ షషక

94-229/703

94-229/706

తసడడ:డ హజమయమ
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:82
లస: పప
5560 NDX0433490
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-229/711

94-209/1038

94-229/714

94-229/717

భరస : లసగరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:37
లస: ససస స
5575 MLJ3387727
పషరర: ససబబబరరవప పసలర
తసడడ:డ సరసబయఖ పసలర
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:44
లస: పప

94-212/1172

94-229/723

5561 NDX1093749
పషరర: ససనల కలమమర దనరరవవమబల

5564 NDX1611947
పషరర: రరజగశసరర కపపల

5567 NDX1966375
పషరర: వనసకట సరయననథ చనకకరర

5570 MLJ3387875
పషరర: జజకబ కసచరర

5573 NDX1753160
పషరర: ససత మహలకడమ తరరమలశశటట

5556 NDX2346823
పషరర: ఖమజజ హహసషసన షషక

94-229/708

5559 NDX1891556
పషరర: ఫరరరజనసస దనరరవవమబల

94-229/712

94-229/710

5562 NDX1093053
పషరర: జజసఫ వకటర దనరరవవమబల

94-229/713

తసడడ:డ జగకబ
ఇసటట ననస:84-24-2086
వయససస:67
లస: పప
94-210/315

5565 NDX1612051
పషరర: శవనననరరయణ కపపల

94-210/316

తసడడ:డ చనన కకసడలల కపపల
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:34
లస: పప
94-229/715

5568 NDX0432740
పషరర: శకనవరసరరవప కపపల

94-229/716

తసడడ:డ చననకకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:37
లస: పప
94-229/718

5571 NDX0442707
పషరర: అరరణ పసలర

94-229/719

భరస : ససబబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/721

5574 NDX0685438
పషరర: ననగమణణ దనటర

భరస : ససమసత బబబబ టట డక ఆర వ
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలర పరరజ
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:59
లస: ససస స

5576 NDX1892448
పషరర: కరశ వశశసససర రరవప కకలర పర

5577 NDX0434399
పషరర: ససభబన షషక

తసడడ:డ ససబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:45
లస: పప

94-229/705

భరస : ససనల కలమమర దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-24-2086
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐజజక
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:67
లస: పప
94-229/720

5553 NDX2346856
పషరర: ఆయయశర బ షషక

తసడడ:డ ఖమజజ వరల
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద చనకకరర
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరక
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:62
లస: పప
5572 NDX0693671
పషరర: పషరమమ ఖమసససశశటట

94-229/707

భరస : శవనననరరయణ కపపల
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనకకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:50
లస: ససస స
5569 MLJ3388006
పషరర: అమకతరరవప కసచరర

5555 NDX1275486
పషరర: జజవ నబ సయఖద

5558 NDX2984136
పషరర: ఖజ హహసషన షషక

94-229/702

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ వకటర
ఇసటట ననస:84-24-2086
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖమజ షషక
ఇసటట ననస:84-24-2087
వయససస:38
లస: ససస స
5566 AP151000402099
పషరర: పదనమవత కపపల

94-229/704

తసడడ:డ ఖజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2086
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబబదల
ఇసటట ననస:84-24-2086
వయససస:53
లస: ససస స
5563 NDX2928638
పషరర: సబహ షషక

5552 NDX0681007
పషరర: బషసరరననసర షషక

భరస : ఆఫసస సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:72
లస: ససస స
94-229/709

5550 NDX2346807
పషరర: షబనన బబగమ షషక

తసడడ:డ జమమల వరల
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జమమలసల
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హహసషసన పసరర
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:70
లస: ససస స
5557 NDX1275478
పషరర: ఆఫసస సపవయద

94-222/407

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� potineni
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖమజజ వరల
ఇసటట ననస:84-24-2085
వయససస:42
లస: ససస స
5554 AP151000402109
పషరర: ఫరతమమబ షషక

5549 NDX0312660
పషరర: వనసకట రమణ పప తనవన�

94-229/724

94-229/722

94-229/725

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:53
లస: పప
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94-229/726 5579 NDX0695981
5578 NDX1753186
పషరర: ససమసత బబబబ టట డక ఆర వ
పషరర: చననకకసడలల కపపలల

తసడడ:డ కకషషమబరరస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:54
లస: పప
5581 NDX3226610
పషరర: మలపప రరజ దటర

తసడడ:డ చనన సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:60
లస: పప
94-229/1517

తసడడ:డ ననరరయణరరజ దటర
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:68
లస: పప
5584 NDX1966433
పషరర: ఫరతమబన షషక

94-229/729

94-229/732

94-210/1102

94-222/408

94-229/737

94-229/740

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:36
లస: పప

5591 NDX2785376
పషరర: ఇమమమ న షషక

5594 NDX2048578
పషరర: యశశద కపపల

94-229/743

94-229/1424

5586 NDX1811737
పషరర: శవ కకషష కపపల

94-229/731

5589 AP151000399035
పషరర: పపదదదసస గరరర షషక

5592 NDX2784502
పషరర: ఇశరరరర షషక

94-229/1425

94-229/735

5595 NDX1762815
పషరర: నదరజ హన షషక

94-229/736

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:35
లస: ససస స

94-229/738 5598 NDX0906909
5597 NDX0680488
పషరర: సరయ కలమమరర యమవనసనబసడడ
పషరర: హహమలత తడవరరస

5600 NDX0681395
పషరర: ససగబణ యమళళబసడడ

5603 NDX0685545
పషరర: వరరసజనవయబలల మమమడనల

5606 NDX0698837
పషరర: శవపడసరదస కపపల
తసడడ:డ పపదదకకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:37
లస: పప

94-229/734

తసడడ:డ అబబదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089/1
వయససస:18
లస: పప

94-229/739

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:39
లస: ససస స
94-229/741

5601 NDX0433219
పషరర: మహలకడమ కపపపల

94-229/742

భరస : పపదదకకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:57
లస: ససస స
94-229/744

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:34
లస: పప
94-229/746

94-229/728

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:77
లస: పప

భరస : తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:33
లస: పప
5605 NDX0433375
పషరర: గబడడ దసరరరరరవప గబడడ

94-229/733

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:45
లస: ససస స
5602 NDX0531020
పషరర: ననగగశసర రరవప రరమసపటట

5588 AP151000399108
పషరర: అబబదల రజజక కలమమర

5583 NDX1909177
పషరర: రగషరమ సరరయ షషక

తసడడ:డ చనన కకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససవర పడసరద కపపల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపదదకకసడలల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:37
లస: ససస స
5599 MLJ3394251
పషరర: అసజమమ ననల

94-229/730

తసడడ:డ అబబదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషష పపల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:49
లస: ససస స
5596 NDX0433243
పషరర: శవకలమమరర కపపల

5585 NDX1641449
పషరర: రహహమ బబగస షషక

94-229/1423

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదదసస గరరర
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రజజక షపవక
ఇసటట ననస:84-24-2089/1
వయససస:18
లస: పప
5593 NDX1883918
పషరర: వనసకరయమమ పపల

94-213/1076

భరస : అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదదసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:50
లస: పప
5590 NDX2833481
పషరర: ఇరరర ద షపవక

5582 NDX2996239
పషరర: ఇరరరన షషక

5580 NDX2792315
పషరర: శవ పరరసత కపపల

భరస : శకనవరస కపపల
ఇసటట ననస:84-24-2088
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-24-2089
వయససస:41
లస: ససస స
5587 NDX0433631
పషరర: షషక అబబదలమర షషక

94-229/727

5604 NDX2173870
పషరర: మహమమద జజన షషక

94-229/745

తసడడ:డ ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:36
లస: పప
94-229/747

5607 NDX0697615
పషరర: సతఖననరరయణ యమళళబసడడ

94-229/748

తసడడ:డ తడమబరరసలల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:41
లస: పప
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5608 NDX1706466
పషరర: శకనవరసరరవప తరరపత

94-229/749

తసడడ:డ గబరరసరసమ తరరపత
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:46
లస: పప
5611 NDX1753129
పషరర: కకషష పపల

94-229/752

94-229/1426

94-229/755

5615 NDX2159433
పషరర: హహసషసన బ దదదచకలల

5618 NDX2115633
పషరర: రమజజ సయఖద

94-229/758

5621 NDX2173771
పషరర: మసరసన షషక

తసడడ:డ కకషష పపల
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:29
లస: పప
94-229/764

94-222/859

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:61
లస: ససస స

5630 NDX3298247
పషరర: ఇసరమయల షషక

94-229/767

5633 NDX0433169
పషరర: ననగలకడమ శశటట

94-229/759

5636 NDX0696096
పషరర: సతష దళవరయ
తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:31
లస: పప

5616 NDX0442459
పషరర: సపవదనబ షషక

94-229/754

5619 NDX0433144
పషరర: జబబదన షషక

94-229/757

5622 NDX1020320
పషరర: అరరద అహమద షషక

94-229/760

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:29
లస: పప
94-229/762

5625 NDX2115641
పషరర: షబబర సయఖద

94-229/763

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:39
లస: పప
94-229/765

5628 NDX3125523
పషరర: షహహన షషక

94-212/1173

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:23
లస: ససస స
94-222/860

5631 NDX0685511
పషరర: ననగమణణ జమబమల

94-229/766

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:34
లస: ససస స
94-229/768

భరస : పపదద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:40
లస: ససస స
94-229/770

94-208/1146

భరస : అలర
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల కలదద
ద స షషక
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:37
లస: ససస స
5635 NDX0685305
పషరర: లకడమ జమబమల

94-229/756

తసడడ:డ హహహదర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల కలదద
ద స షషక
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:48
లస: పప
5632 NDX0433201
పషరర: హనసమమయమమ శశటట

5627 NDX0432963
పషరర: మహమమద ఆల మహమమద

5613 NDX2682748
పషరర: షషక జలలక

భరస : అనసర భబషర
ఇసటట ననస:84-24-2094
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:54
లస: పప
5629 NDX3291986
పషరర: ఇసమయయలల షషక

94-228/463

తసడడ:డ ఏసర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:25
లస: పప

94-229/761 5624 NDX0135228
5623 NDX1950576
పషరర: శవ ననగ మలలర శసర రరవప పపల
పషరర: అరరఫత అహమద షషక

94-229/751

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:84-24-2093
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : షబబర సయఖద
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:61
లస: ససస స

5626 NDX0433128
పషరర: జననరరనరరవప చదకరస

94-229/753

భరస : బబబబ దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-24-2094
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అరరఫత అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-24-2095
వయససస:28
లస: ససస స
5620 NDX1845520
పషరర: మహబబబ బ షషక

5612 NDX0698316
పషరర: తడమబరరసలల యమళళబసడడ

5610 NDX0433250
పషరర: శసకరరరవప ననల

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ గరఫపర షషక
ఇసటట ననస:84-24-2093
వయససస:26
లస: పప
5617 NDX1395707
పషరర: అమమన షషక

94-229/750

తసడడ:డ దనల ననయబడడ
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:84-24-2090
వయససస:58
లస: పప
5614 NDX2784668
పషరర: గగసష మహహదదదన షషక

5609 NDX0697847
పషరర: దసరరర రరవప ససరరయమల

5634 NDX0682005
పషరర: అనదరరధ దళవరయ

94-229/769

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:46
లస: ససస స
94-229/771

5637 NDX0651323
పషరర: చనన శకనవరస శశటట

94-229/772

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:40
లస: పప
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5638 NDX0685644
పషరర: శకనవరసరరవప జమబమల

94-229/773

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:42
లస: పప
5641 NDX1741652
పషరర: శక భబలకడమ వపరర

94-203/479

94-210/317

94-208/1409

94-229/1430

94-229/787

94-229/790

94-229/1271

భరస : శవలసగగశసరరరవప గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:44
లస: ససస స

5651 NDX2281095
పషరర: శకలకడమ మమమడడ

5654 NDX0680827
పషరర: ఆషర దళవరయ

5657 NDX0443069
పషరర: బబవరరననషర షషక

5660 NDX3136132
పషరర: అజజల రహహస షషక

94-225/1690

5663 NDX0680710
పషరర: మబసతనజ బబగస షషక

94-212/691

5666 NDX0435917
పషరర: మహహష పరల
తసడడ:డ రరమమరరవప పల
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:31
లస: పప

5646 NDX3144797
పషరర: పడసనన దదదదచలమ

94-212/1175

5649 NDX2958684
పషరర: మహబబబ పటట న

94-229/1429

5652 NDX2281087
పషరర: మణణ మమమడడ

94-212/692

తసడడ:డ గణపత మమమడడ
ఇసటట ననస:84-25-2098
వయససస:26
లస: పప
94-229/788

5655 NDX0693606
పషరర: మహలకడమ రరమశశటట

94-229/789

భరస : రరధన కకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:47
లస: ససస స
94-229/791

5658 NDX2048727
పషరర: ఫరతమ షషక

94-229/792

భరస : బషసర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:67
లస: ససస స
94-229/1431

5661 NDX2920684
పషరర: నజరరదదదన షషక

94-212/1177

తసడడ:డ షర
ఇసటట ననస:84-25-2100
వయససస:27
లస: ససస స
94-229/793

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/795

94-211/1179

తసడడ:డ సతనసర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:84-25-2097
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షషక మహబబబ బబష
ఇసటట ననస:84-25-2101
వయససస:21
లస: పప
5665 MLJ3394129
పషరర: శవననగసతఖవత గగరజక

94-212/1176

భరస : మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:50
లస: పప
5662 NDX3246618
పషరర: షషక మహమమద మనసదర

5648 NDX3037686
పషరర: శశరదన షషక

5643 NDX3074184
పషరర: హరరక చదరరకలపలర

భరస : శవ కకషష దదదదచలమ
ఇసటట ననస:84-25-2021
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:53
లస: ససస స
5659 NDX2659852
పషరర: కరరమబలమర షషక

94-212/1174

భరస : మణణ మమమడడ
ఇసటట ననస:84-25-2098
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2099
వయససస:31
లస: ససస స
5656 NDX0434696
పషరర: బషసరరననసర పఠరన

5645 NDX3084530
పషరర: కకటటశసర రరవప కకల

94-211/142

తసడడ:డ రరజ కలమమర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:84-25-240
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసససఆన
ఇసటట ననస:84-25-2097
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర పటట న
ఇసటట ననస:84-25-2097
వయససస:29
లస: ససస స
5653 NDX0443077
పషరర: గగససయమ పఠరన

94-203/480

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:84-25-2013
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర పటట న
ఇసటట ననస:84-25-2097
వయససస:29
లస: ససస స
5650 NDX3136173
పషరర: మహబబబ పటట న

5642 NDX1741637
పషరర: వనసకట మణణ గరపస ఎనసగబల

5640 NDX0894048
పషరర: హరరకలమమర దనరర

తసడడ:డ హహసషసన దనరర
ఇసటట ననస:84-24-2473
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఎనసగబల
ఇసటట ననస:84-25
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశసరరవ మసరల
ఇసటట ననస:84-25-1119
వయససస:29
లస: ససస స
5647 NDX3066438
పషరర: మహబబబ పటట న

94-229/774

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-24-2096
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపద ఆసజనవయబలల వపరర
ఇసటట ననస:84-25
వయససస:24
లస: ససస స
5644 NDX1479360
పషరర: సరవతడ మసరల

5639 NDX0433185
పషరర: పపదద శకనవరస శశటట

5664 NDX0681213
పషరర: కలరరరద జహన బబగస షషక

94-229/794

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:34
లస: ససస స
94-229/796

5667 NDX0695700
పషరర: శకనస బబబబ గగరజక

94-229/797

తసడడ:డ సప మయఖ గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:35
లస: పప
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5668 NDX0412759
పషరర: గరలబ ఖమన పఠరన
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94-229/798

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:36
లస: పప
5671 NDX3156825
పషరర: లకడమ గగరజక

94-212/1178

94-215/1209

Deleted
94-213/1077

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2114
వయససస:18
లస: ససస స
5680 NDX2784874
పషరర: నసరజహన షషక

94-229/1433

94-229/1519

94-229/803

94-229/806

తసడడ:డ బకరరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:35
లస: పప

5687 NDX0680629
పషరర: నదరజ హన షషక

5690 AP151000402169
పషరర: జజన బబగస షషక

94-229/810

5693 NDX0681460
పషరర: మదర బ షషక

94-171/804

5696 NDX0696260
పషరర: రరసబబబబ పప దదలమకల
తసడడ:డ మమరయఖ పప డడలకల
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:38
లస: పప

94-210/870

5679 NDX2345882
పషరర: రజయమ షషక

94-229/800

5682 NDX2748002
పషరర: అనసరరధ ఉపపపటటరర

94-171/805

తసడడ:డ నరరస రజడడడ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:84-25-2116
వయససస:35
లస: ససస స
94-229/801

5685 NDX1275619
పషరర: షకకలమ షషక

94-229/802

భరస : జలమన షషక షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:29
లస: ససస స
94-229/804

5688 NDX0434613
పషరర: సలలమ పరలలటట

94-229/805

భరస : రతనబబబబ పరలలటట
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:40
లస: ససస స
94-229/808

5691 NDX1275601
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-229/809

భరస : ఖలల షషక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:55
లస: ససస స
94-229/811

భరస : బకరరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:76
లస: ససస స
94-229/813

5676 NDX2682193
పషరర: దచవళళ దచవ కలమమర

భరస : జలలర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2114
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బకరరర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బకరరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:25
లస: ససస స
5695 NDX0696252
పషరర: ఖమజజ వరల షషక

94-225/1705

5681 NDX2748242
పషరర: రరజజ వనసకట రతనస కలరపరటట

5684 NDX1420959
పషరర: దసరర సససగసశశటట

94-215/1207

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:84-25-2111
వయససస:22
లస: పప

భరస : బకరరరసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షబబర షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:45
లస: ససస స
5692 NDX1966508
పషరర: షరహహన షషక

94-212/1180

తసడడ:డ మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2104
వయససస:60
లస: పప
5678 NDX3283991
పషరర: మహహదదదన బఇవనవ షషక

5673 NDX3254216
పషరర: లకడమ గగరజక

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ పప డడలకల
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:34
లస: ససస స
5689 NDX1811570
పషరర: జజన బబగస షషక

5675 NDX2948925
పషరర: వల షషక

94-229/1432

తసడడ:డ శవ లసగగశసర రరవప గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2103
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మషష
ఇసటట ననస:84-25-2116
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకవనసల
ఇసటట ననస:84-25-2116
వయససస:74
లస: పప
5686 NDX0442996
పషరర: ననగలకడమ పప డడలకల

94-212/1179

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2114
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహబబబ జన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2114
వయససస:39
లస: ససస స
5683 NDX3226651
పషరర: వనసకటటశసరరర కకవనసల

5672 NDX3179637
పషరర: శవ కకశశర గగరజక

5670 NDX2785269
పషరర: చదననమమ బబ మమననబఈనన

భరస : చలమయఖ బబ మమననబఈనన
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లసగగశసర రరవప గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2103
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ లసగగశసర రరవప గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2103
వయససస:25
లస: పప
5677 NDX2920486
పషరర: ఆశ షషక

94-229/799

తసడడ:డ సప మయఖ గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2102
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవ లసగగశసర రరవప గగరజక
ఇసటట ననస:84-25-2103
వయససస:27
లస: ససస స
5674 NDX3258241
పషరర: శవ కకశశర గగరజక

5669 MLJ3387115
పషరర: శవలసగగశసర రరవప గగరజక

5694 NDX0435677
పషరర: ననగబల మరర షషక

94-229/812

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:33
లస: పప
94-229/814

5697 NDX0698530
పషరర: శకనవరసరజడడడ తషమబరర

94-229/815

తసడడ:డ కకసడనరజడడడ తషమబరర
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:41
లస: పప
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పషరర: బబబబ షషక
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94-229/816

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:61
లస: పప
5701 NDX1398966
పషరర: ఆషర సయఖద

94-210/319

94-229/818

94-229/821

94-229/824

94-229/827

94-229/830

94-229/833

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:30
లస: పప

5711 NDX0434639
పషరర: కరరమబన షషక

5714 MLJ1972892
పషరర: శశషమమ బదసదల

5717 NDX1502815
పషరర: అనసరరగస గరరకపరటట

5720 MLJ1972850
పషరర: సరమమమ జఖస గరరకపరటట

94-229/836

5723 NDX1762260
పషరర: రజఖమమ ఉపపతల

94-229/825

5726 NDX0685602
పషరర: మహహదద న భబషర వల
తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:32
లస: పప

5706 NDX2090843
పషరర: కకసడన రజడడ బబససరజడడడ

94-229/820

5709 NDX2115625
పషరర: షమస షషక

94-229/823

5712 NDX0443051
పషరర: అజ మబననషర షషక

94-229/826

భరస : అబబదల అజజ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:38
లస: ససస స
94-229/828

5715 MLJ1972843
పషరర: భబగఖమమ మలలర ల

94-229/829

భరస : బబలసరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/831

5718 NDX0685263
పషరర: జమలమబ షషక

94-229/832

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:45
లస: ససస స
94-229/834

5721 NDX0443044
పషరర: జజనబ

94-229/835

భరస : గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:59
లస: ససస స
94-229/837

భరస : థనమస ఉపపథల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:67
లస: ససస స
94-229/839

94-210/321

భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:65
లస: ససస స
5725 NDX0695973
పషరర: ఇసతయమసఆల షషక

94-229/822

తసడడ:డ లచచయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరయపప దచవపళళ
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:51
లస: ససస స
5722 AP151000402042
పషరర: రహమమతనత షషక

5708 NDX1502625
పషరర: ననగలకడమ బసడడ

5703 NDX1878935
పషరర: ఘనన సపవదన సయఖద

తసడడ:డ పసచచ రజడడడ బబససరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప బదసదల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:43
లస: ససస స
5719 NDX0681312
పషరర: దచవ దచవపళళ

94-229/819

భరస : ఖమదరరజలమన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర అల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:39
లస: ససస స
5716 NDX0685255
పషరర: జజవననబ షషక

5705 NDX2090850
పషరర: మలర కరరరజన రజడడడ బబససరజడడడ

94-210/318

తసడడ:డ షరబబన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:60
లస: పప

భరస : చచడచశసర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబబరరవప బటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:36
లస: ససస స
5713 NDX0443036
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-210/320

తసడడ:డ కకసడనరజడడడ బబససరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహహదద న భబషర
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:31
లస: ససస స
5710 NDX0434662
పషరర: శవపరరసత బటబట

5702 NDX1878893
పషరర: బదసడననసర సయఖద

5700 NDX1878992
పషరర: ఫరతమమ సయఖద

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఘనన సపవదన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:34
లస: పప
5707 NDX0685131
పషరర: మమబబలమర

94-229/817

తసడడ:డ గబడడసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2117
వయససస:75
లస: పప

భరస : రఫస సపవడ
ఇసటట ననస:84-25-2118
వయససస:29
లస: ససస స
5704 NDX1020494
పషరర: మహమమద రఫస సయఖద

5699 AP151000399160
పషరర: బకరరర షషక

5724 NDX1762393
పషరర: అరరద అల షషక

94-229/838

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:29
లస: పప
94-229/840

5727 NDX0435784
పషరర: ఆయఖపరప గరరకపరటట

94-229/841

తసడడ:డ రతస యఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:32
లస: పప
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94-229/842

తసడడ:డ రతస యఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:36
లస: పప
5731 NDX1502781
పషరర: రరమ కకషష మలర రజడడడ

94-229/845

94-229/848

94-229/851

94-229/854

94-210/323

94-210/873

తసడడ:డ రమణయఖ ఉరర గసటట
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:21
లస: పప
5752 NDX2821361
పషరర: రరమ కకషష తళరపలర
తసడడ:డ దసగర యఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:26
లస: పప
5755 NDX2159508
పషరర: నదరజ హన షషక
భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:35
లస: ససస స

5741 NDX2682094
పషరర: ఉరర గసటట వనసకటటశసరరర

5744 NDX2665982
పషరర: ఉరర గసటట పడసరదస

5747 NDX1633990
పషరర: రరఘవమమ బసడడకలలర

5750 NDX1634030
పషరర: రవ బబబబ బసడడకలలర

5753 NDX2662849
పషరర: వసగపత ననగరరరజన

94-203/658

94-229/850

5756 NDX2345668
పషరర: లలమవత పప తల
భరస : వనసకటటససర రరవప పప తల
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:66
లస: ససస స

94-229/853

5742 NDX1480847
పషరర: రఘబ పప లలటట

94-210/322

తసడడ:డ రతన బబబబ పప లలటట
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:25
లస: పప
94-210/871

5745 NDX2622140
పషరర: ేసేసేదబకర

94-210/872

భరస : ేరేసేదబజడ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:26
లస: ససస స
94-211/143

5748 NDX1634014
పషరర: వనసకరయమమమ బసడర

94-211/144

భరస : వనసకట ససబబయ బసడర
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:79
లస: ససస స
94-211/146

5751 NDX1633966
పషరర: సరసబశవ రరవప బసడడకలలర

94-211/147

తసడడ:డ కకటయఖ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:65
లస: పప
94-225/1302

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:33
లస: పప
94-229/856

94-229/847

తసడడ:డ వరరసరసమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:26
లస: పప
94-211/1177

5736 NDX0435826
పషరర: అబబదల అజజ షషక

94-229/852 5739 MLJ1970946
5738 NDX1502831
పషరర: వజయ ఆనసద రరవప గరరకపరటట
పషరర: రతస యఖ గరరకపరటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడడకలలర
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:57
లస: ససస స
94-211/145

5733 AP151000399304
పషరర: అబబదల ఖమదరరజలమన షషక

తసడడ:డ ఆహమమద మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:18
లస: ససస స
5749 NDX2484319
పషరర: వనసకటటశసరరర ఉరర గసటట

94-229/849

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రగహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:34
లస: పప
5746 NDX2621985
పషరర: వపలలమగసతన అనసష

5735 NDX2020550
పషరర: బబలసరసమ మలలర ల

94-229/844

తసడడ:డ జజన షషక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ దచవపళళ
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:71
లస: పప
5743 NDX1933440
పషరర: జజన సపవదన షషక

94-229/846

తసడడ:డ లలదదయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మబషససన మహహదద న షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:47
లస: పప
5740 NDX0696278
పషరర: రరయపప దచవళళ

5732 NDX0435750
పషరర: బబబబరరవప బటట

5730 MLJ1971175
పషరర: వనసకటష బబ మమనబబ యన

తసడడ:డ చలమయఖ బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల బటట
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ బదసదల
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:43
లస: పప
5737 NDX0435792
పషరర: అమర అల షషక

94-229/843

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రజడడడ మలర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2119
వయససస:38
లస: పప
5734 MLJ1972801
పషరర: రరఘవ బదసదల

5729 NDX0435594
పషరర: అబబదల కరరస షషక

5754 NDX2485936
పషరర: రరమ దచవ ఉరర గనస

94-229/855

భరస : పడసరద ఉరర గనస
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/857

5757 NDX2159490
పషరర: జజన షషక

94-229/858

తసడడ:డ మహద దదన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:42
లస: పప
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5758 NDX2345825
పషరర: వనసకటటససర రరవప పప తల

94-229/859

తసడడ:డ అపరపలసరసమ పప తల
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:73
లస: పప
5761 NDX2785319
పషరర: ఆదదమమ వపరలగసటట

94-229/1436

94-210/324

94-210/327

94-229/861

94-229/864

94-229/867

94-229/868

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:35
లస: పప

5771 NDX0442988
పషరర: శవమమ బసడనరర

5774 NDX0435420
పషరర: శకనవరస వననగసటట

5777 NDX2336337
పషరర: జజన బబగస షషక

5780 NDX1502690
పషరర: అరరణన ఆమరర

94-229/871

5783 NDX0685081
పషరర: మహబబబబ షషక

94-229/862

5786 NDX1502716
పషరర: పడకరశ అమరర
తసడడ:డ జయరరస అమరర
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:36
లస: పప

5766 NDX1479162
పషరర: వనసకట ససబబరరజ కలదదసడడ

94-210/326

5769 NDX0442962
పషరర: సరహహరర భబనస

94-229/860

5772 NDX0434597
పషరర: బబజజన షషక

94-229/863

భరస : బకరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:57
లస: ససస స
94-229/865

5775 NDX0435370
పషరర: మహహదదదన బబషర షషక

94-229/866

తసడడ:డ బకరరరసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:38
లస: పప
94-207/524

5778 NDX3010931
పషరర: వనసకటటశసరరరవప మసరల

94-212/1182

తసడడ:డ వరనన మసరల
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:39
లస: పప
94-229/869

5781 NDX0442947
పషరర: మమబబ షషక

94-229/870

భరస : జజన భబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:39
లస: ససస స
94-229/872

భరస : మహబబబ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:46
లస: ససస స
94-229/874

94-209/1040

భరస : మహహదదన భబషర
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడకరశ ఆమరజ
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర జడడగబ
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:46
లస: ససస స
5785 NDX1275585
పషరర: కరలలషరవల షషక

94-212/1181

భరస : అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వరల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:27
లస: ససస స
5782 NDX0370874
పషరర: వనసకటటశసరమమ జడడగబ

5768 NDX2977114
పషరర: కకసర షషక

5763 NDX2868701
పషరర: బకరరర షరహబ షషక

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల వననగసటట
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరసమ కలపరల
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:63
లస: పప
5779 NDX1275577
పషరర: రగషమ షషక

94-210/325

భరస : రరశయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరరసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:37
లస: పప
5776 NDX1093459
పషరర: ననగగశసరరరవప కలపరల

5765 NDX1381730
పషరర: ఆషర బ షపవక

94-229/1435

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఖదసదస
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:33
లస: ససస స
5773 NDX0435255
పషరర: ఖసదసదస షషక

94-229/1437

భరస : ఇసరమయల షషక షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ హహసపవసన షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:69
లస: పప
5770 NDX1201433
పషరర: వవసకట శరసత వరస

5762 NDX2871010
పషరర: రరమ కకషష తళరపలర

5760 NDX2784759
పషరర: రమణయఖ వపరలగసటట

తసడడ:డ వరయఖ వపరలగసటట
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దసగర యఖ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:26
లస: పప

భరస : తరపతయఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-25-2121
వయససస:33
లస: ససస స
5767 NDX1381722
పషరర: ఇసరమయల షపవక

94-229/1434

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ వపరలగసటట
ఇసటట ననస:84-25-2120
వయససస:51
లస: ససస స
5764 NDX1279116
పషరర: రరమలసగమమ ఉలర గసటట

5759 NDX2958783
పషరర: గబరవమమ వపరలమగసటబర

5784 NDX2345916
పషరర: మమదవ కకషష జడడగబ

94-229/873

తసడడ:డ చసదడ శశఖర జడడగబ
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:24
లస: పప
94-229/875

5787 NDX0377150
పషరర: చసదడశశఖర జడడగబ

94-229/876

తసడడ:డ వనసకటసరసమ జడడగబ
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:51
లస: పప
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94-229/1511

తసడడ:డ చసదడ షరకర జడడగబ
ఇసటట ననస:84-25-2122
వయససస:25
లస: పప
5791 NDX2490563
పషరర: షషక మసరసన షరరఫ

94-229/877

94-229/880

94-209/925

94-209/573

94-229/885

94-209/574

94-229/889

Deleted
94-229/892

భరస : కగ ఎస ఇబడహహస
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:62
లస: ససస స
5815 NDX1762138
పషరర: ననగ రరజ మజజ
తసడడ:డ లకమయఖ మజజ
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:42
లస: పప

94-211/148

5801 NDX1368851
పషరర: అమనన షషక

5804 NDX0697722
పషరర: శశరశవరళ షషక

5807 NDX3213915
పషరర: పరవన ససలమసనన షషక

5810 NDX0434548
పషరర: ఉదయలకకమ తతసడమలలర

94-229/882

94-229/886

5816 NDX1892513
పషరర: మమలమల షషక
తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:45
లస: పప

94-209/571

5799 NDX2338218
పషరర: జజవననబ షషక

94-209/572

5802 NDX0681379
పషరర: షఫస బబగస షషక

94-229/883

5805 NDX1020312
పషరర: ససలర అహమమద షషక

94-229/887

తసడడ:డ లమల అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2126
వయససస:74
లస: పప
94-225/1474

5808 NDX1966482
పషరర: మమలమబ షషక

94-229/888

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:31
లస: ససస స
94-229/890

5811 MLJ1971456
పషరర: కరరమబన సయఖద

94-229/891

భరస : ఖమలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:56
లస: ససస స
94-229/893

భరస : వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:70
లస: ససస స
94-229/895

5796 NDX2418911
పషరర: రగశరమ షషక

భరస : శశరశవరళ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2126
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరసడడ
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:43
లస: ససస స
5813 NDX0680892
పషరర: ఈశసరమమ తతసడమరరక

94-229/879

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2125
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబదల సలస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:32
లస: ససస స

5812 NDX1368943
పషరర: మసరసన బ షషక

5798 NDX1766387
పషరర: నలలఫప ర షషక

5793 NDX2521631
పషరర: రగషరమ బబగస షషక

భరస : రబబబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2124
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవలర అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2126
వయససస:44
లస: పప

తలర : ససనత టట
ఇసటట ననస:84-25-2127
వయససస:34
లస: పప
5809 NDX1368885
పషరర: శహహల నరరరస షషక

94-229/881

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2126
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కగ ఎస ఇబబడహహస
ఇసటట ననస:84-25-2126
వయససస:42
లస: పప
5806 NDX2338739
పషరర: శకనవరస చకకవరరస టట

5795 NDX2521649
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-208/1668

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబదల రహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2124
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2125
వయససస:47
లస: పప
5803 NDX1368844
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-229/878

తసడడ:డ ఖమజజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:53
లస: పప

భరస : మబబబరక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2124
వయససస:26
లస: ససస స
5800 NDX2337939
పషరర: గగస షషక

5792 NDX2521623
పషరర: కరరషరమ బబగస షషక

5790 NDX3287398
పషరర: బబజన షషక

భరస : అలబక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:47
లస: ససస స
5797 NDX2631216
పషరర: నజమ షషక

94-208/1667

తసడడ:డ అలబక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షషక నదర మహమమద
ఇసటట ననస:84-25-2123
వయససస:30
లస: పప
5794 NDX2521656
పషరర: మహబబబ బ

5789 NDX3287281
పషరర: శశరదన షషక

5814 NDX1966474
పషరర: ఖమససస షషక

94-229/894

తసడడ:డ నబస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:33
లస: పప
94-229/896

5817 NDX2784437
పషరర: పపరరసన ససలమసన షషక

94-229/1438

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:35
లస: ససస స
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5818 NDX2732709
పషరర: తతసడమలలర జజవ రసగ శకనవరస

94-229/1439

తసడడ:డ పరసడడరసగ సరసమ
ఇసటట ననస:84-25-2128
వయససస:18
లస: పప
5821 NDX1653592
పషరర: సబయమ షషక

94-210/328

94-229/897

94-208/1410

94-229/899

94-229/1441

94-229/902

94-229/905

భరస : బబజజ షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:32
లస: ససస స

5831 AP151000399252
పషరర: వనసకయఖ షషక

5834 NDX1480508
పషరర: రసజత కలమమర కకన

5837 NDX0771972
పషరర: వనసకట రరవప కకన

5840 NDX0442863
పషరర: సరససత గదదద

94-212/1183

5843 NDX1201458
పషరర: మబనన షపవక

94-229/900

5846 NDX1201466
పషరర: షకకలమ షపవక
భరస : గగస షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:33
లస: ససస స

5826 NDX3242211
పషరర: మహబబబ తసగజళర

94-229/1545

5829 NDX0434589
పషరర: రసజజన బ షషక

94-229/898

5832 NDX2821635
పషరర: శరహహదన షషక

94-229/1440

భరస : ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2135
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/332

5835 NDX0412346
పషరర: లకడమ కకన

94-229/901

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:84-25-2137/1
వయససస:56
లస: ససస స
94-229/903

5838 NDX0442871
పషరర: వవరరనక గదదద

94-229/904

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:84-25-2138
వయససస:58
లస: ససస స
94-229/906

5841 NDX1966516
పషరర: డనన నవవ మకకసల

94-229/907

తసడడ:డ జజసఫ మకకసల
ఇసటట ననస:84-25-2138
వయససస:24
లస: పప
94-229/908

భరస : ఖలల షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/910

94-210/330

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-25-2134
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననదన
ఇసటట ననస:84-25-2138
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల సతనసర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2139
వయససస:39
లస: పప
5845 NDX1201474
పషరర: ననగబర బ షపవక

94-210/331

తసడడ:డ రతనస కకన
ఇసటట ననస:84-25-2137/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససలమర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2138
వయససస:66
లస: ససస స
5842 NDX2817211
పషరర: అకబర అల షషక

5828 NDX1469825
పషరర: తనహహర సయఖద

5823 NDX1479204
పషరర: అమత గగసష షషక

భరస : శకనవరసరరవప తసగజళర
ఇసటట ననస:84-25-2133
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకన
ఇసటట ననస:84-25-2137
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకన
ఇసటట ననస:84-25-2137/1
వయససస:26
లస: పప
5839 NDX0681742
పషరర: లమలమబ షషక

94-229/1544

తసడడ:డ మబసస ఫ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2135
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2135
వయససస:20
లస: ససస స
5836 NDX1966532
పషరర: ససధదర కలమమర కకన

5825 NDX3242195
పషరర: షషక తసగజళర

94-230/231

తసడడ:డ అజత గగస షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2131
వయససస:36
లస: పప

భరస : హహసషసన సయయద
ఇసటట ననస:84-25-2134
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2135
వయససస:52
లస: ససస స
5833 NDX2769636
పషరర: శరహహదన బబగస షషక

94-210/329

తసడడ:డ ఖమలమమ
ద ర తసగజళర
ఇసటట ననస:84-25-2133
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబజల బబష షషక
ఇసటట ననస:84-25-2134
వయససస:43
లస: ససస స
5830 MLJ3394848
పషరర: పసర బ షషక

5822 NDX1174945
పషరర: గగససయమ షపవక

5820 MLJ2351054
పషరర: అబబదలడషసద షషక

తసడడ:డ భబషరబబయ
ఇసటట ననస:84-25-2130
వయససస:38
లస: పప

భరస : అమత గగస షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2131
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల ఖమన సపవయద
ఇసటట ననస:84-25-2133
వయససస:21
లస: ససస స
5827 NDX3109261
పషరర: నదరజహన షషక

94-230/230

భరస : అబబదల రషసద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2130
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2131
వయససస:27
లస: ససస స
5824 NDX2345973
పషరర: కసససభ సపవయద

5819 NDX1486258
పషరర: ఆససయమ బబగస షషక

5844 NDX0434878
పషరర: జరరనన షషక

94-229/909

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:31
లస: ససస స
94-229/911

5847 NDX2173847
పషరర: మబనన షషక

94-229/912

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:36
లస: ససస స
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5848 MLJ3394434
పషరర: మహరరననసరబబగస షషక

94-229/913

భరస : అబబదలసరరస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:36
లస: ససస స

5849 NDX1483197
పషరర: రజయమ షషక

94-229/914

భరస : జలమన షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:39
లస: ససస స

5851 NDX1201755
పషరర: ఖలల షపవక

5850 NDX1201763
పషరర: బబజజ షషక

94-229/915

తసడడ:డ సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:36
లస: పప

94-229/916

తసడడ:డ సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2140
వయససస:37
లస: పప

5852 NDX3024544
పషరర: చసదడ బబబబ గడచడ
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94-208/1411

తసడడ:డ లలరధన గడచడ
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:47
లస: పప
5855 NDX0680785
పషరర: కకషష వవణణ చసతరరఖల

94-229/917

94-209/575

94-209/578

94-230/1002

94-208/550

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:34
లస: ససస స

5862 NDX2912939
పషరర: షహహదసననసర సయఖద

5865 NDX0717413
పషరర: షసషషదదదన షషక

5868 NDX2100808
పషరర: సరరత ససదరరరనస

94-212/693

5871 NDX1114032
పషరర: మమహర బ షపవక

94-209/1041

5874 NDX1114081
పషరర: మబనన షపవక
తసడడ:డ అమర ఖమన షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:43
లస: ససస స

94-229/919

5860 NDX0824078
పషరర: నజజమబదదదన సయఖద

94-209/577

5863 NDX2987303
పషరర: ఖమబమ దదదన సయద

94-212/1184

తసడడ:డ హబబబదదదన సయద
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:26
లస: పప
94-209/579

5866 NDX0903187
పషరర: రరజ అనసర షషక

94-208/549

తసడడ:డ లమల అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2146
వయససస:33
లస: పప
94-209/580

5869 MLJ3526530
పషరర: దసస గరర�ర పప తషగసటట�

94-209/581

తసడడ:డ హహసషసన� �
ఇసటట ననస:84-25-2146
వయససస:39
లస: పప
94-229/920

తసడడ:డ అమర ఖమన షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/922

5857 NDX0135699
పషరర: బబషర షపవక

తసడడ:డ హబబబదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప ససదరరరనస
ఇసటట ననస:84-25-2146
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరవప ససకకసస
ఇసటట ననస:84-25-2147
వయససస:60
లస: ససస స
5873 NDX0681114
పషరర: బషషకకబ షషక

94-209/576

తసడడ:డ రసదల
ఇసటట ననస:84-25-2145
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరసమ ససదరరరనస
ఇసటట ననస:84-25-2146
వయససస:39
లస: పప
5870 NDX0546663
పషరర: రమమదచవ ససకకసస

5859 NDX0823948
పషరర: సయఖద షరరరదదదన�

94-208/1413

తసడడ:డ అబబదలమర షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:35
లస: పప

భరస : షరరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబబదదదన సయద
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:26
లస: పప
5867 NDX2100618
పషరర: రరజజ రరవప ససదరరరనస

94-229/918

తసడడ:డ హబదదదన�
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సలమబదదదన
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:60
లస: పప
5864 NDX2958932
పషరర: ఖమబమ దదదన సయద

5856 NDX0119651
పషరర: మసరసన బ షషక

5854 NDX3027299
పషరర: ససమఖ గడచడ

తసడడ:డ చసదడ బబబబ గడచడ
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అబబదలమరహ షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హబబబదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2144
వయససస:53
లస: ససస స
5861 AP151000381272
పషరర: హబబబదదదన సయఖద

94-208/1412

తసడడ:డ చసదడ బబబబ గడచడ
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనస చసతరరఖల
ఇసటట ననస:84-25-2143
వయససస:34
లస: ససస స
5858 AP151000381273
పషరర: షసషషననసర సయఖద

5853 NDX3029964
పషరర: ససమఖ గడచడ

5872 NDX0442350
పషరర: ససజనఖ కసచరర

94-229/921

తసడడ:డ అమకతరరవప
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/923

5875 NDX0442392
పషరర: బబబ సరరజన కసచరర

94-229/924

భరస : అమకతరరవప
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:57
లస: ససస స
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94-229/925

భరస : అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:58
లస: ససస స
5879 NDX1093764
పషరర: సతనసర ఖమన పఠరన

94-229/928

94-229/931

94-229/1443

94-213/1078

94-229/1445

94-209/583

94-208/552

భరస : మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:57
లస: ససస స

5889 NDX2922268
పషరర: ననగబర బబష షషక

5892 NDX2958858
పషరర: ఖమససస పటబన

5895 NDX2346021
పషరర: బబషర షషక

5898 NDX1512988
పషరర: శరసత పసడయమ కరరరమబరర

94-229/934

5901 NDX1307396
పషరర: శకలకకమ మరస ల

94-213/1079

5904 NDX1307362
పషరర: రరజశశఖరరజడడడ మరస ల
తసడడ:డ మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:35
లస: పప

5884 NDX2936540
పషరర: ఫకలకననసర షషక

94-229/1442

5887 NDX2819381
పషరర: వహహద షషక

94-210/1103

5890 NDX2972206
పషరర: బబష పటబన

94-229/1444

తసడడ:డ కరశస
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:38
లస: పప
94-229/1446

5893 AP151000381295
పషరర: నశకననబబగమ షషక

94-209/582

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:84-25-2152
వయససస:50
లస: ససస స
94-229/933

5896 NDX2380566
పషరర: సరయ పసడయమసక శకధర

94-208/551

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకధర
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:23
లస: ససస స
94-209/584

5899 NDX1481076
పషరర: బబల మబరళకకషష పసదద

94-209/585

తసడడ:డ నల
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:42
లస: పప
94-229/935

తసడడ:డ మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:33
లస: ససస స
94-229/937

94-229/930

భరస : ననగబర బబష షషక
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర రజడడడ మరస ల
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:24
లస: ససస స
5903 NDX1307370
పషరర: కకటటశసరమమ మరస ల

94-211/149

తసడడ:డ కరససమ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2152
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల మననకసటట
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:54
లస: ససస స
5900 NDX2345841
పషరర: అనసశర మరస ల

5886 NDX1762328
పషరర: మసరసన బ షషక

5881 NDX0412320
పషరర: గగస భబషర షషక

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పటబన
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:18
లస: పప

భరస : లమల అహమద
ఇసటట ననస:84-25-2152
వయససస:55
లస: ససస స
5897 NDX2337376
పషరర: సరమమమ జఖలకడమ మననకసటట

94-229/932

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబష
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:36
లస: ససస స
5894 AP151000381293
పషరర: హససననబబగస షషక

5883 MLJ3387164
పషరర: చననపసచచయఖ గబరగకపప

94-229/927

తసడడ:డ ననగబర వల
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససలమర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2150
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2151
వయససస:35
లస: ససస స
5891 NDX2909513
పషరర: గగససయ పటబన

94-229/929

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ననజర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:28
లస: ససస స
5888 NDX2820066
పషరర: ననగబర బబష షషక

5880 NDX0696559
పషరర: వనసకటటశసరరర బబవలమడడగబ

5878 MLJ3394152
పషరర: రతనకలమమరర గబరకపప

భరస : చనపసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:43
లస: పప
5885 NDX2936623
పషరర: షరరఫ షషక

94-229/926

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : గననబ పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2149
వయససస:31
లస: పప
5882 NDX0719872
పషరర: ఆసజనవయబలల గబరకపప

5877 NDX0442368
పషరర: వససమత కసచరర

5902 NDX2346047
పషరర: ఫరతమమ సయఖద

94-229/936

భరస : ఉసరమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/938

5905 NDX1307339
పషరర: మలమరరజడడడ మరస ల

94-229/939

తసడడ:డ కకటటరజడడడ
ఇసటట ననస:84-25-2153
వయససస:68
లస: పప
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పషరర: సలమమ బబగమ షషక
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94-208/553

తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:31
లస: ససస స
5909 NDX2337194
పషరర: రతమమ పరలడడగబ

94-208/556

94-213/1080

94-208/558

5913 NDX0432500
పషరర: శకలకడమ పగడనల

5916 NDX2467140
పషరర: ససజజత వసగపరటట

94-208/559

5919 NDX0388421
పషరర: శకనవరసరరవప కరశకల

5922 NDX1368570
పషరర: సరయ లలమ తగల తగల

భరస : పపలమర రరవప యఱబబ తత
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:79
లస: ససస స
94-208/567

5930 NDX2052876
పషరర: వనసకటలకడమ కకమమజ

94-229/943

5928 NDX1480037
పషరర: రసదలబ షషక

5931 NDX2346062
పషరర: ఖమజజ బ షషక

94-208/560

5934 NDX2052868
పషరర: గణపత కకమమజ
తసడడ:డ కలరరమమజ కకమమజ
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:29
లస: పప

5914 NDX2020576
పషరర: వనసకట రతనస పప నస
ర లలరర

94-229/941

5917 NDX2573095
పషరర: బల తచజ ససనల మలలర ల

94-162/1258

5920 NDX2346872
పషరర: బబల తచజ ససనల మలలళ

94-229/942

తసడడ:డ బబలసరసమ
ఇసటట ననస:84-25-2156
వయససస:21
లస: పప
94-208/562

5923 NDX1368562
పషరర: ససత రరమ చసదడ కలమమరర
యరకబబ తష
తసడడ:డ పపలమరరరవప యరకబబ తష
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:61
లస: ససస స

94-208/563

94-208/565

5926 NDX1368554
పషరర: శవ రరమ బబబబ తగల తగల

94-208/566

తసడడ:డ గరపస చసద తగల
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:46
లస: పప
94-210/333

5929 NDX2172187
పషరర: ఖలల షషక

94-210/334

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:23
లస: పప
94-229/944

భరస : షకకర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/946

94-212/1185

తసడడ:డ బల సరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:84/25/2156
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖమజజ వరల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గణపత కకమమజ
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:53
లస: ససస స

94-209/586

తసడడ:డ పపలమర రరవప యఱబబ తత
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:46
లస: పప

5927 NDX1368539
పషరర: పపలమర రరవప యరకబబ తష
యఱబబ తత
తసడడ:డ రరమయఖ యఱబబ తత
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:81
లస: పప

5911 NDX3141900
పషరర: బబజ వల షషక

తసడడ:డ తరరపరలల పప నస
ర లలరర
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ రరమ బబబబ తగల
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:46
లస: ససస స

94-208/564 5925 NDX1368547
5924 NDX1368588
పషరర: శరరద యరకబబ తష యఱబబ తత
పషరర: నగగష యరకబబ తష యఱబబ తత

5933 MLJ3394681
పషరర: తనహహరర షషక

94-229/940

తసడడ:డ పసచచయఖ కరశకళ
ఇసటట ననస:84-25-2156
వయససస:46
లస: పప
94-208/561

94-208/555

తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగరరరజన వసగపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2155
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరశకళ
ఇసటట ననస:84-25-2156
వయససస:37
లస: ససస స
5921 NDX1368521
పషరర: ససజజతన యమరకబబ తష
యఱబబ తత
భరస : నగగష యఱబబ తత
ఇసటట ననస:84-25-2157
వయససస:25
లస: ససస స

94-208/557

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2155
వయససస:56
లస: ససస స
5918 NDX0387829
పషరర: వససత లకడమ కరశకల

5910 NDX2337202
పషరర: రహహస షషక

5908 NDX2337210
పషరర: నదరజ హన షషక

భరస : రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గపపర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:52
లస: పప

భరస : గఫపర పరలడడగబ
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:80
లస: ససస స
5915 NDX1566654
పషరర: కరరమబననసర షషక

94-208/554

తసడడ:డ రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గపపర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2154
వయససస:78
లస: ససస స
5912 NDX2820009
పషరర: రతస మమ పరలడడగబ

5907 NDX1619511
పషరర: గగశయ షషక

5932 NDX1275650
పషరర: ఫరతమమ పఠరన

94-229/945

తసడడ:డ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:31
లస: ససస స
94-229/947

5935 NDX0436808
పషరర: ఫసరరజ షషక

94-229/948

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:30
లస: పప

Page 202 of 315

5936 NDX1275676
పషరర: ఖమజజ పఠరన
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94-229/949

తసడడ:డ అమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:35
లస: పప
5939 SQX1827732
పషరర: అసమత షషక

95-219/786

94-210/335

94-210/338

94-229/954

94-229/957

94-229/960

94-229/963

తసడడ:డ ఇససఫ
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:39
లస: పప

5949 NDX2346898
పషరర: అమర ఖమన పఠరన

5952 NDX1753194
పషరర: ససపన కసబసపరటట

5955 NDX0435099
పషరర: యమససన సపవయఖద

5958 NDX0570606
పషరర: వనసకటటశసరరకవప ననగరనవన

94-229/1447

5961 NDX2783975
పషరర: రజహన షషక

94-229/955

5964 NDX1480201
పషరర: అనల కలమమర ససరరమమలమ
తసడడ:డ దసరర రరవప ససరరమళ
ఇసటట ననస:84-25-2165
వయససస:25
లస: పప

5944 NDX1479667
పషరర: సరమమమ జఖస మబకసపరటట

94-210/337

5947 NDX0443010
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-229/953

5950 NDX1503052
పషరర: నజమ షషక

94-229/956

భరస : మబబబరక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:27
లస: ససస స
94-229/958

5953 NDX0434522
పషరర: మహమబననసరబబగస సయఖద

94-229/959

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:60
లస: ససస స
94-229/961

5956 NDX0435057
పషరర: సయఖద హబబబలర

94-229/962

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:35
లస: పప
94-210/339

5959 NDX2872562
పషరర: దసరర దదవఖ ససరరమల

94-211/1178

తసడడ:డ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:23
లస: ససస స
94-229/1448

భరస : ఫసరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/233

95-219/788

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరవప సననసషత
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:40
లస: ససస స
5963 NDX0755058
పషరర: జలమన షషక

94-229/952

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటట ననగయఖ వరసస
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:57
లస: పప
5960 NDX2863843
పషరర: గగరర సననసషత

5946 NDX2346153
పషరర: రజయమ పఠరన

5941 SQX1827674
పషరర: ఖలల షషక

తలర : జగయమమ మబకసపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప వరసస
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:30
లస: పప
5957 NDX0698258
పషరర: శసకరరరవప వరసస

94-210/336

తసడడ:డ హబబబలమర
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:22
లస: పప

భరస : హబబబలమర
ఇసటట ననస:84-25-2163
వయససస:31
లస: ససస స
5954 NDX0698084
పషరర: శకనవరస వరసస

5943 NDX1398982
పషరర: దసరరర భవరన జపలర

94-229/951

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతనసరరద న పఠరన
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:50
లస: ససస స
5951 NDX0442822
పషరర: భబనస సయఖద

95-219/787

భరస : వనసకట కకషష జపలర
ఇసటట ననస:84-25-2159
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సయయద
ఇసటట ననస:84/25-2159
వయససస:77
లస: ససస స
5948 NDX0772277
పషరర: జరరననసర షషక

5940 SQX1827690
పషరర: జజన బ షషక

5938 NDX0484469
పషరర: రఫసక షషక

తసడడ:డ అబబదల లమటటక షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మభబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84/25-2159
వయససస:27
లస: ససస స
5945 NDX1279082
పషరర: మహబబబ బ సయయద

94-229/950

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2158
వయససస:22
లస: ససస స
5942 NDX1480110
పషరర: అతనహ ర షషక

5937 NDX0435719
పషరర: మమలమల షషక

5962 NDX0754903
పషరర: ఫసరరజ షషక

94-230/232

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-25-2164
వయససస:39
లస: పప
94-210/340

5965 NDX0434506
పషరర: నరమల ఉరర గసటట

94-229/964

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-25-2167
వయససస:40
లస: ససస స

Page 203 of 315

5966 NDX0697961
పషరర: లకమయఖ ఉరర గసటట
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94-229/965

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2167
వయససస:63
లస: పప
5969 NDX2868891
పషరర: మహబబనన షషక

94-212/1186

94-229/967

94-229/970

94-229/972

94-229/975

94-229/978

భరస : మహబబబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:36
లస: ససస స
5990 NDX0681486
పషరర: అఫస ర రరననషర షషక
భరస : మరర వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:39
లస: ససస స
5993 NDX1085430
పషరర: బబ షషక
భరస : ఖమజజసరహహబ
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:44
లస: ససస స

5979 NDX0442715
పషరర: షరదదదన షషక

94-229/973

94-229/969

5982 NDX0442756
పషరర: షసషరద బబగస

5985 NDX0434845
పషరర: బబషర షషక

5988 NDX0442806
పషరర: కనకమహహశసరర వనసగళ

5991 NDX0119305
పషరర: జరరనన సయఖద

5994 NDX0733758
పషరర: ననగమలలర శసరర మబకరసలమ
భరస : కకటటశసరరరవప మబకరసలమ
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:61
లస: ససస స

94-229/1449

5980 NDX0442764
పషరర: మహబబనన షషక

94-229/974

భరస : మమబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:34
లస: ససస స
94-229/976

5983 NDX0442772
పషరర: మమలసబ షషక

94-229/977

భరస : బబడచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:66
లస: ససస స
94-229/979

5986 NDX1762005
పషరర: మమమమబనసరస షషక

94-211/151

భరస : గగస పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/981

5989 NDX1201425
పషరర: శవరతస మమ వపళళగసటట

94-229/982

భరస : వవసకటటశసరరర వపళళగసటట
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:38
లస: ససస స
94-229/984

భరస : మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:40
లస: ససస స
94-229/986

5974 NDX0657635
పషరర: మబబబరక షషక

భరస : ననగబర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అశశక మతడ వనసగళ
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/983

94-229/966

94-229/971 5977 NDX2821429
5976 NDX1753202
పషరర: కమల బబషర సయఖద సయఖద
పషరర: రహహమబననసర షషక

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:30
లస: పప
94-229/980

5971 NDX1502963
పషరర: హససనన షషక

తసడడ:డ హహదయతషలమర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:71
లస: ససస స
5987 NDX2048669
పషరర: షరహహన షషక

94-229/968

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:36
లస: ససస స
5984 NDX0442723
పషరర: ఆషరబ షషక

5973 NDX0434472
పషరర: ఆదదలకడమ ఉరర గసటట

94-211/150

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవఫపలర సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగబర మరర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2169
వయససస:31
లస: ససస స
5981 NDX0682294
పషరర: సపవదనబ షషక

94-213/1081

భరస : లకమయఖ ఉరర గనస
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరమమష గరదద
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:33
లస: పప
5978 NDX0442749
పషరర: షకకరర షషక

5970 NDX2979714
పషరర: ననగబర వల షషక

5968 NDX1762047
పషరర: పరరసత గరడడ

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర మహమద
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగబరసల
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:50
లస: ససస స
5975 NDX1892497
పషరర: రమణ గరడడ

94-229/1272

తసడడ:డ వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-25-2167
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగబరవల
ఇసటట ననస:84-25-2168
వయససస:46
లస: ససస స
5972 NDX0434456
పషరర: ఖమసససబ షషక

5967 NDX2660793
పషరర: వపలలగసటట పడశరసత రరజ

5992 NDX2345874
పషరర: రమజజ షషక

94-229/985

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:42
లస: ససస స
94-229/987

5995 NDX0442780
పషరర: ఖమదరరబ షషక

94-229/988

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:71
లస: ససస స
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పషరర: చనసదదబ షషక
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94-229/989

భరస : బబడచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:76
లస: ససస స
5999 NDX2971463
పషరర: ససరగజదదన సయఖద

94-212/1187

94-229/993

94-229/996

94-229/999

94-229/1002

94-229/1005

94-222/417

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-25-2174
వయససస:38
లస: ససస స

6009 NDX0733576
పషరర: మహన శకనవరస మబకరసలమ

6012 NDX0755173
పషరర: శవరజరరవప మబకరసలమ

6015 NDX0733501
పషరర: కకటటశసరరరవప మబకరసలమ

6018 NDX0080416
పషరర: రసగరరరవప మబళరపపడడ

94-210/342

6021 NDX1233469
పషరర: ననగబలమర షపవక

94-229/1000

6024 NDX2787356
పషరర: పపరరసన ససలమసనన షషక
భరస : శమమ బబగబమ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2176
వయససస:25
లస: ససస స

6004 NDX1368810
పషరర: ససరరజదదదన సయఖద

94-229/995

6007 NDX2346161
పషరర: గబలమజర షషక

94-229/998

6010 NDX1093640
పషరర: బబబ మబకరసలమ

94-229/1001

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మబకరసలమ
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:31
లస: పప
94-229/1003

6013 MLJ3387065
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-229/1004

తసడడ:డ అనసర భబషర
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:36
లస: పప
94-229/1006

6016 NDX2178227
పషరర: పడసదనన దచవ సపనగసపటట

94-229/1007

తసడడ:డ శశనగశశటట రరమ పడసరద రరవప సపనగసపటట
ఇసటట ననస:84-25-2172/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-229/1008

6019 NDX1496877
పషరర: మసరసనబ షషక

94-210/341

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-25-2174
వయససస:29
లస: ససస స
94-210/343

తసడడ:డ వవసకయఖ షపవక
ఇసటట ననస:84-25-2174
వయససస:27
లస: పప
94-229/1010

94-229/992

భరస : అనసర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-25-2173
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమణయఖ పతత
స రర
ఇసటట ననస:84-25-2174
వయససస:46
లస: ససస స
6023 NDX2346815
పషరర: సతఖవత లకరసకలల

94-229/997

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ మబకరసలమ
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడభబకర మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:84-25-2173
వయససస:33
లస: ససస స
6020 NDX1479626
పషరర: బడమరద పటటటరర

6006 NDX1275536
పషరర: సరవతడ కసచనన

6001 NDX0442640
పషరర: ఫరతమమ షషక

తసడడ:డ జజవనదలబద న సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మబకరసలమ
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:48
లస: పప
6017 NDX1516147
పషరర: ససధ రరణణ మబళరపపడడ

94-229/994

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మబకరసలమ
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనసరరరషర
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:34
లస: పప
6014 NDX0135566
పషరర: మహబబబ బబషర సయఖద

6003 NDX1368794
పషరర: షరరఫ షషక

94-229/991

భరస : ననయబ రసదల
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరద రజడడ కసచనన
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప మబళళపపడడ
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:66
లస: ససస స
6011 NDX0697078
పషరర: మహబబబ షరర మహబబబ

94-212/1188

తసడడ:డ ననయబ రసదల
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమబబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2172
వయససస:26
లస: ససస స
6008 NDX0681445
పషరర: రరమ కలమమరర మబళళపపడడ

6000 NDX2977452
పషరర: ససరజదదదన సయఖద

5998 NDX2048685
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

తసడడ:డ మహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖసషమబదదదన
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరలలశ వరల షషక
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:56
లస: ససస స
6005 NDX1502609
పషరర: మబసతనజ షషక

94-229/990

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:84-25-2170
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖసషమబదదదన
ఇసటట ననస:84-25-2171
వయససస:43
లస: పప
6002 NDX1386895
పషరర: ఆబద బబగమ షషక

5997 MLJ3387040
పషరర: గగస పసరర షషక

6022 NDX2346179
పషరర: మమనక లకరసకలల

94-229/1009

తసడడ:డ రరమకకషష లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-25-2174
వయససస:22
లస: ససస స
94-229/1450

6025 NDX2338119
పషరర: పదనమవత గబరకపప

94-209/587

భరస : ఆసజనవయబలల గబరకపప
ఇసటట ననస:84-25-2179
వయససస:37
లస: ససస స
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94-229/1011

భరస : మదనర వల
ఇసటట ననస:84-25-2180
వయససస:71
లస: ససస స
6029 NDX3099066
పషరర: శవ కలమమరర అననవరపప

94-212/1189

94-212/1191

94-229/1451

94-229/1017

94-229/1020

94-229/1023

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:38
లస: పప

6039 NDX0820472
పషరర: బబగస రరజజసనన

6042 NDX0531236
పషరర: ఈశసరమమ పటట స

6045 NDX0682047
పషరర: బబగస ససపపర

94-229/1026

6048 NDX2048636
పషరర: అమననబ షషక

94-229/1018

6051 NDX0434357
పషరర: హరరబబబబ ఇలమర

94-229/1021

6054 NDX0434423
పషరర: శకనవరసరరవప బసడనరర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:38
లస: పప

94-229/1015

6037 NDX0858274
పషరర: బబగస జకకర

94-229/1016

6040 NDX0442699
పషరర: మరర భబనస

94-229/1019

6043 MLJ1972983
పషరర: చనన అసజమమ ఇళయళ

94-229/1022

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/1024

94-229/1027

6046 AP151000402157
పషరర: వనసకటరమణ వవదసల

94-229/1025

భరస : బడహమస వవదసల
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:57
లస: ససస స
6049 NDX0442673
పషరర: సతఖవత ఎలలపరర

94-229/1028

భరస : ననరరయణ ఎలలపరర
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:76
లస: ససస స
94-229/1030

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:37
లస: పప
94-229/1032

6034 NDX1378819
పషరర: శవ కకషష గరజల

భరస : సరరదర
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబబ జన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:73
లస: ససస స
94-229/1029

94-208/1147

భరస : సలస బబగ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కకషరషరజడడడ కలసచనపప
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:27
లస: పప
6053 NDX0434332
పషరర: మబరళకకషష ఇలమర

94-230/1003

భరస : ఖమశస బబగ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:58
లస: ససస స
6050 NDX2090868
పషరర: వనసకటటససర రజడడడ కలసచనపప

6036 NDX3191806
పషరర: శకనవరస చచడ

6031 NDX2675304
పషరర: చచడ పదనమవత

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకమణ కలమమర పటట స
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరరదర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:56
లస: ససస స
6047 MLJ1971225
పషరర: ఆలవవలమమ బతష
స ల

94-229/1014

భరస : రహహస బబగ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప మబదనద
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:36
లస: ససస స
6044 NDX0442681
పషరర: హరరఫపన షషక

6033 NDX1378827
పషరర: రరమ కకషష గరజల

94-229/1013

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చచడ
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:25
లస: పప

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:31
లస: ససస స
6041 NDX0651075
పషరర: ననగలకడమ మబదనద

94-212/1190

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస చచడ
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:27
లస: ససస స
6038 NDX0442657
పషరర: పడమల ఇలర

6030 NDX3054046
పషరర: అదద లకడమ కలరచచటట

6028 NDX0442442
పషరర: సరసత బబ నస

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:84-25-2182
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వవనసటటసషశసరరవ కలరచచటట
ఇసటట ననస:84-25-2183
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకరగశసరరర బబదదగనదచలమ
ఇసటట ననస:84-25-2186
వయససస:71
లస: ససస స
6035 NDX2793933
పషరర: పదనమవత చచడ

94-229/1012

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-25-2180
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకషష అననవరపప
ఇసటట ననస:84-25-2183
వయససస:43
లస: ససస స
6032 NDX3133360
పషరర: చటటట మమ బబదదగనదచలమ

6027 NDX0651133
పషరర: మదనర వల షషక

6052 NDX2020568
పషరర: ససధనకర భటట

94-229/1031

తసడడ:డ రరమబలల భటట
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:38
లస: పప
94-229/1033

6055 MLJ3387156
పషరర: ననగవర పడసరద కలర పలర

94-229/1034

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:39
లస: పప

Page 206 of 315

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22

6056 NDX0651117
పషరర: వనసకటటశసరరరవప మబదనద

94-229/1035

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబదనద
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:40
లస: పప
6059 NDX2090876
పషరర: కకషరషరజడడడ కలసచనపప

94-229/1038

94-208/1148

94-230/1004

95-219/789

94-229/1453

94-212/870

94-212/1194

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:65
లస: ససస స

6069 NDX3144029
పషరర: కరశస శరక

6072 NDX0788745
పషరర: గరపరలకకషషయఖ అసబటట

6075 NDX1486126
పషరర: అదద లకడమ ససరరగరరర

6078 NDX2348928
పషరర: తరరపత పపదపరటట

94-210/346

6081 MLJ2175875
పషరర: గసగ ఉపపటటరర�

94-229/1452

6084 AP151000384137
పషరర: రరసకకటమమ కకసడనరజడడ �
భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:75
లస: ససస స

6064 NDX1966417
పషరర: సదఫసయమ షషక

94-229/1041

6067 NDX2346187
పషరర: పరరసత బబసస రజడడ

94-229/1042

6070 NDX2631950
పషరర: సరయ శకననథ గబతస కకసడ

94-210/874

తసడడ:డ పపలమరరరవప గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:84-25-2195
వయససస:22
లస: పప
94-210/344

6073 NDX0499087
పషరర: వనసకటటశసరరకవప వటటటకలటట

94-210/345

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:84-25-2640
వయససస:69
లస: పప
94-230/234

6076 NDX2838241
పషరర: చలమర మహహశ

94-230/1005

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-26
వయససస:24
లస: పప
94-230/237

6079 NDX2348902
పషరర: అరవసద గగరర

94-230/238

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:84-26-224/1
వయససస:27
లస: పప
94-209/588

భరస : పషరయఖ�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:41
లస: ససస స
94-209/590

94-229/1040

భరస : మలర కరరరజన రజడడడ బబసస రజడడ
ఇసటట ననస:84-25-2192
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసమబరరస పపదపరటట
ఇసటట ననస:84-26-224/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదడయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-26-1599
వయససస:44
లస: ససస స
6083 AP151000384128
పషరర: లకమమమ ఉపపపటటరర�

94-209/926

భరస : వనసకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-26
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-21i98
వయససస:26
లస: ససస స
6080 NDX1653600
పషరర: గగరర తతట

6066 NDX2683910
పషరర: డచసస దనరన

6061 NDX0434266
పషరర: గరవసదయఖ ఇలమర

భరస : సరరదర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2190
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శశఖరరకవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-25-2640
వయససస:51
లస: పప

భరస : వవదనదదడ
ఇసటట ననస:84-26
వయససస:73
లస: ససస స
6077 NDX3071214
పషరర: శకకల షషక

94-208/1414

తసడడ:డ జన లమతచ షషక
ఇసటట ననస:84-25-2193
వయససస:66
లస: పప

భరస : గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-25-2195
వయససస:31
లస: ససస స
6074 NDX2677417
పషరర: గబసటట లసగమమ

6063 NDX3042744
పషరర: బబజ షషక

94-229/1037

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:65
లస: పప

తలర : ననగలకడమ
ఇసటట ననస:84-25-2191
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దససరరర
ఇసటట ననస:84-25-2192
వయససస:51
లస: పప
6071 NDX2862589
పషరర: దదలర మన బబగబమ షషక

94-229/1039

తసడడ:డ సరద ర షషక
ఇసటట ననస:84-25-2190
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-25-2190
వయససస:55
లస: పప
6068 SQX1827716
పషరర: శకనవరసరరవప దససరరర

6060 NDX0434290
పషరర: వనసకట రరవప ఇలమర

6058 NDX0434316
పషరర: వనసకటటశసరరర ఇలమర

తసడడ:డ ససబబయఖ ఇళర
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:84-25-2188
వయససస:18
లస: పప
6065 NDX3047818
పషరర: సరరదర షషక

94-229/1036

తసడడ:డ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమనన కలసచనపప
ఇసటట ననస:84-25-2187
వయససస:57
లస: పప
6062 NDX2678712
పషరర: వనవవఎస ఠరరరనకలమమర

6057 NDX0698035
పషరర: ఏడడకకసడలల ఇలమర

6082 AP151000384136
పషరర: ససబబబయమమ మరసర�

94-209/589

భరస : మరసర సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:63
లస: ససస స
94-209/591

6085 AP151000384404
పషరర: ఉపపపటటరర పషరయఖ�

94-209/592

తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:48
లస: పప
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6086 AP151000384155
పషరర: సదరఖపడకరశరరవప
తషమబమరరగరటట�
తసడడ:డ ఐజజయఖ�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:60
లస: పప

94-209/593

6089 NDX1877887
పషరర: హససనన షషక

94-230/242

94-230/245

94-230/248

94-230/251

94-230/919

94-230/254

94-230/920

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:56
లస: పప

6099 NDX0438242
పషరర: కరరమబలమర షషక

6102 NDX2718906
పషరర: షషక ననగబల మరరవల

6105 NDX0438184
పషరర: ఇమమమ న షషక

6108 NDX2718609
పషరర: షషక రహహస

94-230/257

6111 NDX0681254
పషరర: వజయలకడమ బబ లమరవపల

94-230/252

6114 NDX2822369
పషరర: శసకర రరవప అతష
స లలరర
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:56
లస: పప

6094 NDX1766544
పషరర: ఫరజల రజహమమన షషక

94-230/247

6097 NDX1766163
పషరర: అబబదల రజహమమన షషక

94-230/250

6100 NDX1765660
పషరర: జజన సరహహబ షషక

94-230/253

తసడడ:డ నహ ననస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప
94-230/1006

6103 NDX2718625
పషరర: షషక అయశర బబగస

94-230/1007

భరస : ననగబర మర
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:33
లస: ససస స
94-230/255

6106 NDX0696872
పషరర: బబబబలమల షషక

94-230/256

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:62
లస: పప
94-230/1008

6109 NDX2718872
పషరర: షషక ఇమమమ న

94-230/1009

తసడడ:డ బబబబలమల
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:32
లస: పప
94-230/258

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:66
లస: ససస స
94-230/1010

94-230/244

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:39
లస: ససస స
6113 NDX2832921
పషరర: అతష
స లలరర శకనవరసరరవప

94-230/249

తసడడ:డ బబబబలమల
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : రహహస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:25
లస: ససస స
6110 NDX0681015
పషరర: రజన బబ లమరవపల

6096 NDX1766270
పషరర: ఫరరరక రజహమమన షషక

6091 NDX0680637
పషరర: పరరసన షషక

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబబబలమల
ఇసటట ననస:84-26-2196/1
వయససస:53
లస: ససస స
6107 NDX2554897
పషరర: రరహన షషక

94-230/246

తసడడ:డ అమరఅల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఫరరరక రజహమమన
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:25
లస: ససస స
6104 NDX0435685
పషరర: గబలమజర షషక

6093 NDX2040996
పషరర: నదరజ హన షషక

94-212/1192

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అమరఅల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:48
లస: పప
6101 NDX2676971
పషరర: షషక హససనన

94-230/243

భరస : జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: పప
6098 NDX0906248
పషరర: చనసద భబషర షషక

6090 NDX0435644
పషరర: షకకల షషక

6088 NDX3176062
పషరర: హహసపవనబ షషక

భరస : ఫకలరరదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చసద బబషర
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హహదయతషలర
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: ససస స
6095 NDX0438283
పషరర: రబబబన షషక

94-209/594

తసడడ:డ పసరర అహమద�
ఇసటట ననస:84-26-2006
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2196
వయససస:27
లస: ససస స
6092 NDX0435602
పషరర: మత షషక

6087 AP151000384125
పషరర: బషసర అహమద షషక�

6112 MLJ3387552
పషరర: వనసకటరరమమరరవప బబ లమరవపల

94-230/259

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:63
లస: పప
94-230/1011

6115 NDX2718823
పషరర: అతష
స లలరర వజయ కలమమరర

94-230/1012

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:48
లస: ససస స
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94-230/1013

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అతష
స లలరర
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:46
లస: పప
6119 NDX2789857
పషరర: బబరరస మమధవరయ

94-230/1016

94-230/260

94-230/1017

94-230/265

94-230/268

94-230/271

94-230/1018

తసడడ:డ ఫరగబ
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:31
లస: పప

6129 NDX0438473
పషరర: ససభబన షషక

6132 NDX2191849
పషరర: చసదడ శశకరన కటబటరర

6135 NDX2711349
పషరర: గగససయ బబగస షషక

6138 NDX2738623
పషరర: లలయ పదనమవత

94-230/1021

6141 NDX2718898
పషరర: పనసగరతష రరజఖలకడమ

94-230/266

6144 NDX2979748
పషరర: అమన బబగస షషక
తసడడ:డ పపరవల
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:21
లస: ససస స

94-230/262

6127 NDX0435727
పషరర: అకస రరననసర బబగస షషక

94-230/264

6130 NDX0920470
పషరర: షషక రహమమన

94-230/267

తసడడ:డ బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:45
లస: పప
94-230/269

6133 NDX2162022
పషరర: చసదడ సషకరన కటబటరర

94-230/270

తసడడ:డ కటబటరర వర
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:69
లస: పప
94-230/921

6136 NDX2677300
పషరర: లలయ చసదన

94-230/922

తలర : పదనమవత
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:19
లస: ససస స
94-230/1019

6139 NDX2718773
పషరర: పనసగరతష గరపసచసద

94-230/1020

తసడడ:డ కకటబఖననయక
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:36
లస: పప
94-230/1022

భరస : గరపసచసద
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:25
లస: ససస స
94-208/1415

6124 NDX0882969
పషరర: బబజమయమ షషక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:33
లస: ససస స
6143 NDX2972388
పషరర: సపవబ బబబబ షషక

94-230/263

భరస : నజర బబష
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: మసరసననసహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:59
లస: పప
6140 NDX2718930
పషరర: సససకర ననగ పదమ సరరజన

6126 NDX0908590
పషరర: షషక అబద

94-229/1454

తసడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కటబటరర
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:63
లస: పప
6137 NDX2734796
పషరర: నజర భబషర షషక

94-230/261

తసడడ:డ బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బడచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:63
లస: పప
6134 AP151000399057
పషరర: ననసర షషక

6123 NDX0438382
పషరర: రహసతషలమర సయఖద

6121 NDX2948818
పషరర: ననగబర బ షషక
భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2199
వయససస:66
లస: ససస స
6131 NDX2132645
పషరర: షబబర షషక

94-212/1193

తసడడ:డ గరరగ
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:32
లస: పప
6128 NDX0937078
పషరర: షషక మగబబల జజన

6120 NDX3113925
పషరర: శకకల షషక

94-230/1015
6118 NDX2775807
పషరర: బబరరస వనసకట సరయ కలమమర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షషక బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖమజమయమ
ఇసటట ననస:84-26-2198
వయససస:56
లస: ససస స
6125 NDX2845857
పషరర: షషక ఇబడహహస

94-230/1014

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2197
వయససస:19
లస: ససస స
6122 NDX0443572
పషరర: రసజజనబ షషక

6117 NDX2832814
పషరర: అతష
స లలరర వరయఖ

6142 NDX2972362
పషరర: శశరదన వల షషక

94-202/682

భరస : ఫరగబ
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:52
లస: ససస స
94-212/1195

6145 NDX2910040
పషరర: షరబ షషక

94-229/1455

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:54
లస: పప
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94-229/1527

భరస : నశర దసదదకలల
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:73
లస: ససస స
6149 AP151000399140
పషరర: వల షషక

94-230/274

94-230/276

94-230/277

94-230/280

94-230/1131

94-230/283

94-230/286

6159 AP151000399060
పషరర: కకసడనరజడడడ శరనకకమబమ

6162 NDX1479105
పషరర: వషష
ష మహహసదడ రజడడడ మబకలస

6165 NDX0866632
పషరర: వనసకటననరసమమ మబకలస

6168 AP151000399744
పషరర: వనసకటరజడడడ మబకస

94-210/348

6171 NDX1653626
పషరర: ఆరరఫ అల షషక

94-230/281

6174 NDX0696492
పషరర: కకటటశసరరరవప అమమశశటట
తసడడ:డ పపరరమమమళళళ
ఇసటట ననస:84-26-2206
వయససస:43
లస: పప

6154 NDX3120680
పషరర: కలససమ వలర స

94-212/1197

6157 NDX0435768
పషరర: లకకమనరసమమ మబకలస

94-230/279

6160 NDX2826188
పషరర: ననగగశసరమమ సరనకకమబమ

94-230/1024

భరస : వనసకటటశసర రజడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:72
లస: ససస స
94-210/347

6163 NDX0443622
పషరర: రరజగశసరర మబకలస

94-230/282

భరస : వనసకటరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:52
లస: ససస స
94-230/284

6166 NDX1503409
పషరర: మహహశ రజడడడ మబకలస

94-230/285

తసడడ:డ సరసబ రజడడ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:26
లస: పప
94-230/287

6169 NDX2860328
పషరర: రమమష రజడడడ మబకలస

94-230/1025

తసడడ:డ సరసబరజడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:20
లస: పప
94-210/349

తసడడ:డ షషక బబబబ వల షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2205
వయససస:28
లస: పప
94-230/1130

94-230/275

భరస : వనసకటరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప నమమనగరటట
ఇసటట ననస:84-26-2205
వయససస:50
లస: ససస స
6173 NDX3255205
పషరర: ����������� �������
�����������
తసడడ:డ ������� �����������
ఇసటట ననస:84-26-2205
వయససస:53
లస: పప

94-230/278

భరస : రరమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:55
లస: పప
6170 NDX1479451
పషరర: జయ నమమనగరటట

6156 NDX0435743
పషరర: వనసకరయమమ సరనకకమబమ

6151 NDX2191831
పషరర: షమస సయఖద

తసడడ:డ అసజరజడడడ వలర స
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరఘవ
ఇసటట ననస:84-26-2204
వయససస:34
లస: ససస స
6167 NDX0438614
పషరర: సరసబరజడడడ మబకస

94-212/1196

తసడడ:డ వనసకటటశసరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకటటరజడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:18
లస: ససస స
6164 NDX0681585
పషరర: భబగఖలకడమ బదసదల

6153 NDX3085461
పషరర: కకటట రజడడడ సరనకకమబమ

94-230/273

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2202
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడనఅరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:37
లస: పప
6161 NDX3263266
పషరర: కలససమ సరనకకమబమ

94-230/1134

తసడడ:డ కకసడరజడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2203
వయససస:30
లస: ససస స
6158 NDX0696344
పషరర: కకషషరజడడడ సరనకకమమ

6150 NDX3283983
పషరర: అమన బబగస షషక

6148 MLJ3387255
పషరర: పసరర సరహహబ షషక

తసడడ:డ ఫకకర సరహబ
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పసరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల సలమస
ఇసటట ననస:84-26-2202
వయససస:38
లస: పప
6155 NDX0443614
పషరర: లకడమ పడసనన సరనకకమబమ

94-230/272

భరస : పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-26-2200
వయససస:63
లస: పప
6152 MLJ3387958
పషరర: కరరమబలర షషక

6147 MLJ3394210
పషరర: బబజ షషక

6172 NDX1479501
పషరర: బబలమజ నమమనగరటట

94-210/350

తసడడ:డ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:84-26-2205
వయససస:30
లస: పప
94-230/288

6175 NDX2867695
పషరర: భబరత దచవ అమమశశటట

94-230/1026

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2206
వయససస:44
లస: ససస స
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94-222/419 6177 NDX0681510
6176 NDX1516519
పషరర: మధససదధన రరవప తడడకకసద
పషరర: లకడమ కకళళ

తలర : ననగ లకడమ thadhikonda
ఇసటట ననస:84-26-2207
వయససస:26
లస: పప
6179 NDX1486142
పషరర: సరసబశవ రరవప కకలమర

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-26-2207
వయససస:56
లస: ససస స
94-230/291

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-26-2207
వయససస:58
లస: పప
6182 MLJ3394665
పషరర: నదరజ హన షషక

94-230/383

భరస : ససబబయఖ రరయళళ
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:57
లస: ససస స
6188 NDX0867861
పషరర: సన�ే్ మహమమద

94-230/295

94-230/298

94-230/300

94-230/303

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:84-26-2215
వయససస:70
లస: పప

94-230/293

6189 AP151000399388
పషరర: సలస మహహదదదన మహమమద

6198 AP151000399332
పషరర: హహమయతఅల మహమమద

94-222/421

6201 NDX0681023
పషరర: సరజదన బబగస మహమమద

94-230/296

6204 NDX1937764
పషరర: ధనలకడమ గరపసశశటట
భరస : శకనవరసరరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:42
లస: ససస స

6184 NDX1835091
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-212/694

6187 NDX0438630
పషరర: శకనవరసరరవప కకళర

94-230/294

6190 NDX0443655
పషరర: కరరమమన షషక

94-230/297

భరస : బబబబ వల
ఇసటట ననస:84-26-2210
వయససస:58
లస: ససస స
94-230/1027

6193 NDX1201490
పషరర: సమనన మహమమద

94-230/299

భరస : అభరరర అల
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: ససస స
94-230/301

6196 NDX0657767
పషరర: అబడరర అల మహమమద

94-230/302

తసడడ:డ హహమమయత అల
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: పప
94-230/304

6199 NDX1516782
పషరర: లమల జజన షషక

94-222/420

తసడడ:డ శబబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2213
వయససస:48
లస: పప
94-230/305

భరస : సలస
ఇసటట ననస:84-26-2215
వయససస:45
లస: ససస స
94-230/307

94-213/1082

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ హకకమ
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: పప

తలర : సతఖవత samoji
ఇసటట ననస:84-26-2215
వయససస:27
లస: పప
6203 AP151000399219
పషరర: ఖమజజమహహదద న మహమమద

6186 NDX0681544
పషరర: సలమమ మహమమద

6195 AP151000402161
పషరర: గగససయమబబగస మహమమద

6181 NDX2995785
పషరర: నయయమ అకస ర షషక

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:54
లస: పప

భరస : హహమమయతఅల
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమయత అల
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: పప
6200 NDX1286954
పషరర: వనసకటటష సరమజ

94-230/386

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:84-26-2210
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అకకమ అల
ఇసటట ననస:84-26-2211
వయససస:58
లస: ససస స
6197 NDX0870527
పషరర: అకకమ అల మహమమద

6183 AP151000399375
పషరర: మహమమద గగస షషక

6192 NDX2718815
పషరర: షషక అయయషర ససదద ఖ

94-230/290

తసడడ:డ మహమమద గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-26-2208
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససలమసన మహహదద న
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన
ఇసటట ననస:84-26-2210
వయససస:58
లస: పప
6194 NDX1201508
పషరర: సబహ మహమమద

94-212/704

భరస : సలస మహహదదదన
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస మహహదద న
ఇసటట ననస:84-26-2209
వయససస:58
లస: పప
6191 NDX0867887
పషరర: బబబబవల షషక

6180 NDX1835380
పషరర: నయయమ అకస ర షషక

తసడడ:డ చనన దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-26-2208
వయససస:50
లస: పప
94-230/292

6178 NDX1503474
పషరర: సరసబశవ రరవప తనటటకకసద

తలర : ననగ లకడమ
ఇసటట ననస:84-26-2207
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ M D గగస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2208
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమమద గగస
ఇసటట ననస:84-26-2208
వయససస:43
లస: ససస స
6185 NDX2467371
పషరర: చదననమమ రరయళళ

94-230/289

6202 AP151000399290
పషరర: సతనసర సరహహబ మహమమద

94-230/306

తసడడ:డ ఖమజజమహహదద న
ఇసటట ననస:84-26-2215
వయససస:43
లస: పప
94-212/695

6205 NDX1690313
పషరర: ససభబన షషక

94-212/696

తసడడ:డ జహసగరర షషక
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:49
లస: పప
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94-222/422

తసడడ:డ సరసబయఖ బదదడ
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:28
లస: పప
6209 NDX2861466
పషరర: నరసససహ రజడడడ కలసడదరర

94-230/1029

94-230/309

94-230/312

94-230/315

94-230/317

94-230/1031

94-230/320

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పటటట
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:27
లస: ససస స

6219 NDX2869337
పషరర: రరజజసనన షషక

6222 NDX1201730
పషరర: రజజక షషక

6225 NDX2718914
పషరర: షషక సరధదక

6228 NDX0150508
పషరర: అసమత షషక�

94-212/1198

6231 NDX3051562
పషరర: శశషస గరపస

94-229/1456

6234 NDX0412940
పషరర: అరరసధర పపపరపల
తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:27
లస: పప

6214 NDX0443721
పషరర: కలమమరర రరయల

94-230/311

6217 NDX0443713
పషరర: హససనన షషక

94-230/314

6220 NDX0443341
పషరర: రరజజసనన షషక

94-230/316

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/318

6223 NDX0412858
పషరర: జలమన షషక

94-230/319

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:47
లస: పప
94-230/1032

6226 NDX1631036
పషరర: జకకర షషక

94-222/424

తసడడ:డ నయయమ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2222
వయససస:25
లస: పప
94-222/425

6229 NDX1901512
పషరర: పరరసత పపపపల

94-210/351

భరస : అరసధర పపపపల
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:26
లస: ససస స
94-212/1199

తసడడ:డ శశషస కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:22
లస: పప
94-230/322

94-222/423

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:84-26-2220
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమమససర� shaik
ఇసటట ననస:84-26-2223
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:43
లస: ససస స
6233 NDX1901397
పషరర: అరరణన పటటట

94-230/313

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లలట యబబ మబలలపర
ఇసటట ననస:84-26-2222
వయససస:71
లస: పప
6230 NDX2867679
పషరర: కకటమమ శషస

6216 NDX0696245
పషరర: ససబబబరరవప రరయల

6211 NDX1517038
పషరర: అలర భబక షషక

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2219
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రహహమ
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:53
లస: పప
6227 NDX2063428
పషరర: లమ�రరస మబలలపర

94-230/310

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2221
వయససస:27
లస: పప
6224 NDX2718864
పషరర: షషక మహమమద

6213 MLJ1970243
పషరర: జయరరజ ఆర. వ

94-230/1028

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2218
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2219
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల రహహస
ఇసటట ననస:84-26-2220
వయససస:47
లస: పప
6221 NDX1877903
పషరర: జజన బబషర షషక

94-230/1030

తసడడ:డ వనసకటసరసమననయబడడ
ఇసటట ననస:84-26-2218
వయససస:47
లస: పప

భరస : గబరవయఖ గడడపపటట
ఇసటట ననస:84-26-2219
వయససస:70
లస: ససస స
6218 NDX0438796
పషరర: షరరఫ షషక

6210 NDX2826287
పషరర: ససజజత కలసడదరర

6208 NDX2826253
పషరర: సరసబ రరజఖస కలసడదరర

భరస : కకషష రజడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రజడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:84-26-2218
వయససస:47
లస: ససస స
6215 NDX2348225
పషరర: అసకమమ గడడపపటట

94-230/308

తసడడ:డ రరమ రరవప గరపసశశటట
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రజడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:84-26-2216
వయససస:40
లస: పప
6212 MLJ1972496
పషరర: లలమ జయరరజ

6207 NDX2051019
పషరర: శకనవరస రరవప గరపసశశటట

6232 NDX1085695
పషరర: లకడమ పప తనవన

94-230/321

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:27
లస: ససస స
94-230/323

6235 NDX1020296
పషరర: వనసకటరమణ పప తనవన

94-230/324

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:27
లస: పప
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6236 NDX0438812
పషరర: మలర కరరరజన రరవప పపపరపల

94-230/325

తసడడ:డ రరదడయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:27
లస: పప
6239 NDX2719052
పషరర: శశషస కకటమమ

94-230/1034

94-212/1200

94-229/1510

94-230/326

94-230/329

94-230/332

94-209/1043

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:45
లస: పప

6249 NDX0682138
పషరర: వనసకటటశసరమమ బదదత
డ స

6252 NDX2348795
పషరర: రవ పప గబల

6255 NDX2344455
పషరర: నరసససహ రరవప పప తనవన

6258 NDX1469866
పషరర: అనసరరధ బబ లర నవన

94-210/354

6261 NDX1469841
పషరర: మధస బబ లర నవన

94-230/327

6264 NDX2682706
పషరర: పపజజరర శక హరరరత
తసడడ:డ రరమయ గరసధద
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:20
లస: ససస స

6244 NDX0843367
పషరర: గడడపపడడ అసకమమ

94-229/1047

6247 NDX3239019
పషరర: మసరసన షషక

94-229/1538

6250 NDX2344497
పషరర: అసకమమ పప తనవన

94-230/328

భరస : నరసససహ రరవప పప తనవన
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:64
లస: ససస స
94-230/330

6253 NDX2344471
పషరర: మధస బబ లర నవన

94-230/331

తసడడ:డ పపద కకసడయఖ బబ లర నవన
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:42
లస: పప
94-230/333

6256 NDX2682433
పషరర: పపజజరర హరరక

94-209/928

తసడడ:డ రరమయ గరసధద
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:24
లస: ససస స
94-210/352

6259 NDX1752253
పషరర: అనల కలమమర బదదడ

94-210/353

తసడడ:డ సరసబయఖ బదదడ
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:25
లస: పప
94-210/355

తసడడ:డ పపదద కకసడయఖ బబ లర నవన
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:41
లస: పప
94-212/1201

94-230/1036

భరస : ఖమశసబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మధస బబ లర నవన
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ duddawala
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:31
లస: పప
6263 NDX3109816
పషరర: ససబబరరవప మరరశశటట

94-229/1537

తసడడ:డ ననగయఖ పప తనవన
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:68
లస: పప

భరస : గరసధద పపజజరర
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:53
లస: ససస స
6260 NDX1279207
పషరర: శవకకషష దసదదవరలమ

6246 NDX3238987
పషరర: అనసరరధ బబ లర నవన

6241 NDX2765378
పషరర: ససధ మమలరజడడడ

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద ననరరయణ పప గబల
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:31
లస: పప
6257 NDX2893204
పషరర: రరమ దచవ పపజజరర

94-229/1046

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:31
లస: పప
6254 AP151000399482
పషరర: సరసబయఖ బదదడ

6243 MLJ1972025
పషరర: అసకమమ పప తనవన

94-230/1033

భరస : రరమకకషష రజడడడ మమలరజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మధస బబ లర నవన
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ పప గబల
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:24
లస: ససస స
6251 NDX0437574
పషరర: వనసకట కకటటశసరరరవప బదదడ

94-230/1035

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లమలమసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:70
లస: ససస స
6248 NDX2348779
పషరర: సరససత పప గబల

6240 NDX2909042
పషరర: ససధ మలర రజడడడ

6238 NDX2825602
పషరర: కకటటశసర రరవప శశషస

తసడడ:డ రరమయఖ శశషస
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రజడడడ
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస బబ లర నవన
ఇసటట ననస:84-26-2225
వయససస:18
లస: పప
6245 NDX3226354
పషరర: ఖమరగమబన షషక

94-230/923

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-26-2224
వయససస:42
లస: ససస స
6242 NDX2951457
పషరర: మననజ బబ లర నవన

6237 NDX2677383
పషరర: శశషస గరపస

6262 NDX2676260
పషరర: మమరరశశటట ససబబరరవప

94-210/875

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:45
లస: పప
94-213/866

6265 NDX0435834
పషరర: శకవరణణ బలలససపరటట

94-230/334

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:27
లస: ససస స
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పషరర: భబససర బబలపపరటట
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94-230/335

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:27
లస: పప
6269 NDX0412510
పషరర: రన హహసషసన షషక

94-230/337

94-230/339

94-209/595

94-212/699

94-212/702

94-222/775

94-210/358

తసడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2240
వయససస:71
లస: పప

6279 NDX0509869
పషరర: సయఖద ససరరవ

6282 NDX0494997
పషరర: అబబదల షషక

6285 NDX1879057
పషరర: కలమమరర సరగర

6288 NDX0443689
పషరర: సలమమ షషక

94-230/344

6291 AP151000399176
పషరర: రషసద జజన షషక

94-212/700

6294 NDX2929065
పషరర: ననగబరరబ షషక
భరస : చస బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2240/1
వయససస:25
లస: ససస స

94-230/341
6274 NDX0438986
పషరర: నరసససహ రరవప సరగరబబ యనన

6277 NDX0509976
పషరర: షసరరన షషక

94-212/698

6280 NDX0494989
పషరర: ఫయమజ సయఖద

94-212/701

తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:31
లస: పప
94-212/703

6283 NDX3184249
పషరర: ససలమసన బ షషక

94-212/1202

భరస : హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2237
వయససస:41
లస: ససస స
94-210/356

6286 NDX1770875
పషరర: సరమమమ జఖస పపచచకరయల

94-210/357

భరస : కకషష పపచచకరయల
ఇసటట ననస:84-26-2238
వయససస:59
లస: ససస స
94-230/342

6289 NDX0435859
పషరర: రరజఖలకడమ పపపరపల

94-230/343

భరస : మలర కరరరజనరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2239
వయససస:58
లస: ససస స
94-230/345

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-26-2239
వయససస:58
లస: పప
94-230/347

94-210/876

భరస : అబబదల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రషసద జజన
ఇసటట ననస:84-26-2239
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ హహసపసన
ఇసటట ననస:84-26-2239
వయససస:43
లస: పప
6293 NDX0685446
పషరర: మసరసన వల షషక

94-212/697

భరస : ససబడహమణఖస సరగర
ఇసటట ననస:84-26-2238
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషషమబరరస సరగర
ఇసటట ననస:84-26-2238
వయససస:44
లస: పప
6290 NDX0698621
పషరర: బబబబ షషక

6276 NDX0509927
పషరర: ఫరరన సయఖద

6271 NDX2683837
పషరర: షషక ఫరతమమ

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:84-26-2231
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఇసజహర షషక
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:40
లస: పప

భరస : హసన
ఇసటట ననస:84-26-2237
వయససస:42
లస: ససస స
6287 NDX1770842
పషరర: ససబడమణఖస సరగర

94-230/340

భరస : అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:37
లస: పప
6284 NDX2971372
పషరర: ససలమసన బ షషక

6273 NDX0698555
పషరర: మమలమల షషక

94-230/336

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-26-2229
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:35
లస: ససస స
6281 NDX0494971
పషరర: రరయమజ

94-230/338

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:84-26-2230
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:84-26-2233
వయససస:60
లస: పప
6278 NDX0509885
పషరర: అజజ

6270 NDX0439067
పషరర: ససభబన షషక

6268 NDX0443762
పషరర: ఫరతమబన షషక

భరస : రరన హహసషసన
ఇసటట ననస:84-26-2227
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద మసరసన
ఇసటట ననస:84-26-2228
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-26-2230
వయససస:27
లస: ససస స
6275 AP151000384354
పషరర: రహమబతనన షషక

94-230/1037

తసడడ:డ ససబడమణఖస పపజజరర
ఇసటట ననస:84-26-2226
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2227
వయససస:27
లస: పప
6272 NDX0902254
పషరర: గగససయమ షషక

6267 NDX2826329
పషరర: రరమయ గరసధద పపజజరర

6292 NDX0681957
పషరర: రహహమబన షషక

94-230/346

భరస : మరర వల
ఇసటట ననస:84-26-2240
వయససస:35
లస: ససస స
94-213/1083

6295 NDX2889889
పషరర: చస బబబబ షషక

94-230/1039

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2240/1
వయససస:35
లస: పప
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94-209/596

భరస : రరమయఖ బబ బబ
ఇసటట ననస:84-26-2241
వయససస:88
లస: ససస స
6299 NDX1810416
పషరర: జజకకర హహసషసన షపవక

94-229/1049

94-230/349

94-210/361

94-229/1052

94-210/365

94-229/1055

94-229/1057

భరస : మబననఫ భబషర
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:49
లస: ససస స

6309 NDX1279173
పషరర: హససనన షపవక

6312 NDX0442855
పషరర: షకకల బబగస

6315 NDX2911220
పషరర: షహహన షషక

6318 MLJ1971282
పషరర: గగససయమ బబగస షపవక

94-229/1060

6321 MLJ3387214
పషరర: దనదపసర మహమమద

94-210/363

6324 NDX1093475
పషరర: ననగబల మరర షషక
తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:28
లస: పప

6304 NDX1279355
పషరర: పడభబవత పపటట

94-210/360

6307 NDX1753228
పషరర: ననజఆ పరరసన మహమమద

94-229/1051

6310 NDX1279181
పషరర: జజకకర హహసపవసన షపవక

94-210/364

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:29
లస: పప
94-229/1053

6313 NDX0680595
పషరర: రమణమమ ననగజళళ

94-229/1054

భరస : అసకనన ననగగళర
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:48
లస: ససస స
94-229/1457

6316 NDX1941104
పషరర: షరరమల బబనస షషక

94-229/1056

తసడడ:డ దనద పసర మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/1058

6319 NDX1753210
పషరర: జహర బ షషక

94-229/1059

భరస : ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:76
లస: ససస స
94-229/1061

తసడడ:డ ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:48
లస: పప
94-229/1063

94-230/348

భరస : దనద కరరమ మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2242
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దనదపసర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:41
లస: పప
6323 NDX0442913
పషరర: సలమమన షషక

94-210/362

భరస : మహబబబ బబష
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:33
లస: ససస స
6320 NDX1088244
పషరర: దనదన కరరస మహమమద

6306 NDX1398925
పషరర: లకడమ పపటట

6301 NDX0443705
పషరర: అకసమమ పరవపరరల

తసడడ:డ ఆచనరర పపటట
ఇసటట ననస:84-26-2241/4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సయఖద పసర
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పషరర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:27
లస: పప
6317 NDX0681205
పషరర: హబ బబననషర షపవక

94-210/359

భరస : ఎస షరరఫ షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసపవసన షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2243
వయససస:41
లస: పప
6314 NDX1762583
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

6303 NDX1279389
పషరర: ధనలకకమ సరమబఖజ

94-229/1048

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2241/3
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆచనరర పపటట
ఇసటట ననస:84-26-2241/4
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ దనద పసర మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2242
వయససస:24
లస: పప
6311 NDX1279199
పషరర: మహమమద షరరఫ షపవక

94-229/1050

భరస : రరమ కకషష సరమబఖజ
ఇసటట ననస:84-26-2241/4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ మబరరస పపదదపరటట
ఇసటట ననస:84-26-2241/4
వయససస:26
లస: ససస స
6308 NDX1753178
పషరర: ఖలల పరషర మహమమద

6300 NDX0135608
పషరర: సరసబశవరరవప బడడగసతషల

6298 NDX0434555
పషరర: సతఖవత కరరక

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:84-26-2241
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బడడగసతషల
ఇసటట ననస:84-26-2241
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమల కకసడయమఖ
ఇసటట ననస:84-26-2241/3
వయససస:58
లస: పప
6305 NDX1769126
పషరర: యశశధ పపదదపరటట

94-212/1203

భరస : కకసడలల మమధవరపప
ఇసటట ననస:84-26-2241
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2241
వయససస:30
లస: పప
6302 NDX0698175
పషరర: రసగర రరవప పరవపరరల

6297 NDX2948891
పషరర: కనకరతనస మమధవరపప

6322 NDX0849919
పషరర: మహమమద షరరఫ షపవక

94-229/1062

తసడడ:డ ఖమససస షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2244
వయససస:52
లస: పప
94-229/1064

94-229/1065
6325 NDX0697888
పషరర: వనసకటననగగశసరరరవప శవరరతడ

తసడడ:డ వనసకటపత శవరరతడ
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:38
లస: పప
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6326 NDX0697557
పషరర: మబననఫ భబష షషక
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94-229/1066

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:56
లస: పప
6329 NDX2109081
పషరర: అబబదల రఫస షషక

94-230/351

94-213/1147

94-229/1069

94-229/1072

94-229/1075

94-229/1078

తసడడ:డ ఇమమసషర షషక
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:54
లస: పప
6347 NDX2639441
పషరర: బతష
స ల లకడమ

94-8/1236

తసడడ:డ ������ ������������
ఇసటట ననస:84-26-2249
వయససస:20
లస: పప

94-229/1070

94-213/1084

94-229/1073

6334 NDX0733923
పషరర: శశరలజ కకలమ

94-229/1068

6337 MLJ1971423
పషరర: జనత ఫరతమమ షషక

94-229/1071

6340 MLJ1972694
పషరర: ఖజర ఆహమమద

94-229/1074

తసడడ:డ సపవదనసరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:43
లస: పప

6342 AP151000399220 94-229/1076 6343 MLJ1970052
పషరర: పరసడడ రసగ సరసమ తతసడమలలర
పషరర: మఫల హసన షషక

94-229/1077

తసడడ:డ వనసకటరసగయఖ తతసడమమళళళ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:47
లస: పప

తలర : మసరసన బ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:48
లస: పప

6345 AP151000399058
పషరర: హసషనల షషక

6346 NDX3074390
పషరర: మలర కరరరజన రరవప గబరకల

94-229/1079

6348 NDX2608412
పషరర: బతష
స ల కకటటశసరర

6351 NDX2909687
పషరర: వనసకయమమ ఇలర

6354 NDX2416501
పషరర: కకషప ర కలమమర రజబబబ
తసడడ:డ ధరమ రరవప రజబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2251
వయససస:47
లస: పప

94-230/1040

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:47
లస: పప
94-150/751

6349 NDX2817716
పషరర: బతష
స ల శవరజ

94-212/1204

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2248
వయససస:28
లస: పప
94-229/1460

భరస : వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:84-26-2248
వయససస:45
లస: ససస స
94-212/1206

94-210/366

భరస : మఘలర సన
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2248
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఠదదపరరరర
ఇసటట ననస:84-26-2248
వయససస:29
లస: పప
6353 NDX3066248
పషరర: ���� ����

6339 NDX0733527
పషరర: అసజ కకలమ

6331 NDX2172161
పషరర: సపవదన సరహహబ షషక

భరస : అసజ కకలమ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హసనఅహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:84-26-2248
వయససస:22
లస: ససస స
6350 NDX2929313
పషరర: సరయ ఠదదపరరరర

94-229/1067

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపవసన పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:44
లస: పప
6344 NDX1020528
పషరర: సపవదన షషక

6336 MLJ1971431
పషరర: మబనసర ఫరతమమ షషక

94-230/350

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సపవదనసరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సపవదనసరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:63
లస: ససస స
6341 NDX1321702
పషరర: ఇసరమయల షషక

94-230/352

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖమజర అహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:34
లస: ససస స
6338 MLJ1971415
పషరర: బలరస జహ షషక

6330 NDX1966110
పషరర: జలమన బబషర

6333 NDX1321660
పషరర: హససనన షషక

6328 NDX1909367
పషరర: షఫస సయఖద

తసడడ:డ బడచ పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మబనఫర బబషర
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హసన మగల
ఇసటట ననస:84-26-2247
వయససస:18
లస: ససస స
6335 NDX0442939
పషరర: ఆససయమ బబగస షషక

94-229/1458

తసడడ:డ హహసససఆన సయద
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మబననఫ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2246
వయససస:33
లస: పప
6332 NDX3282225
పషరర: నజయమ కగసర మగల

6327 NDX2784700
పషరర: బడచ పపర సయయఖద

6352 NDX3055126
పషరర: వనసకటటశసరరర కకటటట

94-212/1205

తసడడ:డ ఓబయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:84-26-2249
వయససస:54
లస: పప
94-230/353

6355 NDX0435818
పషరర: జజహహదన షషక

94-230/354

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:84-26-2252
వయససస:47
లస: ససస స
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6356 NDX0435040
పషరర: వరమమ బదదడ
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94-230/355

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2252
వయససస:31
లస: ససస స
6359 AP151000399309
పషరర: రరమయఖ బదదడ

94-230/358

94-230/359

94-211/152

భరస : వనసకటటశ బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:25
లస: ససస స
6368 NDX1356807
పషరర: షషక హససనన

94-230/360

94-230/363

94-230/366

94-230/369

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: ససస స
6383 NDX0723213
పషరర: ససబబబలల బదదడ
భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:76
లస: ససస స

6366 NDX1765124
పషరర: రజన బబ మమనబబ యన

6367 NDX2978914
పషరర: సపవదమ తమమశశటట

6369 NDX0680967
పషరర: పరరసన షషక

6372 NDX1356823
పషరర: మసరసన షషక

6375 NDX0439307
పషరర: ఇగరబల షషక

6378 NDX0715953
పషరర: రమమదచవ బదదడ

6381 NDX0680462
పషరర: లకడమ బదదడ

94-211/153

6384 MLJ3387420
పషరర: రమణయఖ బదదడ
తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బదదడ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: పప

94-210/370

94-212/1207

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:42
లస: ససస స
94-230/361

6370 NDX1764860
పషరర: మహబబననసర షషక

94-230/362

భరస : మసరసన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:33
లస: ససస స
94-230/364

6373 NDX2467470
పషరర: షపవక రషసద

94-230/365

తసడడ:డ షపవక ఇకబల
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:20
లస: పప
94-230/367

6376 NDX0464545
పషరర: ఇససబబ షషక

94-230/368

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:24
లస: పప
94-230/370

6379 NDX0443325
పషరర: ననగలకడమ బదదడ

94-230/371

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/373

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:45
లస: ససస స
94-230/375

94-210/368

6364 NDX1479766
పషరర: జమర బబషర షషక
తలర : మహబబబ షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/372

6361 NDX1182997
పషరర: అలమర బక షపవక

భరస : వనసకట చలమయఖ బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససబ
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: ససస స
6380 NDX0715912
పషరర: ససతనరరవమమ బదదడ

94-210/369

తసడడ:డ మహమమద అనఫ
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసల కసరపరరజ తతగట
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:31
లస: పప
6377 NDX0681932
పషరర: అనస ఫరతమ సయఖద

6363 NDX1765553
పషరర: చదననమమ బబ మమనబబ యన

94-230/357

తసడడ:డ సపవదన షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2253
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:31
లస: ససస స
6374 NDX1799685
పషరర: పసల రరయనన తతగట

94-210/367

భరస : మబరళ కకషష బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-26-2254
వయససస:32
లస: ససస స
6371 NDX0443333
పషరర: మరరబ సయఖద

6360 NDX1182971
పషరర: సపవదన షపవక

6358 MLJ1971381
పషరర: రహమమన షషక

తసడడ:డ మబసససన మహహదద న
ఇసటట ననస:84-26-2252
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబక షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2253
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-26-2253
వయససస:31
లస: ససస స
6365 NDX1765231
పషరర: ఆదదలకడమ బబ మమనబబ యన

94-230/356

భరస : హసరనదదద
ఇసటట ననస:84-26-2252
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2252
వయససస:31
లస: పప
6362 NDX0443358
పషరర: సరతషలలరర మనన

6357 NDX0443697
పషరర: మదనరబ షషక

6382 NDX0715896
పషరర: జజనమమ బదదడ

94-230/374

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/376

6385 AP151000399576
పషరర: రరఘవయఖ బదదడ

94-230/377

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: పప
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పషరర: కకటటశసరరరవప బదదడ
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94-230/378

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:31
లస: పప
6389 NDX2972628
పషరర: శకనవరసరరవప బదదడ

94-230/1043

94-229/1542

94-213/1085

94-230/382

94-230/387

94-230/1047

94-210/1104

తసడడ:డ పప లర యఖ దచవపళర
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:53
లస: పప

6399 MLJ3394632
పషరర: రహహత జజన బబగస షషక

6402 NDX2977429
పషరర: వజయ కకనగళళ

6405 NDX2971505
పషరర: సబహ ససలమసనన మహమమద

6408 NDX0443192
పషరర: సరదదక సయఖద

94-229/1082

6411 MLJ1970227
పషరర: సలస షషక

94-230/384

6414 NDX2785210
పషరర: శక లకడమ దచవళర
భరస : కకటటశసర రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:32
లస: ససస స

6394 NDX2738615
పషరర: షషక సపవదన బ

94-230/1045

6397 NDX0803585
పషరర: హససనన పరరసన షషక

94-230/381

6400 AP151000399289
పషరర: ఖమజలల షషక

94-230/385

తసడడ:డ చనన దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:43
లస: పప
94-212/1208

6403 NDX2948719
పషరర: రమణ చలర

94-230/1046

భరస : రరమ చసదడ రరవప చలర
ఇసటట ననస:84-26-2260
వయససస:35
లస: ససస స
94-212/1209

6406 NDX3006533
పషరర: దదల నవరజ షషక

94-209/1044

భరస : బబల షరయయద షషక
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/1080

6409 MLJ1971662
పషరర: మబసతనజ బబగస షషక

94-229/1081

భరస : మబననరర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:54
లస: ససస స
94-229/1083

తసడడ:డ మబననరర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:38
లస: పప
94-229/1462

94-229/1461

తసడడ:డ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అలసరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:93
లస: ససస స
6413 NDX2784528
పషరర: సతఖస దచవపళర

94-230/380

భరస : అజమతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:84-26-2261
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబష
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:18
లస: పప
6410 MLJ1971670
పషరర: ఖజఖరరననసర షషక

6396 NDX1422385
పషరర: ఫరరజనన షషక

6391 NDX3177326
పషరర: బబలమశశరద కగలలరర

భరస : రసదల
ఇసటట ననస:84-26-2257
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-26-2260
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:84-26-2260
వయససస:29
లస: పప
6407 NDX3115961
పషరర: వజర షషక

94-230/379

భరస : మహబబబ భబషర
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:52
లస: పప
6404 NDX2860385
పషరర: రరమచసదడ రరవప చలర

6393 MLJ3387545
పషరర: రసదల షషక

94-230/1042

తసడడ:డ ఝమనసదన కగలలరర
ఇసటట ననస:84-26-2256
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖమజలల
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:36
లస: ససస స
6401 AP151000399230
పషరర: మహబబబ బబషర షషక

94-230/1044

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-26-2257
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహమమద బబష షషక
ఇసటట ననస:84-26-2259
వయససస:24
లస: ససస స
6398 MLJ3394640
పషరర: హససనన షషక

6390 NDX2826162
పషరర: లమవణఖ బదదడ

6388 NDX2730000
పషరర: శవరజ బతష
స ల

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబలలవరద కగలలరర
ఇసటట ననస:84-26-2256
వయససస:37
లస: ససస స
6395 NDX2994176
పషరర: సహననజ షషక

94-230/1041

భరస : కకటటశసర రరవప బదదడ
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-26-2255
వయససస:25
లస: పప
6392 NDX3239860
పషరర: దదలనవరజ కగలలరర

6387 NDX2909885
పషరర: ననగగసదడస బదదడ

6412 NDX0437152
పషరర: మసరసన వల సయఖద

94-229/1084

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2262
వయససస:46
లస: పప
94-229/1463

6415 NDX3239084
పషరర: శవమమ దచవపళర

94-229/1541

భరస : సతఖస దచవపళర
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:42
లస: ససస స
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6416 NDX3102571
పషరర: సతఖస దచవపల
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94-230/1048

తసడడ:డ పపలయఖ దచవపల
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:52
లస: పప
6419 NDX2683126
పషరర: తమమశశటట సతఖవత

94-213/867

94-212/706

94-212/709

94-229/1085

94-245/1326

94-212/1211

94-229/1089

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:37
లస: పప

6435 NDX3227659
పషరర: శవ కగతనరపఅల

6438 NDX0437111
పషరర: కకటటశసరరరవప దచవళళ

94-229/1092

6441 NDX0437038
పషరర: వరకజ పలర పప

94-229/1086

6444 NDX2907426
పషరర: భరత కలమమర చతరరల
తసడడ:డ శకనస చతరరల
ఇసటట ననస:84-26-2270/3
వయససస:18
లస: పప

6424 NDX2136845
పషరర: హహసషసన సయఖద

94-212/708

6427 NDX2719870
పషరర: సయద సమనననజ

94-212/1210

6430 AP151000399301
పషరర: మహబబబ అల సయఖద

94-229/1087

తసడడ:డ ఖమజమమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:84
లస: పప
94-212/710

6433 NDX1836313
పషరర: కలమమర కకటర

94-212/711

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కకటర
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:37
లస: పప
94-222/826

6436 MLJ1971688
పషరర: వనసకటరమణ వలవరపప

94-229/1088

భరస : శకనవరస వళవరపప
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/1090

6439 MLJ1970359
పషరర: శకనవరస వలవరపప

94-229/1091

తసడడ:డ వననయకరచనరర వళవరపప
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:43
లస: పప
94-229/1093

తసడడ:డ ససబబబరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:46
లస: పప
94-230/1051

94-212/705

తసడడ:డ ఉసరమన
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస దచవపళళ
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:46
లస: పప
6443 NDX2739829
పషరర: హహమయబన షషక

94-212/871

తసడడ:డ ససబడమణఖస కగతనరపఅల
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:20
లస: పప

భరస : వరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:41
లస: ససస స
6440 NDX0437079
పషరర: వల షషక

6426 NDX2662757
పషరర: సయద యబసఫ అహమద

6432 NDX1836370
పషరర: కకషష వవణణ చతరరల

6421 NDX1488171
పషరర: అయయష సయఖద

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చతరరల
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:31
లస: ససస స
6437 NDX0443184
పషరర: ననగమణణ పలర పప

94-212/707

తసడడ:డ సయఖద మహబబబ అల షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:21
లస: ససస స
6434 NDX2935252
పషరర: దదల శరద బబగబమ షషక

6423 NDX1488163
పషరర: మసరసన వల షషక

6429 MLJ3388147
పషరర: ఉసరమన సయఖద

94-230/1050

భరస : మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఉసరమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:40
లస: ససస స
6431 NDX2809903
పషరర: సమననజ సయఖద

94-211/1037

తసడడ:డ మమబబ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:54
లస: పప
6428 NDX0733774
పషరర: ఆయయష సయఖద

6420 NDX2665339
పషరర: ననగజళర శకనవరస

6418 NDX3131091
పషరర: శక లకడమ దచవపల

భరస : కకటటశసర రరవప దచవపల
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకనన
ఇసటట ననస:84-26-2267
వయససస:34
లస: పప

భరస : అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2269
వయససస:30
లస: ససస స
6425 NDX1836206
పషరర: ఉసరమన బబషర సయఖద

94-230/1049

భరస : సతఖస దచవపల
ఇసటట ననస:84-26-2263
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-26-2265
వయససస:44
లస: ససస స
6422 NDX1980227
పషరర: నజగజరరనసరస సయఖద

6417 NDX3072154
పషరర: శవమమ దచవపల

6442 NDX0436972
పషరర: ససబబబరరవప పలర పప

94-229/1094

తసడడ:డ పషరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:84-26-2270
వయససస:81
లస: పప
94-212/1212

6445 NDX3171188
పషరర: మబనసర షషక

94-212/1213

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:36
లస: పప
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పషరర: హహసషసన షపవక
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94-229/1095

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:56
లస: ససస స
6449 NDX1308139
పషరర: ననగగసదడస మమరరసపటట

94-230/389

94-230/392

94-212/1214

94-229/1273

94-222/426

94-212/1215

94-230/394

భరస : ఖదర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:48
లస: ససస స

6459 NDX2719060
పషరర: మహమమద నహహనత

6462 NDX3135696
పషరర: మమనక గబరకల

6465 NDX2996346
పషరర: రరయమజ షషక

6468 NDX1092972
పషరర: అబబదల రషసద షషక

94-230/1054

6471 NDX2827368
పషరర: అలబక షషక

94-229/1464

6474 NDX2859502
పషరర: ఫయమజ సయఖద
తసడడ:డ ఖదర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:33
లస: పప

6454 MLJ3394962
పషరర: మసరసన బ షపవక

94-229/1097

6457 MLJ3388113
పషరర: మహమమద అల షషక

94-229/1099

6460 MLJ3387974
పషరర: మసరసన వరల షపవక

94-229/1100

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2272/1
వయససస:62
లస: పప
94-225/1475

6463 NDX3074606
పషరర: అనసరరధ గబరకల

94-230/1053

భరస : అనసరరధ గబరకల
ఇసటట ననస:84-26-2274
వయససస:35
లస: ససస స
94-213/1086

6466 NDX2372415
పషరర: మబనన ససలమసనన షషక

94-230/393

భరస : మహమమద హహదయతషలమర షషక
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:26
లస: ససస స
94-230/395

6469 NDX1092865
పషరర: నమమకరయల చన సపవదన షషక

94-230/396

తసడడ:డ హటటట సరహహబ
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:63
లస: పప
94-230/1055

తసడడ:డ ఫకకర అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:69
లస: పప
94-230/1057

94-230/391

తసడడ:డ హమర షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2272
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నమమమకరయల చన సపవదన
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర అహమద
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:69
లస: పప
6473 NDX2825610
పషరర: ఖరరమబననసర సయఖద

94-229/1098

తసడడ:డ అబబదల హఫసజ షషక
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:21
లస: పప

భరస : చన సపవదన నమమకరయల
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:63
లస: ససస స
6470 NDX2831337
పషరర: షషక అలమరబక

6456 MLJ3394954
పషరర: గగససయమ షషక

6451 NDX1308147
పషరర: రరజగష మమరరసపటట

భరస : మసరసన వరల షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2271/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరజ న రరవప గబరకల
ఇసటట ననస:84-26-2274
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల హఫసజ
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:21
లస: పప
6467 NDX1113885
పషరర: హఫసజననసర బబగస షషక

94-230/1052

తసడడ:డ బహదదర
ఇసటట ననస:84-26-2272
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆడస మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-26-2273
వయససస:42
లస: ససస స
6464 NDX2843613
పషరర: షషక రరయమజ

6453 NDX3208170
పషరర: మబనవర సషక

94-230/388

తసడడ:డ వవసకట ననగ శవ
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహమమద అల షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2272
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక మహమద అల
ఇసటట ననస:84-26-2272
వయససస:22
లస: ససస స
6461 NDX1883835
పషరర: అకస రరననస బబగస షషక

94-230/390

తసడడ:డ మమలమల సషక
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద అల
ఇసటట ననస:84-26-2272
వయససస:24
లస: ససస స
6458 NDX2660207
పషరర: షషక నజమ

6450 NDX1356831
పషరర: సతష మమరరసషటట

6448 NDX1308154
పషరర: నగరనన షషక

భరస : బబషసర
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట ననగ శవ
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:35
లస: పప
6455 NDX3037371
పషరర: శలమ షషక

94-229/1096

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:33
లస: పప

భరస : వవసకట ననగ శవ
ఇసటట ననస:84-26-2271
వయససస:52
లస: ససస స
6452 NDX1503359
పషరర: అజర ర అల షషక

6447 NDX0436881
పషరర: ససకసదర షపవక

6472 NDX2845865
పషరర: షషక కరరమబననసరబబగస

94-230/1056

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:84-26-2275
వయససస:58
లస: ససస స
94-230/1058

6475 NDX2835429
పషరర: ఆడమ శరఫస షషక

94-230/1059

తసడడ:డ శశరదన
ఇసటట ననస:84-26-2276
వయససస:37
లస: పప
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6476 NDX2835510
పషరర: ననగబరరబ షషక
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94-230/1060

భరస : ఆడమ శరఫస
ఇసటట ననస:84-26-2276
వయససస:36
లస: ససస స

6477 NDX2344224
పషరర: శరరద దరరననల

భరస : శకనవరససలల దరరననల
ఇసటట ననస:84-26-2360
వయససస:30
లస: ససస స

6479 MLJ3496627
పషరర: నరజ బసవరరజ

94-203/481

భరస : మబరళకకషషరరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:51
లస: ససస స

6480 MLJ3496254
పషరర: ఈశసరమమ బసవరరజ

94-203/484

భరస : సతఖననరరయణరరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:58
లస: ససస స

6483 NDX2331577
పషరర: సరయ వసశ బసవరరజ

తసడడ:డ పపరరమమళళరరజ basavaraju
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:52
లస: పప
94-230/403

94-230/406

94-211/155

94-209/597

తసడడ:డ నసరసలర షషక
ఇసటట ననస:84-27-1229
వయససస:31
లస: పప

6495 NDX1811661
పషరర: షమమ షషక

6498 NDX2337996
పషరర: అనసషర షషక

94-211/1185

6501 NDX0733113
పషరర: లకకమపడసనన జ

94-230/404

6504 NDX1060474
పషరర: మహబబబబనన షషక
భరస : మహబబబ పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-27-1230
వయససస:73
లస: ససస స

6484 NDX0689778
పషరర: శక హరర బసవరరజ

94-203/486

94-203/489
6487 NDX0689737
పషరర: సతఖననరరయణరరజ బసవరరజ

6490 NDX0931469
పషరర: చదననమమ అనమనవన

94-230/405

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:49
లస: ససస స
94-230/407

6493 NDX1810465
పషరర: కలరరరద బ షషక

94-211/154

భరస : జజకకర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/44
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/156

6496 NDX1810101
పషరర: ససభబన బ షషక

94-211/157

భరస : చనన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/54
వయససస:65
లస: ససస స
94-209/598

6499 NDX0912030
పషరర: జమలమ షపవక

94-210/373

భరస : హజద షపవక
ఇసటట ననస:84-27-220
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/374

భరస : ససబడమణఖ శరమ జ
ఇసటట ననస:84-27-1172
వయససస:54
లస: ససస స
94-212/713

94-203/483

తసడడ:డ పపరరమమళళరరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/59
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-279
వయససస:22
లస: ససస స
6503 NDX1659301
పషరర: ససభబన షషక

94-203/488

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/54
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షరకకర షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/57
వయససస:21
లస: ససస స
6500 NDX2809846
పషరర: కరససలల షషక

6492 AP151000399691
పషరర: వనసకటటశసరరర అననసనవన

6481 AP151000363215
పషరర: ఉమమమహహశసరర బసవరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:49
లస: పప

తలర : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-12/44
వయససస:28
లస: పప
6497 NDX2337988
పషరర: శరరష షషక

94-203/485

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:49
లస: పప
6494 NDX1762070
పషరర: జలమన షషక

6489 NDX0588780
పషరర: వనసకట లకడమ కకటటట

94-210/372

భరస : శకవరవరసరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరమమళళరరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమబ అడడససమలర
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:49
లస: ససస స
6491 NDX1486241
పషరర: రరమబ అడడససమలర

94-203/482

తసడడ:డ రఘబరరమరరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:22
లస: పప

94-203/487 6486 MLJ3496239
6485 AP151000363216
పషరర: మబరళకకషషమరరజ బసవరరజ
పషరర: రఘరరమరరజ బసవరరజ

6478 NDX2344190
పషరర: శకనవరససలల ధరరమననల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ధరరమననల
ఇసటట ననస:84-26-2360
వయససస:35
లస: పప

భరస : రఘరరమరరజ
ఇసటట ననస:84-27
వయససస:53
లస: ససస స

6482 AP151000363214
పషరర: సరససత బసవరరజ

6488 NDX1486357
పషరర: పడశరసత అడడససమలర

94-210/371

6502 NDX1659319
పషరర: మసరసన బ షషక

94-212/712

భరస : ననగగశసర రరవప షషక
ఇసటట ననస:84-27-1229
వయససస:51
లస: ససస స
94-212/714

6505 NDX1837048
పషరర: బబగస సయఖద

94-212/715

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-1232
వయససస:37
లస: ససస స
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6506 NDX1837030
పషరర: మసరసన వల సయఖద
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94-212/716

తసడడ:డ ఖమససస పసఠర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-1232
వయససస:40
లస: పప
6509 NDX0509786
పషరర: అలమరబ షషక

94-212/719

94-212/722

94-212/725

6516 NDX0733444
పషరర: ననగబర మరరవల షషక

6519 NDX0914366
పషరర: షషక ఆబద
తసడడ:డ అబబదల సతనసరర షషక
ఇసటట ననస:84-27-1237
వయససస:40
లస: పప

6521 NDX1480375
పషరర: భబససర రరవప బబరద

6522 NDX1398891
పషరర: చనన రమజన షషక

94-210/376

తసడడ:డ రరమ ననయబడడ బబరద
ఇసటట ననస:84-27-2078
వయససస:36
లస: పప

భరస : దదనవరళ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2239
వయససస:65
లస: ససస స
6527 NDX3194081
పషరర: నగలమర సక
తసడడ:డ మరలవల సక
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:37
లస: పప
6530 NDX0866582
పషరర: పపలర మమ గసటబ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:26
లస: పప

6525 NDX1408898
పషరర: లకకమకరసతస గటటట

6528 NDX0680587
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-230/416

6531 NDX2348886
పషరర: నజర బబబబ షషక

94-212/729

6534 NDX1503243
పషరర: జజన బబష షషక
తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:54
లస: పప

6517 NDX2353191
పషరర: రరమచసదడ రరవప లమవవటట

94-212/727

6520 NDX0101642
పషరర: కకషష దనసరర

94-210/375

తసడడ:డ ససబబబరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-27-1260
వయససస:70
లస: పప
94-210/377

6523 NDX2158047
పషరర: మహబబ దదదచకలల

94-210/378

భరస : ననసర దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-27-2200
వయససస:73
లస: ససస స
94-210/380

6526 NDX1340918
పషరర: మరర బ షపవక

94-210/381

భరస : ననగబల మరర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:28
లస: ససస స
94-230/414

6529 NDX0682617
పషరర: శకలకడమ గసటబ

94-230/415

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:26
లస: ససస స
94-230/417

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:21
లస: పప
94-230/419

94-212/724

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:26
లస: ససస స
6533 NDX0695940
పషరర: కకషషమబరరస గసటబ

94-212/726

భరస : సరసబశవరరవప గటటట
ఇసటట ననస:84-27-2241/4
వయససస:39
లస: ససస స
94-222/776

94-212/721

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వల షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2200
వయససస:49
లస: ససస స
94-210/379

6511 NDX2353142
పషరర: లల రరణణ అగసస నరరజ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:32
లస: పప
94-212/728

94-212/718

94-212/723 6514 NDX0732917
6513 NDX2353084
పషరర: తడపపర సససదరర అగసస యమరరజ
పషరర: బషసరరన షషక

భరస : ససబబన మహమమద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-1237
వయససస:48
లస: ససస స

6524 NDX0552679
పషరర: బబ షషక

94-212/720

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:21
లస: పప
6518 NDX0568097
పషరర: మసరసన బ షషక

6510 NDX1760009
పషరర: బబషర షషక

6508 NDX1805870
పషరర: రరజజసన షషక

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-1235
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:84-27-1235
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:84-27-1236
వయససస:43
లస: ససస స
6515 NDX2353043
పషరర: ఇరరరన షషక

94-212/717

తసడడ:డ బబడచబబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-1234
వయససస:38
లస: పప

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-27-1235
వయససస:45
లస: ససస స
6512 NDX2353167
పషరర: అననపపరష లమవవటట

6507 NDX0495010
పషరర: బబజ షషక

6532 NDX0696781
పషరర: మసరసన వల

94-230/418

తసడడ:డ ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:26
లస: పప
94-230/420

6535 NDX0695957
పషరర: సతఖననరరయణ గసటబ

94-230/421

తసడడ:డ పపదద సప మబలల
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:26
లస: పప
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94-230/1063

తసడడ:డ ససరర మసడడడ
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:49
లస: పప
6539 NDX2344414
పషరర: బబషర షషక

94-210/382

94-211/1180

94-230/423

94-211/159

94-210/384

94-230/426

94-230/428

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2285
వయససస:28
లస: ససస స

6549 NDX0681866
పషరర: శక లకడమ పపనసగరసడ

6552 NDX1278795
పషరర: మదనర షషక

6555 NDX2909059
పషరర: ఆశ షషక

6558 NDX0444315
పషరర: సపవదనబ షషక�

94-230/431

6561 NDX2950806
పషరర: ససరరజ షషక

94-230/424

6564 NDX0444372
పషరర: రగషరమ షషక
భరస : ఫసరరజ బబబబ
ఇసటట ననస:84-27-2285
వయససస:32
లస: ససస స

6544 NDX0437657
పషరర: వనసకటరరజఖలకడమ బళయళ

94-230/422

6547 NDX1618737
పషరర: ససజజత కలరవ

94-211/158

6550 NDX1278803
పషరర: బబ షషక

94-210/383

భరస : మదనర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2282
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/385

6553 NDX1085570
పషరర: కకటటశసరర తపసపశశటట

94-230/425

భరస : వవణబ
ఇసటట ననస:84-27-2283
వయససస:64
లస: ససస స
94-212/1217

6556 NDX0444349
పషరర: సరజద షషక

94-230/427

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:23
లస: ససస స
94-230/429

6559 NDX0444406
పషరర: షరజజదద షషక

94-230/430

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:23
లస: ససస స
94-230/1067

తసడడ:డ జబబర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:26
లస: పప
94-210/387

94-210/1107

భరస : నరరరమర బలల కలరవ
ఇసటట ననస:84-27-2280
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:69
లస: పప
6563 NDX1096668
పషరర: నససమమ షషక

94-230/1066

భరస : మనదసర
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2284
వయససస:23
లస: ససస స
6560 NDX0440396
పషరర: మసరసనసల షషక

6546 NDX2789279
పషరర: ఖససస బఇవనవ షషక

6541 NDX2932952
పషరర: ననగబర బబష షషక

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2282
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2283
వయససస:64
లస: పప
6557 NDX1085794
పషరర: జజన బ బబగస షషక

94-212/1216

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:84-27-2280
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ శరలబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2282
వయససస:52
లస: ససస స
6554 NDX0709725
పషరర: వవణబ తపసపశశటట

6543 NDX2916674
పషరర: నదరజహన తనడచపలర

94-230/1065

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబష షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకన కలరవ
ఇసటట ననస:84-27-2280
వయససస:33
లస: పప
6551 NDX1340512
పషరర: మరరబ షషక

94-210/1106

భరస : బబజ తనడచపలర
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:64
లస: ససస స
6548 NDX1618752
పషరర: నరసససహహలల కలరవ

6540 NDX2933018
పషరర: బబష షషక

6538 NDX2826196
పషరర: అయయషర షషక

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:35
లస: పప

భరస : సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:53
లస: ససస స
6545 NDX0437632
పషరర: ససతమమ బళయళ

94-230/1064

భరస : శకనవరసరరవప జరరగబమలర
ఇసటట ననస:84-27-2278
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2279
వయససస:35
లస: పప
6542 NDX2755114
పషరర: మసరసన బ షషక

6537 NDX3173259
పషరర: శశష రతనస జరరగబమలర

6562 NDX1879149
పషరర: గగసఖ బబనస షషక

94-210/386

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2285
వయససస:24
లస: ససస స
94-230/432

6565 NDX0440446
పషరర: ఫసరరజ బబబబ షషక

94-230/433

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:84-27-2285
వయససస:64
లస: పప
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6566 AP151000399342
పషరర: మసరసన వల షషక

94-230/434

తసడడ:డ జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2285
వయససస:23
లస: పప
6569 NDX1769795
పషరర: అష షషక

94-211/161

94-210/389

94-210/392

94-210/395

94-210/1108

94-211/165

94-230/435

తసడడ:డ లలరరర జజజపర కరకమమనస
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:24
లస: పప

6579 NDX1771907
పషరర: పపదద సపవదన షషక

6582 NDX3213907
పషరర: కరరమబన షషక

6585 NDX1769977
పషరర: మమలమల షషక

6588 NDX0437665
పషరర: ఫకకర భ ఎస కజ

94-230/1068

94-210/396

6574 NDX1469882
పషరర: సపవదనబ షషక

94-210/391

6577 NDX1278662
పషరర: జజన బబషర షషక

94-210/394

6580 NDX1278670
పషరర: చనన మసరసన షషక

94-210/397

తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:67
లస: పప
94-210/1109

6583 NDX2185784
పషరర: సలమమ షషక

94-211/164

భరస : మసట త వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/166

6586 NDX1852277
పషరర: మరరసబ షషక

94-222/433

తసడడ:డ మమలమల షసక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:25
లస: ససస స
94-230/436

6589 NDX0685651
పషరర: మసరసనసల షషక

94-230/437

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:28
లస: పప

94-210/398 6592 NDX1478958
6591 NDX1278696
పషరర: పదమ సరయ మమనక దసవరయ
పషరర: జయమమ గగలర లదదడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసవరయ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:26
లస: ససస స
94-210/400

94-211/163

తసడడ:డ చనన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనసద సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:37
లస: ససస స
6593 NDX1906686
పషరర: వవలనర న రరజ కరకమమనస

94-210/393

తసడడ:డ చనసద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:55
లస: పప

భరస : పపదదమమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:28
లస: ససస స
6590 NDX3179058
పషరర: కరరమబన షషక

6576 NDX1233410
పషరర: పదనమవత అడడ సకక

6571 NDX1770412
పషరర: రరయమజ షషక

భరస : ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:49
లస: పప
6587 AP151000402174
పషరర: హహసషసన భ ఎస కజ

94-210/390

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:37
లస: ససస స
6584 NDX1769951
పషరర: చనన మమలమల షషక

6573 NDX1278555
పషరర: మసరసన బ షషక

94-211/160

తసడడ:డ జబబర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2286
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబలమ గబరరసరసమ అడడ సకక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:37
లస: పప
6581 NDX3210333
పషరర: కరరమబన షషక

94-211/162

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చనన మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:59
లస: ససస స
6578 NDX1278563
పషరర: సపవదన షషక

6570 NDX1769738
పషరర: రహమద షషక

6568 NDX1770438
పషరర: షకకల షషక

భరస : రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2286
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2286
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జమమల సపవట షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2288
వయససస:32
లస: ససస స
6575 NDX1278688
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-210/388

తసడడ:డ జహసగరర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2286
వయససస:36
లస: పప

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2286
వయససస:26
లస: ససస స
6572 NDX1482447
పషరర: రరశఖ బబనస షషక

6567 NDX1497057
పషరర: హహసషసన షషక

6594 NDX1279504
పషరర: యసకయఖ బబదదదపపడడ
తసడడ:డ ననరరయణ బబదదదపపడడ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:47
లస: పప

94-210/399

భరస : లసగయఖ గగలర లదదడడడ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:41
లస: ససస స
94-210/401

6595 NDX0893925
పషరర: గరవసదన కలమమర తషరరమమళళ

94-210/402

తసడడ:డ రసగరరరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:52
లస: పప
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94-229/1109

భరస : ఏడడకకసడలల దరసననల
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:42
లస: ససస స
6599 NDX0444554
పషరర: బబ సయఖద

94-230/439

94-62/822

94-210/405

94-210/408

94-222/434

94-230/444

94-230/1069

భరస : రరమకకషష పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-27-2291/1
వయససస:38
లస: ససస స

6609 NDX1770362
పషరర: మహబబబ షషక

6612 NDX2348829
పషరర: మహబబబ షషక

6615 NDX0849760
పషరర: షషక ససధర దక

6618 NDX2667418
పషరర: జలమన షషక

94-230/448

6621 NDX0437707
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-211/167

6624 NDX1399113
పషరర: రరమ కకషష పప తత
స రర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:84-27-2291/1
వయససస:40
లస: పప

6604 NDX1878737
పషరర: మగరలమబ షషక

94-210/404

6607 NDX1878968
పషరర: ఖమససస షషక

94-210/407

6610 NDX2873834
పషరర: శభన బ షషక

94-211/1181

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/442

6613 NDX2348233
పషరర: రజయమ బబగస షషక

94-230/443

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/445

6616 NDX0685354
పషరర: జహసగరర షషక

94-230/446

తసడడ:డ కరరస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:76
లస: పప
94-210/878

6619 NDX0444026
పషరర: మసరసన బ షషక

94-230/447

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2291
వయససస:26
లస: ససస స
94-230/449

భరస : మమబబ
ఇసటట ననస:84-27-2291
వయససస:62
లస: ససస స
94-210/409

94-230/441

తసడడ:డ నబసర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:84-27-2291
వయససస:36
లస: ససస స
6623 NDX1496869
పషరర: సతఖవరణణ పప తత
స రర

94-210/406

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:29
లస: పప
6620 NDX0444653
పషరర: మమబబల షషక

6606 NDX2344430
పషరర: ససభబన బ షషక

6601 NDX0440792
పషరర: లసగయఖ గగలర లదదడడడ

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:45
లస: ససస స
6617 NDX2948727
పషరర: బబబబ షషక

94-210/403

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ గగసగల
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:30
లస: పప
6614 NDX0843359
పషరర: షషక మబనన

6603 NDX1479675
పషరర: లమవణఖ బబ నగరరర

94-230/438

తసడడ:డ చన తదపపయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబజ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:44
లస: పప
6611 NDX1631481
పషరర: తమమపప గగసగల

94-230/440

భరస : శకనవరస రరవప బబ నగరరర
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజసఫ కలమమర బబ నగరరర
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:34
లస: ససస స
6608 NDX2344463
పషరర: బబజ సపవదన షషక

6600 NDX1328137
పషరర: నవన కలమమర గగలర లదదడడడ

6598 NDX1328129
పషరర: ససగబణ గగలర లదదడడడ

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2290
వయససస:18
లస: పప
6605 NDX1479790
పషరర: శకదచవ బబ నగరరర

94-229/1110

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ దరసననల
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:47
లస: పప

భరస : సలస బబషర
ఇసటట ననస:84-27-2289
వయససస:64
లస: ససస స
6602 NDX2697266
పషరర: మథదమ షషక

6597 NDX1321686
పషరర: ఏడడకకసడలల దరసననల

6622 NDX0440529
పషరర: మమభబ షషక

94-230/450

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-27-2291
వయససస:67
లస: పప
94-210/410

6625 NDX1770628
పషరర: హహమసబ షషక

94-211/168

భరస : ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:66
లస: ససస స
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94-230/451

భరస : ఈశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:41
లస: ససస స
6629 NDX0529487
పషరర: ఖమససస షషక

94-230/454

94-230/457

94-210/879

94-230/1071

94-210/415

94-210/417

94-210/1110

భరస : లమలమజజన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2295/1
వయససస:38
లస: ససస స

6639 NDX1470004
పషరర: జజన బ షషక

6642 NDX1279728
పషరర: మహమమద షపవక

6645 NDX2344539
పషరర: మరరబ షషక

6648 NDX3107372
పషరర: మరబ షషక

94-230/461

6651 NDX3133543
పషరర: హహసససఆన షషక

94-210/413

6654 NDX0436485
పషరర: హజబబననసర షషక
భరస : లమలల ఖమన
ఇసటట ననస:84-27-2295/1
వయససస:52
లస: ససస స

6634 NDX1340678
పషరర: సరరర ర షషక

94-210/412

6637 NDX3058914
పషరర: మబసటబజ షషక

94-230/1070

6640 NDX1279710
పషరర: రసజజన బ షపవక

94-210/414

భరస : లమల జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2294
వయససస:45
లస: ససస స
94-210/416

6643 AP151000399046
పషరర: సపవదనసరహహబ ఎసపస

94-230/459

తసడడ:డ లమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2294
వయససస:70
లస: పప
94-210/418

6646 NDX1279579
పషరర: లకకమ ననరరయణ గగసగళ

94-210/419

తసడడ:డ మలర యఖ గగసగళ
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:37
లస: పప
94-212/1218

6649 NDX2344273
పషరర: మసరసన బ షషక

94-230/460

భరస : మహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:24
లస: ససస స
94-230/1072

తసడడ:డ హహసషన
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:44
లస: పప
94-230/463

94-230/456

భరస : హహననవ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరబ
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:57
లస: ససస స
6653 NDX0444729
పషరర: రసజజనబ షషక

94-230/458

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:18
లస: పప
6650 NDX0445098
పషరర: రసజజనబ షషక

6636 NDX0445155
పషరర: బబబలల షషక

6631 NDX0439570
పషరర: ఈశసర రరవప మబతల

తసడడ:డ ఘన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లమల జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2294
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకకమ ననరరయణ గగసగళ
ఇసటట ననస:84-27-2295
వయససస:32
లస: ససస స
6647 NDX3107117
పషరర: మమభబ ససభబన షషక

94-210/411

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2294
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-27-2294
వయససస:26
లస: పప
6644 NDX1279561
పషరర: లకకమ గగసగళ

6633 NDX1340686
పషరర: పపటబన తససమమమ పఠరన

94-230/453

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:49
లస: పప

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:21
లస: పప
6641 NDX1634055
పషరర: శకకరనస తమమశశటట

94-230/455

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:84-27-2293
వయససస:54
లస: ససస స
6638 NDX3060175
పషరర: జన బబష షషక

6630 NDX0440875
పషరర: సపవదస మసరసన షషక

6628 NDX0680926
పషరర: గరలమమ మబతల

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:54
లస: పప
6635 NDX2638393
పషరర: షషక జజన బబగస

94-230/452

భరస : వల
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:84-27-2292
వయససస:29
లస: పప
6632 NDX0849711
పషరర: షషక వల

6627 NDX0445072
పషరర: మసరసన బ షషక

6652 NDX0444687
పషరర: హసనబ షషక

94-230/462

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2295/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-230/464

6655 NDX0440677
పషరర: లమల జజన షషక

94-230/465

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-27-2295/1
వయససస:51
లస: పప
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6656 NDX0437806
పషరర: హజర షషక
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94-230/466

భరస : వజబ
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:23
లస: ససస స
6659 NDX2348621
పషరర: ఫరతమమ బ షషక

94-230/469

94-230/472

94-230/475

94-230/478

94-230/481

94-230/1075

94-210/421

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:38
లస: పప

6669 NDX2347920
పషరర: రమమష ససపరటట

6672 NDX2719086
పషరర: షషక గగస

6675 NDX2718633
పషరర: షషక రబబన

6678 NDX1381771
పషరర: మసరసన వల షషక

94-210/1111

6681 NDX0443978
పషరర: ఆసరమ షషక

94-230/479

6684 NDX1398859
పషరర: అజర అల షషక
తసడడ:డ బషసర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:34
లస: పప

6664 NDX1769472
పషరర: ఖమదర బ షషక

94-211/169

6667 NDX0681106
పషరర: నజద మబననసర

94-230/477

6670 NDX2348209
పషరర: ఇమమస ఖమససస షషక

94-230/480

తసడడ:డ సపవదస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:47
లస: పప
94-230/1073

6673 NDX2775781
పషరర: షషక షరహహన

94-230/1074

భరస : గగసష
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:41
లస: ససస స
94-230/1076

6676 NDX1381763
పషరర: మమలమల షషక

94-210/420

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:34
లస: పప
94-210/422

6679 NDX2683860
పషరర: మబఠరలనన గరపసరరజ

94-210/880

తసడడ:డ ఈశసరయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:19
లస: పప
94-230/482

భరస : మమబబ వల
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/484

94-230/471

భరస : ఇమమమ ఖమససస
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబబవల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:36
లస: పప
6683 NDX0709717
పషరర: తహహరరలమర షషక

94-230/476

తసడడ:డ గగసష
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:37
లస: పప
6680 NDX2789352
పషరర: గగసష బబష షషక

6666 NDX2174035
పషరర: హహసషసన షషక

6661 NDX0440651
పషరర: మహమమద రజబ షషక

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296/1
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:25
లస: ససస స
6677 NDX1381755
పషరర: మమబబవల షషక

94-230/473

తసడడ:డ మబరరస ససపరటట
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:67
లస: పప
6674 NDX2832889
పషరర: షషక తససర స

6663 NDX2344232
పషరర: సరయ బబబబ షషక

94-230/468

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమమశ ససపరటట
ఇసటట ననస:84-27-2298
వయససస:38
లస: ససస స
6671 NDX0439216
పషరర: సపవదస షషక

94-230/470

తసడడ:డ మదదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296/1
వయససస:21
లస: పప
6668 NDX2347870
పషరర: కలమమరర ససపరటట

6660 NDX2132652
పషరర: శకనసబబషర దదదచకలల

6658 NDX2344349
పషరర: మహహబబ బ షషక

భరస : సరయబబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన మసరసన వల దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:23
లస: పప
6665 NDX2343929
పషరర: రహమతషలమర షషక

94-230/467

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పకకర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2296
వయససస:49
లస: ససస స
6662 NDX0685388
పషరర: మసరసన వల షషక

6657 AP151000402073
పషరర: సపవదసమసరసన షషక

6682 NDX0444497
పషరర: ననగబర బ షషక

94-230/483

భరస : తహహరరలమర
ఇసటట ననస:84-27-2300
వయససస:36
లస: ససస స
94-210/423

94-222/435
6685 NDX0558494
పషరర: వనసకట ససభబషసన� వడర మబడడ�

భరస : పపలమరరరవప� vadlamudi
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:33
లస: ససస స
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6686 NDX2348969
పషరర: బశర సపవయద
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94-230/485

భరస : ననగబల సపవయద
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:31
లస: ససస స
6689 NDX2348977
పషరర: ననగబల సపవయద

94-230/488

94-230/491

94-230/493

6693 MLJ1972181
పషరర: హమద పఠరన

6696 NDX1308162
పషరర: ససహనన షషక

94-230/496

6699 NDX1503284
పషరర: ఖమససస బ షషక

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప chennamsetty
ఇసటట ననస:84-27-2304/4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:84-27-2304/4
వయససస:53
లస: పప

6704 NDX2940666
పషరర: మసరసన వల షషక

6705 NDX2715225
పషరర: మసరసన వల షషక

94-208/1416

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:22
లస: పప
94-230/500

తసడడ:డ అబబదలనభ
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:52
లస: పప

94-230/494

94-230/503

6711 NDX0437749
పషరర: మలసబ షషక

94-230/497

6714 NDX2626133
పషరర: నజమ షషక
తసడడ:డ నయయమ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:18
లస: ససస స

6694 NDX3287406
పషరర: షకకర షషక

94-208/1669

6697 NDX0437889
పషరర: బబగస షషక

94-230/495

6700 NDX0440768
పషరర: మమలమల షషక

94-230/498

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:64
లస: పప
94-222/437

6703 NDX2159219
పషరర: వనసకటటససరరర మబనగ

94-222/438

తసడడ:డ వనసకయఖ మబనగ
ఇసటట ననస:84-27-2304/4
వయససస:60
లస: పప
94-229/1274

6706 NDX2344141
పషరర: షబనన షషక

94-230/499

భరస : ఆదస వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:25
లస: ససస స
94-230/501

6709 NDX0438036
పషరర: మబనన షషక

94-230/502

భరస : నయమస
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:43
లస: ససస స
94-230/504

భరస : అబబదలనబ
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:66
లస: ససస స
94-230/506

94-230/490

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:61
లస: ససస స
6713 AP151000399538
పషరర: ససభబన ఎసపస

6708 NDX0444505
పషరర: పరరసన షషక

6691 MLJ1972413
పషరర: జమలమ పఠరన

భరస : అకబర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:22
లస: పప

భరస : అలబక
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:36
లస: ససస స
6710 NDX0685461
పషరర: మమవసబ షషక

94-230/492

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:64
లస: ససస స

94-222/436 6702 NDX2159227
6701 NDX1516006
పషరర: శవ కకటటశసర రరవప చదననసశశటట
పషరర: వనసకటటశసర రరవప చదననసశశటట

94-230/487

భరస : హమద
ఇసటట ననస:84-27-2302
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగబరరబషర
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:64
లస: ససస స

6707 NDX1308410
పషరర: మబసతనజ షషక

94-230/489

తసడడ:డ పస మసదద అల ఖమన
ఇసటట ననస:84-27-2302
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2303
వయససస:21
లస: ససస స
6698 NDX1308170
పషరర: మధరరబ షషక

6690 NDX2409613
పషరర: మసరసన వరల సయఖద

6688 NDX2409605
పషరర: హహసషసన బ షషక

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:84-27-2302
వయససస:24
లస: ససస స
6695 NDX2347854
పషరర: ఆషసక షషక

94-230/486

భరస : మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద సపవయద
ఇసటట ననస:84-27-2301
వయససస:36
లస: పప
6692 NDX0436139
పషరర: నదరజ హన షషక

6687 NDX2409621
పషరర: రహహమబన సయఖద

6712 NDX0440685
పషరర: నయయమ షషక

94-230/505

తసడడ:డ బబడచసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2305
వయససస:46
లస: పప
94-230/924

6715 NDX1308428
పషరర: ఆషర షషక

94-230/507

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:84-27-2305/1
వయససస:49
లస: ససస స
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6716 NDX1308402
పషరర: తనమరరన షషక
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94-230/508

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:84-27-2305/1
వయససస:26
లస: ససస స
6719 NDX2109602
పషరర: షబబన షషక

94-230/511

94-230/514

94-212/1219

94-222/777

94-210/424

94-229/1112

94-229/1115

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:49
లస: పప

6729 NDX2826246
పషరర: సరయ శరవరల షషక

6732 NDX1470897
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

6735 NDX0530402
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

6738 NDX0772012
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

94-230/517

6741 NDX2347151
పషరర: ఇమమమ బ షషక

94-230/1080

6744 NDX2347243
పషరర: వల షషక
తసడడ:డ చన పకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:52
లస: పప

6724 NDX3071867
పషరర: నవన కలమమర యమమపప గబ

94-230/1078

6727 NDX3115334
పషరర: ససకకయమ సలమమగరరర

94-210/1112

6730 NDX2859528
పషరర: షబన షషక

94-230/1081

భరస : షసష వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2309/3
వయససస:37
లస: ససస స
94-210/425

6733 NDX0680918
పషరర: షరబనన షషక

94-229/1111

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/1113

6736 NDX0772020
పషరర: జజన షషక

94-229/1114

తసడడ:డ హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:46
లస: పప
94-229/1116

6739 NDX2343846
పషరర: నజజమ షషక

94-230/516

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:23
లస: ససస స
94-230/518

భరస : హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:66
లస: ససస స
94-230/520

94-230/513

భరస : బబబస సలమమగరరర
ఇసటట ననస:84-27-2309/3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగబర బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:39
లస: ససస స
6743 NDX2347292
పషరర: మమలమల షషక

94-230/1079

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:49
లస: పప
6740 NDX2347193
పషరర: షబనన బబగస షషక

6726 NDX2865897
పషరర: మసదద అహమద సయఖద

6721 NDX2109594
పషరర: సపవదన బ షషక

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:84-27-2308
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:44
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:39
లస: ససస స
6737 NDX1951681
పషరర: మమలమల షషక

94-230/515

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2309/3
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమబబ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:40
లస: ససస స
6734 NDX0587980
పషరర: మసరసనబ షషక

6723 NDX2109586
పషరర: సపవదన వల షషక

94-230/510

భరస : సపవదన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2307
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2309
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరఈసరవఅల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2309/3
వయససస:18
లస: ససస స
6731 NDX0895201
పషరర: గగససయమ బబగస షపవక

94-230/512

తసడడ:డ బడచ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2307
వయససస:54
లస: పప

భరస : హహసషన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2309
వయససస:59
లస: ససస స
6728 NDX3185782
పషరర: రరషసఆ షషక

6720 NDX2109107
పషరర: ఖజజబ షషక

6718 NDX1308394
పషరర: ససభబన షషక

తసడడ:డ మమలమఅల
ఇసటట ననస:84-27-2305/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2307
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2307
వయససస:38
లస: పప
6725 NDX3187556
పషరర: ఆదసబ షషక

94-230/509

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:84-27-2305/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2307
వయససస:23
లస: ససస స
6722 NDX2109099
పషరర: సపవదన షషక

6717 NDX1308436
పషరర: ఆదమ వల షషక

6742 NDX2347177
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-230/519

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:43
లస: పప
94-230/521

6745 NDX2347300
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

94-230/522

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2310
వయససస:72
లస: పప
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పషరర: జలల షషక
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94-210/1113

తసడడ:డ మహమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2311
వయససస:51
లస: పప
6749 NDX1279371
పషరర: షరహహదన షపవక

94-210/426

94-210/429

94-210/432

94-210/1115

94-212/732

94-230/523

94-230/524

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:36
లస: పప

6759 NDX1174796
పషరర: షరజదన బబగస షషక

6762 NDX2800985
పషరర: జన బబగస షషక

6765 NDX3252640
పషరర: శశభరరణణ కకలమస

6768 NDX0437848
పషరర: జజనబ షషక

94-208/570

6771 NDX0119271
పషరర: షపవన షషక

94-212/730

6774 NDX1020213
పషరర: నయయమ షషక
తసడడ:డ రజహమమన
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:50
లస: పప

6754 NDX1479030
పషరర: నజర హహసషసన షషక

94-210/431

6757 NDX1279132
పషరర: బబబబ మసరసన షపవక

94-210/434

6760 NDX1174630
పషరర: దరరయమబ షషక

94-212/731

భరస : ననయబ రసదల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:63
లస: ససస స
94-228/607

6763 NDX3143229
పషరర: జరరన షషక

94-229/1467

భరస : ఈససబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:33
లస: ససస స
94-208/1638

6766 NDX3229416
పషరర: శవ మబరబబ యన

94-222/834

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబరబబ యన
ఇసటట ననస:84-27-2314
వయససస:32
లస: పప
94-230/525

6769 NDX1919234
పషరర: ససగబణ బబజజస

94-208/569

భరస : ససధనకర బబజజస
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:30
లస: ససస స
94-230/526

భరస : బబజజ
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:34
లస: ససస స
94-230/528

94-210/428

తసడడ:డ అలర భక షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖమజజసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2318
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబజజస
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:33
లస: పప
6773 NDX0135913
పషరర: బబజజ షషక

94-210/433

భరస : గరపసచసద కకలమస
ఇసటట ననస:84-27-2314
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2318
వయససస:64
లస: ససస స
6770 NDX1919259
పషరర: ససధనకర బబజజస

6756 NDX1653576
పషరర: గగస షపవక

6751 NDX1279363
పషరర: అజమబన షపవక

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పషడమ కలమమర
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:36
లస: ససస స
6767 NDX0445288
పషరర: హహసషసనబ షషక

94-210/430

భరస : అలమరఉదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:34
లస: పప
6764 NDX1113729
పషరర: కననఖకలమమరర పపఠరన

6753 NDX1279157
పషరర: జమతషన షపవక

94-230/1082

భరస : షబబర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక సతనసర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:38
లస: పప
6761 NDX1182732
పషరర: అలమరఉదదదన షషక

94-210/427

భరస : బబబబ మసరసన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల ఖమదర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:35
లస: పప
6758 NDX3141876
పషరర: ఈససబ షషక

6750 NDX1279140
పషరర: జజరరనన షపవక

6748 NDX2827673
పషరర: జవద షషక

తసడడ:డ జలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2311
వయససస:27
లస: పప

భరస : రఫస షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననయబ రసదల షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:56
లస: ససస స
6755 NDX1479485
పషరర: అనసర హహసషసన షషక

94-210/1114

తసడడ:డ జలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2311
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షబబర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2313
వయససస:28
లస: ససస స
6752 NDX1281062
పషరర: దరరయమబ షపవక

6747 NDX3100039
పషరర: జవద షషక

6772 NDX1085778
పషరర: దదలర మద షషక

94-230/527

భరస : నయయమ
ఇసటట ననస:84-27-2319
వయససస:42
లస: ససస స
94-230/529

6775 NDX1278886
పషరర: మబబనన షపవక

94-210/435

భరస : మసరసన వల షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2320
వయససస:35
లస: ససస స
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6776 NDX2493997
పషరర: హహసషసన బ షషక
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94-210/436

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2320
వయససస:49
లస: ససస స
6779 NDX0892307
పషరర: వనసకటటశసరమమ బబ లమరవపల

94-208/571

94-208/574

94-210/439

94-210/442

94-210/445

94-210/1117

94-210/448

భరస : అహమద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:47
లస: ససస స

6789 NDX0172650
పషరర: కగసలఖ taadi

6792 NDX1280023
పషరర: హహసషసన షపవక

6795 NDX2864676
పషరర: అసజమమ మల

6798 NDX1771022
పషరర: జజన షషక

94-210/450

6801 NDX1279421
పషరర: నజమ బబనస షపవక

94-210/443

6804 NDX1279785
పషరర: హసన బ షపవక
తసడడ:డ ఖమశస షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:57
లస: ససస స

6784 NDX1281054
పషరర: సరససత బబ లమరవపల

94-210/438

6787 NDX0893958
పషరర: రరజజ కళళస

94-210/441

6790 NDX0101071
పషరర: శకనవరస రరవప తనడడ

94-210/444

తసడడ:డ కనక రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:35
లస: పప
94-210/446

6793 NDX2865988
పషరర: సరసబబడజఖస కకసడదరర

94-210/1116

భరస : కకషష రజడడడ కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:78
లస: ససస స
94-212/1220

6796 NDX1771048
పషరర: అరరణ జజఖత బసడర

94-210/447

భరస : నరగష బసడర
ఇసటట ననస:84-27-2324
వయససస:32
లస: ససస స
94-210/449

6799 NDX3271442
పషరర: నరగశ బసడర

94-230/1132

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప బసడర
ఇసటట ననస:84-27-2324
వయససస:34
లస: పప
94-210/451

భరస : చనన బబషర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:28
లస: ససస స
94-210/453

94-208/573

భరస : వవణబగరపరల రజడడ కళళస
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2324
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:26
లస: ససస స
6803 NDX1752295
పషరర: మహ బబబన షషక

94-210/440

భరస : కకసడ రజడడడ మల
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగగశసర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:84-27-2324
వయససస:52
లస: ససస స
6800 NDX1279413
పషరర: షరహహదన షపవక

6786 NDX1174721
పషరర: నరజ తనడడ

6781 NDX0092536
పషరర: హరరబబబబ బబ లమరవపల

భరస : హరరబబబబ బబ లమరవపల
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నబసర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ మల
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:78
లస: పప
6797 NDX1771097
పషరర: వనసకట రమణ బసడర

94-208/575

భరస : కరనక రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:38
లస: పప
6794 NDX2866119
పషరర: కకసడ రజడడడ మల

6783 NDX0091843
పషరర: గరపరలరరవప బబ లమరవపల

94-208/1623

తసడడ:డ గరపరలరరవప బబ లమరవపలమ
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస తనడడ
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2323
వయససస:47
లస: ససస స
6791 NDX0100487
పషరర: సతష తనడడ

94-208/572

తసడడ:డ గబరవయఖ బబ లమరవపలమ
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నయయస షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:26
లస: పప
6788 NDX1280015
పషరర: సలమబన షపవక

6780 NDX2408730
పషరర: వనసకటటససరమమ బబ లమరవపల

6778 NDX3241775
పషరర: ఇసరమయల షషక

తసడడ:డ హహసషన పసర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2321
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష బబ లమరవపల
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలరరవప బబ లమరవపలమ
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:39
లస: పప
6785 NDX1324698
పషరర: ననగబరమరర షపవక

94-210/437

భరస : మమబబ పసరర షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2320
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష బబ లమరవపల
ఇసటట ననస:84-27-2322
వయససస:33
లస: ససస స
6782 NDX0092676
పషరర: మబరళకకషష బబ లమరవపల

6777 NDX1278860
పషరర: మమబబబ షపవక

6802 NDX1279397
పషరర: చననన షపవక

94-210/452

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:34
లస: ససస స
94-210/455

6805 NDX1771949
పషరర: హహసషసన పసరర షషక

94-210/456

తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:60
లస: పప
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పషరర: ససభబన షషక
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94-230/530

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:64
లస: పప
6809 NDX3043361
పషరర: హబబ సయద

94-210/1118

94-230/1084

94-230/535

94-230/538

94-210/457

94-230/543

94-230/546

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:55
లస: పప

6819 NDX2348316
పషరర: తడవవణణ చమట

6822 NDX2348258
పషరర: ఖమససస బ షషక

6825 NDX0436501
పషరర: బబ షషక

6828 NDX2348852
పషరర: రరమమసజనవయబలల గగలర లదదడడడ

94-230/549

6831 NDX0439810
పషరర: దసస గరరర షషక

94-230/539

6834 NDX3226925
పషరర: రరజసన షషక
తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2332
వయససస:19
లస: పప

6814 NDX2347227
పషరర: సలస బబషర సయఖద

94-230/534

6817 NDX2347011
పషరర: కరరషరమ షషక

94-230/537

6820 NDX2348340
పషరర: గగరర చమట

94-230/540

భరస : ననగ భబషణస చమట
ఇసటట ననస:84-27-2330
వయససస:39
లస: ససస స
94-230/541

6823 NDX1201532
పషరర: రజయమ బబగమ షషక

94-230/542

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:27
లస: ససస స
94-230/544

6826 NDX0436071
పషరర: ఖమససస బ షషక

94-230/545

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:47
లస: ససస స
94-230/547

6829 NDX1966144
పషరర: జజన ఖమజజ వరల షషక

94-230/548

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:24
లస: పప
94-230/550

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:47
లస: పప
94-230/552

94-230/1083

తసడడ:డ అలర బక షషక
ఇసటట ననస:84-27-2330
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నననవపరటట గగలర లదదడడడ
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:64
లస: పప
6833 AP151000399224
పషరర: మసరసన వల షషక

94-230/536

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననవపరటట
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:49
లస: ససస స
6830 NDX0697789
పషరర: లకకమననరరయణ గరసగల

6816 NDX0685537
పషరర: రహహమమన షషక

6811 NDX2822328
పషరర: హబబ సయద

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2329
వయససస:48
లస: పప

భరస : సపవదవరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:64
లస: ససస స
6827 NDX0907014
పషరర: ఆదదలకడమ గగలర సదదడడడ

94-230/533

తసడడ:డ ననగ భబషణస చమట
ఇసటట ననస:84-27-2330
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:22
లస: పప
6824 NDX0906891
పషరర: లకడమ గగసగల

6813 NDX2344588
పషరర: అమనన బ షషక

94-230/532

తసడడ:డ ఈసమల సయద
ఇసటట ననస:84-27-2328/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:84-27-2329/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బబషర దదదచకలల
ఇసటట ననస:84-27-2330
వయససస:22
లస: ససస స
6821 NDX2344554
పషరర: మహమమద దదదచకలల

94-210/1119

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2329
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:84-27-2329/1
వయససస:49
లస: ససస స
6818 NDX2344026
పషరర: నవమ బ షషక

6810 NDX3053311
పషరర: ననగబర బఇవనవ షషక

6808 NDX0440586
పషరర: కరజజ షషక

తసడడ:డ మధనర
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2328/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2328/2
వయససస:30
లస: ససస స
6815 NDX0437772
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-230/531

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:84-27-2328
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఇసమయయల సయద
ఇసటట ననస:84-27-2328/2
వయససస:47
లస: పప
6812 NDX3097920
పషరర: ననగబర బఇవనవ షషక

6807 NDX0440693
పషరర: చనసద భబషర షషక

6832 NDX0870667
పషరర: ననననపరటట గగలర లదదడడడ

94-230/551

తసడడ:డ తపపయఖ
ఇసటట ననస:84-27-2331
వయససస:52
లస: పప
94-229/1522

6835 NDX0443804
పషరర: సరజదన షషక

94-230/553

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:84-27-2332
వయససస:36
లస: ససస స
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6836 NDX0443812
పషరర: ఆయబషరబ షషక
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94-230/554

భరస : అమర హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2332
వయససస:44
లస: ససస స
6839 NDX0435883
పషరర: జజవతషన బ షషక

94-230/556

94-230/559

94-230/562

94-230/1087

94-210/1121

94-230/564

94-230/567

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:24
లస: పప

6849 NDX2339018
పషరర: ససభబన అల షషక

6852 NDX2352490
పషరర: సపవదన షషక

6855 NDX2347680
పషరర: షహననజ బబగస షషక

6858 NDX0755207
పషరర: మహబబబ భబషర షషక

94-230/1088

6861 NDX2826204
పషరర: శశరదన షషక

94-210/458

6864 NDX2843571
పషరర: షషక కరజజ
తసడడ:డ అలమరబకడ
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:19
లస: పప

6844 NDX0533448
పషరర: వరడరరజలల చమటబ

94-230/561

6847 NDX2909463
పషరర: జమర షషక

94-230/1086

6850 NDX2338994
పషరర: ననగబర అల షషక

94-210/459

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:23
లస: పప
94-212/733

6853 NDX2343812
పషరర: అతనహరరననస షషక

94-230/563

భరస : మమగబబల అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/565

6856 NDX1085810
పషరర: రమజన షషక

94-230/566

భరస : అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:64
లస: ససస స
94-230/568

6859 NDX2347714
పషరర: మమగబరల అహమద షషక

94-230/569

తసడడ:డ అబబదల రజహమన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:68
లస: పప
94-230/1089

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:56
లస: పప
94-210/1123

94-230/558

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:49
లస: పప

భరస : జన బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:62
లస: ససస స
6863 NDX3075421
పషరర: రఫస షషక

94-230/1085

భరస : మగబబల అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:47
లస: పప
6860 NDX3173408
పషరర: గగససయ షషక

6846 NDX2940740
పషరర: మహబబబ షషక

6841 NDX2344380
పషరర: బబ షషక

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:57
లస: పప

భరస : మహబబబబ భబషర
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:42
లస: ససస స
6857 NDX1020353
పషరర: నబ రసదలలమర షషక

94-230/560

తసడడ:డ మసరసన అల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:22
లస: పప

భరస : జన బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2334
వయససస:62
లస: ససస స
6854 NDX0444570
పషరర: ఫపవజననసర షషక

6843 NDX1093012
పషరర: జజనబబషర షషక

94-210/1120

భరస : హహసషసన పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:21
లస: ససస స
6851 NDX3193711
పషరర: గగససయ షషక

94-230/557

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:85
లస: పప
6848 NDX2909430
పషరర: షహహన షషక

6840 NDX0588657
పషరర: వరలకడమ చమట

6838 NDX3212545
పషరర: మహబబబ బఇవనవ షషక

భరస : జన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరదరరజలల
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:30
లస: పప
6845 NDX0529305
పషరర: శసకర రరవప చమటబ�

94-230/555

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:84-27-2332
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2333
వయససస:71
లస: ససస స
6842 NDX0529271
పషరర: వనసకట శవననగరరజ చమటబ

6837 NDX0696799
పషరర: జజన బబషర షషక

6862 NDX3132420
పషరర: నజజమబదదదన షషక

94-210/1122

తసడడ:డ హమమద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:25
లస: పప
94-211/1182

6865 NDX2891349
పషరర: మమ
ర బబలమ షషక

94-212/1221

తసడడ:డ ఇమమమ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:23
లస: ససస స
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6866 NDX0436014
పషరర: గగసఖ షషక
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94-230/570

భరస : షషకలర
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:37
లస: ససస స
6869 NDX0439091
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-230/573

94-230/576

94-211/170

94-230/577

94-230/580

94-230/583

94-230/586

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:21
లస: పప

6879 NDX2349033
పషరర: బబజ దదదచకలల

6882 NDX0849901
పషరర: మసరసన వల షషక

6885 NDX0439224
పషరర: మమలమల షషక

6888 NDX2222719
పషరర: ఇమమస ఆల షపవక

94-230/589

6891 NDX2777498
పషరర: హససన షషక

94-230/578

6894 NDX2344075
పషరర: జకకర బబగస షషక
భరస : అబబదల హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:35
లస: ససస స

6874 NDX3067303
పషరర: మసరసన బ షషక

94-230/1090

6877 NDX1770024
పషరర: తరరపత సపవదసలల షషక

94-211/172

6880 NDX2321750
పషరర: సపవదనబ షషక

94-230/579

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/581

6883 NDX2348092
పషరర: తరరపత సపవదసలల షషక

94-230/582

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:34
లస: పప
94-230/584

6886 NDX2344547
పషరర: షఫసయమ షషక

94-230/585

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/587

6889 NDX2344570
పషరర: ఖమససస షషక

94-230/588

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:40
లస: పప
94-230/1091

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/460

94-230/575

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపవక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:47
లస: పప
6893 NDX2344521
పషరర: కమల బబషర షషక

94-211/171

తసడడ:డ బబల సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:39
లస: ససస స
6890 NDX1634006
పషరర: మసరసన వరల షషక

6876 NDX1938135
పషరర: సపవదన బ షషక

6871 NDX0461210
పషరర: మహబససభబన

భరస : నజమబదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:47
లస: పప
6887 NDX2344257
పషరర: కరరమమ బబగస షషక

94-230/925

భరస : తరరపత సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:45
లస: ససస స
6884 NDX2349017
పషరర: సపవదన షషక

6873 NDX2550630
పషరర: షషక కరరషరమ

94-230/572

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:71
లస: పప

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:24
లస: ససస స
6881 NDX0436048
పషరర: మసరసన బ షషక

94-230/574

భరస : మహదదదన
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తరరపత సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2336
వయససస:33
లస: ససస స
6878 NDX1909409
పషరర: తససర మ షషక

6870 AP151000399216
పషరర: అబబదల షషకలర షషక�

6868 NDX0435990
పషరర: ఖమదర బ షషక

భరస : అబబదల రహహమమన
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదల సతనసర
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద షరరఫ
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:53
లస: పప
6875 NDX1770073
పషరర: బబజ షషక

94-230/571

భరస : అలమరబకలర
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : ఖమదర బ
ఇసటట ననస:84-27-2335
వయససస:37
లస: పప
6872 NDX0698134
పషరర: అహమమద షరరఫ ఎసపస

6867 NDX0435941
పషరర: తనజనసర షషక

6892 NDX2860773
పషరర: హఫసజజ షషక

94-230/1092

భరస : ఖససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2337
వయససస:19
లస: ససస స
94-230/590

6895 NDX2349009
పషరర: శకలత గబడడగరపపరస

94-230/591

భరస : వనసకట రజడడడ గబడడగరపపరస
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:39
లస: ససస స
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6896 NDX0443986
పషరర: ససభబనబ షషక
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94-230/592

భరస : లమల జజన
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:40
లస: ససస స
6899 NDX2344059
పషరర: మగలమబ షషక

94-230/595

94-230/598

94-211/173

94-230/600

94-230/603

94-230/606

94-230/607

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: పప

6909 NDX0443861
పషరర: మసరసన షషక

6912 NDX2344638
పషరర: బబ షషక

6915 NDX3288438
పషరర: శరకవణ లకడమ దచవరకకసడ

6918 NDX0443929
పషరర: కరరమ సయఖద

94-230/610

6921 NDX2344117
పషరర: మహబబ వరల షషక

94-230/601

6924 MLJ3387594
పషరర: మసరసనసల షషక
తసడడ:డ చన రజహమమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: పప

6904 NDX3299724
పషరర: రజయమ షషక

94-210/1265

6907 NDX1767054
పషరర: ససభబన ఖమన పఠరన

94-211/175

6910 NDX0443853
పషరర: రజయమ షషక

94-230/602

భరస : మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:24
లస: ససస స
94-230/604

6913 NDX0439257
పషరర: రషసద షషక

94-230/605

తసడడ:డ దదననవల
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:52
లస: పప
94-205/1035

6916 NDX1771147
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-210/461

తలర : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:25
లస: పప
94-230/608

6919 NDX0680991
పషరర: మదదన బ షషక

94-230/609

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: ససస స
94-230/611

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:21
లస: పప
94-230/613

94-230/597

తసడడ:డ హబబబల పఠరన
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: ససస స
6923 NDX0721019
పషరర: గగస భబష సయఖద

94-211/174

తసడడ:డ బబలసరసమ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగబరసల
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: ససస స
6920 NDX0443911
పషరర: ఖమజజబ సయఖద

6906 NDX1901447
పషరర: షకకల షషక

6901 NDX2348670
పషరర: అబబదల హహసషసన షషక

భరస : మబనసర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదననవళ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దదననవళ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:44
లస: పప
6917 NDX1308113
పషరర: ననగబరరబ సయయద

94-230/599

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:40
లస: ససస స
6914 NDX2347144
పషరర: షరవపల హమద షషక

6903 AP151000399562
పషరర: మబనననసరహహబ ఎసపస

94-230/594

తసడడ:డ ననసర వలర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షరవపల హమద షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:34
లస: ససస స
6911 NDX0444638
పషరర: బబజ షషక

94-230/596

తసడడ:డ కరరమమసహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-27-2339
వయససస:24
లస: ససస స
6908 NDX2344646
పషరర: షబనన షషక

6900 NDX2348878
పషరర: ఖమదర వల షషక

6898 NDX2347813
పషరర: ఇమమసబ షషక

భరస : ననసర వరల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పరపస రజడడ గబడడగరపపరస
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:44
లస: పప
6905 NDX1771196
పషరర: రజయమ ససలమసన షషక

94-230/593

భరస : మబననన సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2338
వయససస:68
లస: ససస స
6902 NDX2348993
పషరర: వనసకట రజడడడ గబడడగరపపరస

6897 NDX0443879
పషరర: సకకననబ షషక

6922 NDX0439364
పషరర: ననగబర వల షషక

94-230/612

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:24
లస: పప
94-230/614

6925 AP151000399457
పషరర: ససభబన పఠరన

94-230/615

తసడడ:డ మహబబఖమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:65
లస: పప
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6926 NDX0710418
పషరర: చన రహమమన షషక
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94-230/616

తసడడ:డ రజమమన
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:67
లస: పప
6929 NDX3052925
పషరర: మరవల షషక

94-210/1124

94-230/617

94-230/620

94-230/623

94-210/1127

94-210/462

94-230/626

తసడడ:డ ఖమససస వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2345
వయససస:26
లస: పప

6939 NDX2683993
పషరర: షషక సలమమ

6942 NDX2803781
పషరర: వనసకట రఘబ దచవ గబడడ

6945 NDX2343663
పషరర: బ ఫరతమమ పఠరన

6948 NDX2940377
పషరర: గగసఖ షషక

94-230/628

6951 NDX1279454
పషరర: రమజ షషక

94-230/926

6954 NDX1966169
పషరర: కససస వరల షషక
తసడడ:డ పపదద మసరసన
ఇసటట ననస:84-27-2345
వయససస:71
లస: పప

6934 NDX0443952
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-230/619

6937 NDX2344166
పషరర: అఇగరస షషక

94-230/622

6940 NDX2719128
పషరర: షషక ఆజస

94-230/1096

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:20
లస: పప
94-211/1183

6943 NDX2607737
పషరర: షషక గగసఖ

94-20/1088

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:20
లస: ససస స
94-230/624

6946 NDX2343648
పషరర: ససభబన ఖమన పఠరన

94-230/625

తసడడ:డ కరరస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:31
లస: పప
94-230/1097

6949 NDX0685529
పషరర: ఖమజజ బ షషక

94-230/627

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2344
వయససస:26
లస: ససస స
94-210/463

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2345
వయససస:42
లస: ససస స
94-230/630

94-210/1126

తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద మసరసన
ఇసటట ననస:84-27-2344
వయససస:26
లస: పప
6953 NDX1503110
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

94-230/621

భరస : ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:47
లస: పప
6950 MLJ3387792
పషరర: మసరసనసల షషక

6936 NDX0443945
పషరర: జజనబ షషక

6931 NDX3037355
పషరర: మథదమ షషక

భరస : హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష దచవ గబడడ
ఇసటట ననస:84-27-2342
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2343
వయససస:22
లస: ససస స
6947 NDX0439398
పషరర: కరరమబలమర షషక

94-230/618

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:84-27-2342
వయససస:32
లస: పప
6944 NDX2343952
పషరర: సలమమ షషక

6933 NDX1356849
పషరర: ననగబర సపవదన బ షషక

94-230/1095

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:18
లస: పప

భరస : మమబబ వల
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబల
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:46
లస: పప
6941 NDX3135423
పషరర: రఘబ దచవగబడడ వనసకట

94-210/1125

భరస : ఉమమర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:56
లస: ససస స
6938 NDX0439372
పషరర: హహసషసన షషక

6930 NDX3072022
పషరర: ���� ���

6928 NDX2826261
పషరర: రహమతషన సయద

భరస : అబబదల రహమమన సయద
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ���� ���
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:23
లస: ససస స
6935 NDX0443994
పషరర: సపవదనబబ షషక

94-230/1094

తసడడ:డ గరవసద చనన దనసరర
ఇసటట ననస:84-27-2340
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగబర బఇవనవ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2341
వయససస:27
లస: పప
6932 NDX2344315
పషరర: అసరమ షషక

6927 NDX2827301
పషరర: పసడడ దనసరర

6952 NDX0444018
పషరర: మహబబబ బ షషక

94-230/629

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:84-27-2345
వయససస:26
లస: ససస స
94-230/631

6955 AP151000402178
పషరర: సపవదసభబగమ ఎస కజ

94-230/632

భరస : చననమమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2347
వయససస:28
లస: ససస స
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94-230/633

భరస : మమబబససభబన/1
ఇసటట ననస:84-27-2347/1
వయససస:28
లస: ససస స
6959 NDX2675759
పషరర: కలరవ నరగశ

94-210/881

94-212/1222

94-230/636

94-230/639

94-230/1133

94-210/1129

94-210/1130

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:36
లస: పప

6969 NDX2347110
పషరర: మహబబబ బబషర సయఖద

6972 NDX2705986
పషరర: పసరర సరహహబ షషక

6975 NDX1654459
పషరర: ఖమదర బ షషక

6978 NDX2659969
పషరర: సపవదనవల షషక

94-230/642

6981 NDX0436642
పషరర: బదచబ షషక

94-230/640

6984 MLJ1973023
పషరర: ఖమససస షషక
తసడడ:డ బబలసపవదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:52
లస: పప

6964 NDX2347078
పషరర: ససధనన సయఖద

94-230/635

6967 NDX2347060
పషరర: కరరమబలమర సయఖద

94-230/638

6970 NDX2915189
పషరర: లకడమ కలరరవ

94-230/1098

భరస : శకరరమబలల కలరరవ
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:40
లస: ససస స
94-94/1011

6973 NDX2343994
పషరర: సపవదన జజన షషక

94-210/465

తసడడ:డ సపవలర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2349
వయససస:22
లస: పప
94-229/1117

6976 NDX1654434
పషరర: రహస తషలమర షషక

94-229/1118

తసడడ:డ గన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2349
వయససస:68
లస: పప
94-229/1275

6979 NDX2344612
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-230/641

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:31
లస: ససస స
94-230/643

భరస : బబలససదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:71
లస: ససస స
94-230/645

94-211/1184

తసడడ:డ మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశరదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:46
లస: ససస స
6983 NDX2343747
పషరర: హహసషసన షషక

94-230/637

భరస : గన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2349
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : జజన గరర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2350
వయససస:46
లస: ససస స
6980 NDX0436659
పషరర: మగలఅబ షషక

6966 AP151000402192
పషరర: పఠరన సపవదసననసర

6961 NDX2940468
పషరర: దసరర ననరరయణ గబసజ

భరస : కరరమబలమర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరదర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2349
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ���������
ఇసటట ననస:84-27-2349
వయససస:48
లస: పప
6977 NDX2885275
పషరర: ససభబన బ షషక

94-212/1223

తసడడ:డ రజజబ షర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:53
లస: ససస స
6974 NDX3051679
పషరర: ������ ���

6963 NDX2776201
పషరర: లకకమ కలరరవ

94-210/464

తసడడ:డ శరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:34
లస: పప
6971 NDX3281045
పషరర: సపవదసననసర పఠరన

94-210/1128

భరస : శక రరమబలల
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:46
లస: ససస స
6968 NDX0439695
పషరర: ఖమజజ షషక

6960 NDX2915155
పషరర: శకరరమబలల కలరవ

6958 NDX2344620
పషరర: రహమమతషన సయఖద

భరస : అబబదల రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ తపపనన కలరవ
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ తపపనన
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:47
లస: పప
6965 NDX2347136
పషరర: గగసఖ సయఖద

94-230/634

తసడడ:డ చనసద సరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2347/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:84-27-2348
వయససస:20
లస: పప
6962 NDX2776219
పషరర: శక రరమబలల కలరరవ

6957 NDX0461178
పషరర: మమబబససభబన షషక

6982 MLJ1971837
పషరర: ననగబర వల షషక

94-230/644

తసడడ:డ బబలసపవదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:36
లస: పప
94-230/646

6985 NDX2658938
పషరర: వర పడసరద వకలసరఠర

94-230/927

తసడడ:డ రజడయఖ
డడ
వకలసరఠర
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:33
లస: పప

Page 237 of 315

6986 NDX2664159
పషరర: మలర శసరర వకలసరఠర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-230/928

భరస : వర పడసరద వకలసరఠర
ఇసటట ననస:84-27-2351
వయససస:24
లస: ససస స
6989 NDX1770172
పషరర: హబబబననసర బబగస షషక

94-211/176

94-230/647

94-230/650

94-230/653

94-230/656

94-210/468

94-230/659

తసడడ:డ రనసన హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:34
లస: పప

6999 MLJ1971878
పషరర: హహసషసన బ షపక

7002 MLJ3387602
పషరర: జజన బబషర షషక

7005 NDX2158062
పషరర: సపవయద హహసషసన బ షషక

7008 NDX1113851
పషరర: సమన షషక

94-230/662

7011 NDX2173979
పషరర: సయఖద మసరసన బ షషక

94-230/654

7014 NDX0533158
పషరర: మహహదద న బబష షషక
తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:34
లస: పప

6994 NDX2827343
పషరర: ననగబర వల షషక

94-230/1099

6997 NDX0444059
పషరర: ఖతజజడ షషక

94-230/652

7000 NDX2510980
పషరర: సపవదసలల షషక

94-230/655

తసడడ:డ పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:22
లస: పప
94-230/657

7003 AP151000399195
పషరర: మమలమల కకతత
స రర

94-230/658

తసడడ:డ కరశససరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:90
లస: పప
94-210/469

7006 NDX1659624
పషరర: ఖమదర వల షషక

94-210/470

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:28
లస: పప
94-230/660

7009 MLJ1971613
పషరర: సపవదబ షషక

94-230/661

భరస : సపవద మహహదద న
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:37
లస: ససస స
94-230/663

భరస : రనసన హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:56
లస: ససస స
94-230/665

94-211/178

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:38
లస: ససస స
7013 NDX0867804
పషరర: సయఖద మహహదద న బబష షషక

94-230/651

భరస : మమబబ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మదదన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:23
లస: ససస స
7010 NDX1085505
పషరర: సపవదనబ షషక

6996 NDX0444067
పషరర: రగషరమ షషక

6991 NDX1770487
పషరర: మహహదదదన షషక

తసడడ:డ ఖససస వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:25
లస: ససస స
7007 NDX2347094
పషరర: షహహదన బబగస షషక

94-230/649

భరస : కకతత
స రర మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:31
లస: పప
7004 NDX1653667
పషరర: షబబనన బబగస షషక

6993 NDX1322478
పషరర: జమమల వరల షషక

94-210/467

తసడడ:డ మహమమద జజన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబలసపవదసలల
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:61
లస: ససస స
7001 NDX0439901
పషరర: మమబబససభబన షషక

94-211/177

తసడడ:డ సహహడ
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:38
లస: పప

భరస : మమబబ ససభబన
ఇసటట ననస:84-27-2353
వయససస:28
లస: ససస స
6998 NDX0436675
పషరర: చసదదబ షషక

6990 NDX1770594
పషరర: కరరమబన షషక

6988 NDX1996687
పషరర: ససబబబరరవప ననమమల

తసడడ:డ పపదబకస ననమమల
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:72
లస: పప

భరస : మహహదదదన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:38
లస: ససస స
6995 NDX1113802
పషరర: ననగబర బ షషక

94-210/466

తసడడ:డ ససబబరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జమమల వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2352
వయససస:24
లస: ససస స
6992 NDX0685107
పషరర: సరభర షషక

6987 NDX2052504
పషరర: వనసకట రమణ ననమమల

7012 NDX1356856
పషరర: కరససస బ షషక

94-230/664

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:59
లస: ససస స
94-230/666

7015 NDX0439943
పషరర: మమబబ ససభబన షషక

94-230/667

తసడడ:డ రనసన హహసషసన
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:40
లస: పప
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7016 AP151000399106
పషరర: సపవద మహహదద న షషక

94-230/668

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:44
లస: పప
94-210/471

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:25
లస: పప

7020 NDX1113786
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-230/673

భరస : హహసషసనస
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: ససస స

7023 NDX1085638
పషరర: భబరత గసజస

94-230/676

భరస : మహబబబబసభబన
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: ససస స

7026 NDX0436725
పషరర: శరయమమ కకలర

94-230/679

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:69
లస: పప

7029 AP151000399360
పషరర: అసషసనస ఎసపస

94-230/674

94-230/1100

తసడడ:డ మహబబబ వల షషక
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:69
లస: పప

7032 NDX2751428
పషరర: హససన షషక

7021 NDX0444331
పషరర: లమల బ షషక

94-230/672

7024 NDX0680603
పషరర: మసరసనబ షషక

94-230/675

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: ససస స
94-230/677

7027 NDX1092949
పషరర: అబబదలమర షషక

94-230/678

తలర : ననసరమమ
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: పప
94-230/680

తసడడ:డ రరజమమద
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: పప

7031 NDX3061439
పషరర: బబరరన షషక

7030 MLJ1971027
పషరర: మహబబబ ససబబన షషక

94-230/1101

7033 NDX2757300
పషరర: ససఫసయమ షషక

94-230/1102

తసడడ:డ ఖమదర బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:19
లస: ససస స
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తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-27-2532
వయససస:32
లస: పప
7037 NDX0609412
పషరర: తరరమలలశసరర జజఖత

7035 NDX3106820
పషరర: బబబస సలమమగరరర

94-212/1224

తసడడ:డ మమబబసర సలమమగరరర
ఇసటట ననస:84-27-2709/3
వయససస:34
లస: పప
94-203/496

7038 NDX0609396
పషరర: పప లలరమమ లసగసశశటట

భరస : వనసకట లకడమ ననరరయణ ti 84-28
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర లసగసశశటట
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:37
లస: ససస స

7040 NDX3033776
పషరర: కకరణమయ గబమమడడ

7041 NDX3114790
పషరర: వనసకటటశసర రరవప గబమమడడ

94-203/739

భరస : వనసకటటశసర రరవప గబమమడడ
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:39
లస: ససస స

7044 NDX2158005
పషరర: ఖమజజ షషక
తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:32
లస: పప

7036 NDX2331031
పషరర: లమవణఖ తతట

94-203/495

భరస : గణణశ తతట
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:22
లస: ససస స
94-203/497

7039 NDX2280766
పషరర: వజయ కలమమర సససహదదడ

94-203/498

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససహదదడ
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:24
లస: పప
94-204/906

తసడడ:డ ననరరయణ గబమమడడ
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:45
లస: పప
94-210/473

94-230/681

తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖమదర బబష షషక
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:45
లస: ససస స

94-213/698

94-230/670

భరస : ఖమదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:32
లస: ససస స

7028 NDX0440412
పషరర: ఖమదరసల షషక

తసడడ:డ ననరరయణ కకణతనల
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:25
లస: పప

94-230/671

భరస : మబరళ మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:64
లస: ససస స

7025 MLJ1970516
పషరర: మసరసనబ షషక

7018 AP151000399226
పషరర: రనసన హహసషసన షషక

తసడడ:డ మబకలసససరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:60
లస: పప

భరస : అబబదలమర
ఇసటట ననస:84-27-2355
వయససస:56
లస: ససస స

7022 NDX0436691
పషరర: బబగస షషక

7043 NDX1470103
పషరర: భబససర కకణతనల

94-230/669

తసడడ:డ మబకలసససరహహబ
ఇసటట ననస:84-27-2354
వయససస:58
లస: పప

7019 NDX1478743
పషరర: ససభబన షషక

7034 MLJ3691995
పషరర: చసదడ శశఖర కకవపరర

7017 AP151000399408
పషరర: మహబబబబసభబన షషక

7042 NDX2157981
పషరర: షరదనదద షషక

94-210/472

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:49
లస: ససస స
94-210/474

7045 NDX2157999
పషరర: మమబబ షరరఫ షషక

94-210/475

తసడడ:డ వల షషక
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:32
లస: పప
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7046 NDX2064848
పషరర: వల షషక
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94-210/476

తసడడ:డ మమబబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:65
లస: పప
94-210/477

తసడడ:డ అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-28-24/3
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/479

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-28-2293
వయససస:28
లస: పప
94-210/482

తసడడ:డ కకటయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:84-28-2307
వయససస:60
లస: పప
94-210/1131

94-230/1103

7064 NDX1497065
పషరర: దసరర పడసరద చగపపరపప

7056 NDX0446039
పషరర: మలలర శసరర అదచదపలర

7059 NDX3170727
పషరర: ఝనస బబయ పరతనరవతష

7062 NDX1480730
పషరర: లకడమ దసరర చగపపరపప

94-210/485

7065 NDX2826212
పషరర: జన షషక

94-230/691

తసడడ:డ దసరర పడసరద చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:22
లస: ససస స

7068 NDX2862662
పషరర: ననగ వనసకట లకడమ చగపపరపప

94-211/1186

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:58
లస: ససస స

7071 NDX0441246
పషరర: చసదడశశఖర రరవప ఆదదరర

94-210/483

7074 NDX0441220
పషరర: ఖలలలలమర షషక
తసడడ:డ మబనసర
ఇసటట ననస:84-28-2362
వయససస:58
లస: పప

94-210/481

7057 NDX0441261
పషరర: వనసకటటశసర రరవప అదచదపపలర

94-230/692

7060 NDX3097516
పషరర: దయమమ గగటటటపరటట

94-220/942

7063 NDX2457232
పషరర: వనయ కలమమర వననసనకకట

94-210/484

తసడడ:డ గసగరధర రరవప వననసనకకట
ఇసటట ననస:84-28-2359
వయససస:23
లస: పప
94-230/1104

7066 NDX2494060
పషరర: ససపడజ చగపపరపప

94-210/486

తసడడ:డ దసరర పడసరద చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:21
లస: ససస స
94-210/1132

7069 MLJ1973411
పషరర: అసజన ఆదదరర

94-230/693

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప ఆదదరర
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/695

తసడడ:డ బడహమనసదస ఆదదరర
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:69
లస: పప
94-230/697

7054 NDX1279918
పషరర: బబషర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ దయమరతన కలమమర
ఇసటట ననస:84-28-2358
వయససస:28
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-28-2361
వయససస:38
లస: ససస స
94-230/694

94-210/1146

తసడడ:డ వనసకటడమయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2357
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2360
వయససస:32
లస: పప
94-210/487

7051 NDX2864486
పషరర: ఖమదర వల షషక

తసడడ:డ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-28-2307
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-28-2359
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-28-2359
వయససస:55
లస: పప

భరస : మబనసర
ఇసటట ననస:84-28-2362
వయససస:53
లస: ససస స

94-210/480

తసడడ:డ బబలల ననయక
ఇసటట ననస:84-28-2358
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:84-28-2358
వయససస:28
లస: ససస స

7073 NDX0446203
పషరర: రహహమబననషర బబగస షషక

7053 NDX1279934
పషరర: మబనన పఠరన

94-210/1145

తసడడ:డ ఖమజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-28-240
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-28-2357
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వననద
ఇసటట ననస:84-28-2358
వయససస:67
లస: ససస స

7070 NDX0937052
పషరర: లలత కలమమరర ఆదదరర

94-210/478

భరస : బబషర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-28-2307
వయససస:37
లస: ససస స

7055 NDX1279926
పషరర: పపలమర రరవప పడతసపరటట

7067 NDX2494003
పషరర: వజయ దసరర చగపపరపప

7050 NDX2494136
పషరర: షకకరర షషక

7048 NDX2752863
పషరర: మబననషర బబగబమ షషక

భసధసవప: మబననసర
ఇసటట ననస:84-28-24/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అలమరబక షషక
ఇసటట ననస:84-28-24/3
వయససస:43
లస: ససస స

7052 NDX1879230
పషరర: సపవదన వల షషక

7061 NDX3097409
పషరర: హహమలత కకట

94-230/685

భరస : రరమమరరవప కగససశశటట
ఇసటట ననస:84-28
వయససస:64
లస: ససస స

7049 NDX2494573
పషరర: రహహమ తషననసరబ షషక

7058 NDX2862688
పషరర: రరజగశసరర మసదరపప

7047 NDX0682179
పషరర: సరసబబడజఖస కగససశశటట

7072 NDX0866541
పషరర: సలమమ భబనస షషక

94-230/696

తసడడ:డ మబనసర
ఇసటట ననస:84-28-2362
వయససస:32
లస: ససస స
94-230/698

7075 MLJ3387123
పషరర: మబనసర షషక

94-230/699

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:84-28-2362
వయససస:63
లస: పప
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7076 NDX3068517
పషరర: శమన ఫసరద గస షషక
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94-230/1105

భరస : ఖలలలలమర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2362
వయససస:34
లస: ససస స
7079 NDX0530766
పషరర: లయమఖత అల మహమమద

94-230/701

94-210/1133

94-230/703

94-210/1136

94-230/705

94-210/489

94-230/708

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:37
లస: ససస స

7089 NDX2863488
పషరర: పడసదన బబ గర వరప

7092 MLJ3394012
పషరర: ససపపరష పడనకసడనర

7095 NDX1470061
పషరర: మలలర శసరర సతదస నపలర

7098 NDX2720233
పషరర: భమవరపప నగరజ

94-230/709

7101 NDX2831360
పషరర: భమవరపప లకకమ ససజజత

94-210/1137

7104 NDX0680983
పషరర: శకదచవ చనన
తసడడ:డ దచవరరజ
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:37
లస: ససస స

7084 NDX3192044
పషరర: శకకరసత చచగబ

94-210/1135

7087 NDX2640928
పషరర: మసదరపప ససవరరమకలమమరర

94-210/882

7090 NDX2127612
పషరర: అనదరరధ బబ గర వరపప

94-230/704

భరస : శకనవరసరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:84-28-2369
వయససస:44
లస: ససస స
94-230/706

7093 MLJ3387016
పషరర: శకనవరసరరవప పడనకసడనర

94-230/707

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-28-2369
వయససస:44
లస: పప
94-210/490

7096 NDX1470046
పషరర: వనసకరయమమ పసలరకతషపపల

94-210/491

భరస : శవయఖ పసలరకజటటపపల
ఇసటట ననస:84-28-2370
వయససస:66
లస: ససస స
94-229/1468

7099 NDX2737583
పషరర: భమవరపప సరయ కలమఖణ

94-229/1469

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-28-2372
వయససస:20
లస: పప
94-230/1108

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-28-2372
వయససస:33
లస: ససస స
94-230/710

94-230/1106

భరస : వననద
ఇసటట ననస:84-28-2368
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2372
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసనబ
ఇసటట ననస:84-28-2372
వయససస:42
లస: ససస స
7103 NDX0446997
పషరర: కకటటశసరర చనన�

94-230/1107

భరస : ససరగష సతదస నపలర
ఇసటట ననస:84-28-2370
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ భబషణనచనరర
ఇసటట ననస:84-28-2370
వయససస:26
లస: పప
7100 NDX0447052
పషరర: రరధ కవత యమసస

7086 NDX3192028
పషరర: రరజఖ లకడమ చచగబ

7081 NDX2922797
పషరర: పదనమవత మసగమబరర

తసడడ:డ శకధరమబరరస చచగబ
ఇసటట ననస:84-28-2367
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2369
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజన సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2370
వయససస:32
లస: ససస స
7097 NDX0697052
పషరర: ససరగశ సతదస నపలర

94-210/1134

భరస : శకనవరసరరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:84-28-2369
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2369
వయససస:44
లస: ససస స
7094 NDX1706474
పషరర: అసరమ షషక

7083 NDX2862837
పషరర: కననన బబబబ చచగబ

94-230/700

భరస : మసగమబరర మసగమబరర
ఇసటట ననస:84-28-2365
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కననబబబబ చచగబ
ఇసటట ననస:84-28-2367
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:84-28-2368
వయససస:34
లస: పప
7091 NDX0680744
పషరర: అనసరరధ పడకసడర

94-230/702

తసడడ:డ శకధర మబరరస చచగబ
ఇసటట ననస:84-28-2367
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకధరమబరరస
ఇసటట ననస:84-28-2367
వయససస:58
లస: ససస స
7088 NDX2750800
పషరర: మసదడపప వననధ

7080 NDX0530659
పషరర: మసరసన వల షషక

7078 NDX0588848
పషరర: అలర స బ షషక

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-28-2364
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:84-28-2364
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మబరరస చచగబ
ఇసటట ననస:84-28-2367
వయససస:62
లస: పప
7085 NDX0681569
పషరర: లకడమ ఆసడనళళళ చచగబ

94-210/488

తసడడ:డ తరరపతయఖ అనమనవన
ఇసటట ననస:84-28-2364
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-28-2364
వయససస:44
లస: పప
7082 NDX2863082
పషరర: శకధర మబరరస చచగబ

7077 NDX2344265
పషరర: అనదష అనమనవన

7102 NDX2863603
పషరర: కకషషవనేచణణ బతష
స ల

94-210/1138

భరస : ససధనకర బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/711

7105 NDX0446971
పషరర: పదనమవత చనన

94-230/712

భరస : దచవరరజ
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:53
లస: ససస స
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7106 NDX0441535
పషరర: అపరపరరవప చనన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-230/713

తసడడ:డ దచవరరజ
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:39
లస: పప
7109 NDX0444901
పషరర: జజనబ షషక

94-230/715

94-210/494

94-230/717

94-210/500

తలర : రరమ దచవ చచడ
ఇసటట ననస:84-28-2379
వయససస:23
లస: పప
7121 NDX0441436
పషరర: వనసకటటశసరరర బదదడ

94-230/720

94-230/722

94-210/504

94-210/498

7119 NDX0446468
పషరర: ననరరయణమమ బదదడ

94-230/718

7125 NDX1279793
పషరర: సడవసత కరర పపడడ

7128 NDX2412492
పషరర: ఇసదసమత కరర పపడడ

94-210/507

7131 NDX0442079
పషరర: రవకలమమర కరర పపడడ�

7134 NDX0461087
పషరర: వనసకటరమణ చలసరన
తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2383
వయససస:23
లస: పప

7114 NDX2346948
పషరర: జజఖతరమయ వననగసడర

94-230/716

7117 NDX1936014
పషరర: శకలకడమ బదదడ

94-210/499

7120 NDX0441428
పషరర: వరసస బదదడ

94-230/719

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:84-28-2379
వయససస:35
లస: పప
94-210/501

7123 NDX2459857
పషరర: మసజల గగలర పపడడ

94-230/721

భరస : వనసకట రరవప బబలమర
ఇసటట ననస:84-28-2381
వయససస:58
లస: ససస స
94-210/502

7126 NDX1279801
పషరర: పదమజ చలర గబసడర

94-210/503

భరస : కకషరష రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:41
లస: ససస స
94-210/505

7129 NDX1279819
పషరర: కకషరష రరవప చలర గబసడర

94-210/506

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:45
లస: పప
94-230/723

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:23
లస: పప
94-210/508

94-210/492

భరస : వరసస బదదడ
ఇసటట ననస:84-28-2379
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వససత రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:64
లస: పప
7133 NDX2344307
పషరర: పపజ వనసకట ననగ భబనస
చలసరన
తసడడ:డ వనసకట రమణ చలసరన
ఇసటట ననస:84-28-2383
వయససస:23
లస: ససస స

7116 NDX2344109
పషరర: ననగ వనసకట సరయ కకషష
ననళమబ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననళమబ
ఇసటట ననస:84-28-2378
వయససస:23
లస: పప

7122 NDX1279603
పషరర: ససబబబలల మమససశశటట

7111 NDX2024768
పషరర: పదనమవత కనపరరస

భరస : నరగసదడ కలమమర వననగసడర
ఇసటట ననస:84-28-2377
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:62
లస: ససస స
7130 NDX1340793
పషరర: రరమమ రరవప కరర పపడడ

94-210/497

భరస : ఆసజనవయబలల మమససశశటట
ఇసటట ననస:84-28-2381
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-28-2381
వయససస:65
లస: ససస స
7127 NDX1340801
పషరర: ఇసదసమత కరర పపడడ

7113 NDX1752287
పషరర: జలమన సయఖద

94-210/1139

భరస : వనసకట శవరరస పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2376
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-28-2379
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2379
వయససస:71
లస: పప
7124 MLJ3395084
పషరర: ససబబబయమమ మమససశశటట

94-230/1109

తసడడ:డ అబబబస సయఖద
ఇసటట ననస:84-28-2376
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర శసకర రరవప వననగసడర
ఇసటట ననస:84-28-2377
వయససస:34
లస: పప
7118 NDX2344281
పషరర: తరపత రరవప చచడ

7110 NDX2826154
పషరర: పపపమబర షషక

7108 NDX3102688
పషరర: మమమరరమ బ షషక

భరస : హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2375
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2375
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవ కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2376
వయససస:26
లస: పప
7115 NDX2346997
పషరర: నరగసదడ కలమమర వననగసడర

94-230/714

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2373
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననగబరరమరర
ఇసటట ననస:84-28-2375
వయససస:52
లస: ససస స
7112 NDX2024776
పషరర: మణణకసఠ కనపరరస

7107 NDX0441527
పషరర: దచవరరజ చనన

7132 AP151000399150
పషరర: రరమమరరవప కరర పపడడ

94-230/724

తసడడ:డ వరవససతరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2382
వయససస:23
లస: పప
94-230/725

7135 NDX2494045
పషరర: హబబబ పఠరన

94-210/509

తసడడ:డ షబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:20
లస: ససస స
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7136 NDX2493799
పషరర: నజరరననసర షషక
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94-210/510

భరస : సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:31
లస: ససస స
7139 NDX1340827
పషరర: లకకమ పప గరరర

94-210/513

94-210/516

94-210/1140

94-230/728

94-210/521

94-230/731

94-230/734

భరస : సరసబశవ రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:48
లస: ససస స

7152 NDX2159581
పషరర: మమనక రజడడ తసగరరరల

7155 NDX0446682
పషరర: వజయలకడమ తసగరరరల

7158 NDX0460907
పషరర: మమరగససడరజడడడ తసగరరరల

94-210/523

7161 NDX1279868
పషరర: తనయమణణ కనపరరస

7164 NDX2026962
పషరర: అసజమమ ఉపపప
భరస : శకనవరసరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:50
లస: ససస స

94-210/518

94-230/727

94-210/519

7150 NDX2494227
పషరర: జయ ససధన తసగరరరల

94-210/520

భరస : శకనవరస రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:42
లస: ససస స
94-230/729

7153 NDX2325272
పషరర: భవరన మమషరడ

94-230/730

భరస : ఈశసర రరవప మమషరడ`
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:36
లస: ససస స
94-230/732

7156 NDX2325322
పషరర: ఈశసర రరవప మషరడ

94-230/733

తసడడ:డ రరమ సరసమ మషరడ
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:43
లస: పప
94-230/735

7159 NDX1936675
పషరర: లకడమ పదమ ఉపపప

94-210/522

భరస : రవ కలమమర ఉపపప
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:24
లస: ససస స
94-210/524

తసడడ:డ మసరసన రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:27
లస: ససస స
94-210/526

7144 NDX1340835
పషరర: వవసకటటశసర రరవప పప గరరర

7147 NDX2321669
పషరర: సరయ పడసనన కలమమర
కరయల
తసడడ:డ గణణశ బబబబ కరయల
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:26
లస: ససస స
7163 NDX1470129
పషరర: ఉమమ రరణణ మలర సపరటట

7149 NDX2494599
పషరర: శక లకడమ తసగరరరల

94-210/515

94-230/726

భరస : మమరగససడనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర రజడడడ పసదదళర
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:45
లస: పప
7160 NDX1279843
పషరర: దదవఖసరయ మలర సపరటట

7146 NDX0445031
పషరర: అపరసజత పలలర సశశటట

7141 NDX1340819
పషరర: వర వవసకటఫణణసదడ కలమమర

తసడడ:డ ననరరయణ పప గరరర
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మరగససడన రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషరష రజడడడ పసదదళర
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:38
లస: ససస స
7157 NDX2325520
పషరర: కకషష రజడడడ పసదదళర

94-210/517

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:84-28-2385
వయససస:21
లస: పప
7154 NDX2325587
పషరర: ససజజత పసదదళర

7143 NDX2140127
పషరర: షబబర ఖమన పటబన

94-210/512

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఉరరసననధ
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర సరరసతస మరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:44
లస: పప
7151 NDX2494342
పషరర: శక మణణకసఠ రజడడడ తసగరరరల

94-210/514

తసడడ:డ అనసర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ చలసరన
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:47
లస: ససస స
7148 NDX0440859
పషరర: ఉరరసననధ పలలర ససపటట

7140 NDX2140119
పషరర: వనసకట ననగ శక కరసత చలసరన

7138 NDX2140143
పషరర: రగశరమ పటబన

భరస : షబబర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ చలసరన
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:31
లస: పప
7145 NDX2854784
పషరర: జగదదశసరర చలసరన

94-210/511

భరస : జయరరవ సలగల
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసర రరవప పప గరరర
ఇసటట ననస:84-28-2384
వయససస:48
లస: ససస స
7142 NDX2494177
పషరర: సపవదన వల షషక

7137 NDX1936279
పషరర: జగననఫర సలగల

7162 NDX1279850
పషరర: దసరర ననగమణణ కనపరరస

94-210/525

తసడడ:డ మసరసన రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:29
లస: ససస స
94-210/527

7165 NDX1279892
పషరర: ససఘమతడ పరలడడగబ

94-210/528

భరస : మబరళకకషష పరలడడగబ
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:52
లస: ససస స
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7166 NDX1936535
పషరర: రవ కలమమర ఉపపప
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94-210/529

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:30
లస: పప
7169 NDX1279884
పషరర: మబరళకకషష పరలడడగబ

94-210/532

94-230/736

94-230/739

94-230/742

94-230/745

94-230/747

94-230/750

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లమరవపల
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:27
లస: ససస స

7179 NDX0444828
పషరర: ఆదదలకడమ అసదసగల

7182 NDX0438556
పషరర: వజయలకడమ పగడనల

7185 NDX0843698
పషరర: షషక ఫరరజన

7188 NDX2344331
పషరర: లకడమ పడసనన కకల

94-210/534

7191 NDX1340694
పషరర: సపవదన వరల షపవక

94-230/743

7194 NDX1485268
పషరర: రవణసమమ బలమరవపల
భరస : శకనవరసరరవప బలమరవపల
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:44
లస: ససస స

7174 NDX0438754
పషరర: భబషణకలమమరర మలర సపరటట

94-230/738

7177 NDX2063410
పషరర: బబషర షషక

94-230/741

7180 NDX0444851
పషరర: రగణబక జసపన

94-230/744

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2389
వయససస:52
లస: ససస స
94-230/746

7183 NDX2868743
పషరర: వససత చలర

94-212/1225

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2390/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-230/748

7186 NDX1113810
పషరర: పదనమ తమమశశటట

94-230/749

భరస : కనకరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2390/1
వయససస:64
లస: ససస స
94-210/533

7189 NDX2676757
పషరర: బబ లర అవపల ననగగశసరరరవప

94-210/883

తసడడ:డ మధససదదనరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2392/1
వయససస:46
లస: పప
94-210/535

తసడడ:డ ఖమససస షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:29
లస: పప
94-211/179

94-210/1142

తసడడ:డ సరహహబ పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2387
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప కకల
ఇసటట ననస:84-28-2392
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:32
లస: ససస స
7193 NDX1393693
పషరర: వజయ లకకమ బబ లమరవపల

94-230/740

భరస : జజన
ఇసటట ననస:84-28-2390/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2390/1
వయససస:52
లస: పప
7190 NDX1340728
పషరర: హససనన షపవక

7176 NDX2020634
పషరర: ననగబర బబషర షషక

7171 NDX2862928
పషరర: ననగరరజ వనలశశటట

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2387
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమబ కరనదరర
ఇసటట ననస:84-28-2390
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-28-2390/1
వయససస:23
లస: ససస స
7187 NDX1093004
పషరర: దసరర పస
డ రద తమమశశటట

94-230/737

భరస : ఉదయ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:84-28-2389
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2389
వయససస:52
లస: పప
7184 NDX2347458
పషరర: అనదష తమమశశటట

7173 NDX0441501
పషరర: సరసబశవరరవప మలర సపరటట

94-210/531

తసడడ:డ రమమరరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2387
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:84-28-2387
వయససస:61
లస: పప
7181 NDX0440784
పషరర: ఉదయ చసదడశశఖర అసదసగల

94-210/1141

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:57
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-28-2387
వయససస:36
లస: ససస స
7178 NDX0695791
పషరర: ధనససజరరవప మలర సపరటట

7170 NDX2863033
పషరర: ససబబమమ వనలశశటట

7168 NDX2026947
పషరర: శకనవరసరరవప ఉపపప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమరరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:36
లస: ససస స
7175 AP151000402105
పషరర: అనసదయమమ మలర సపరటట

94-210/530

తసడడ:డ బబనరరజ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:84-28-2386
వయససస:56
లస: పప
7172 NDX0682567
పషరర: రమఖ మలర సపరటట

7167 NDX1279900
పషరర: మధస బబబబ పరలడడగబ

7192 NDX1340702
పషరర: కరససస షపవక

94-210/536

తసడడ:డ ననగబల మరర షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:47
లస: పప
94-211/180

7195 NDX1470921
పషరర: శకనవరస రరవప బబ లమరవపలమ

94-211/181

తసడడ:డ మధససదధన రరవప
ఇసటట ననస:84-28-2393
వయససస:49
లస: పప
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7196 NDX2675700
పషరర: బబ లర అవపల రమదచవ
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94-210/884

భరస : ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2393/1
వయససస:41
లస: ససస స
7199 NDX2348076
పషరర: మసరసన బ షషక

94-230/752

94-210/1144

94-230/755

94-230/758

7211 NDX2494151
పషరర: ఫరరక షషక

94-210/539

94-210/541

94-230/756

7209 NDX0440800
పషరర: రమమశ తరరమలశశటట

7212 NDX1370402
పషరర: మహమమద షపవక

7215 NDX1340744
పషరర: ఆశకఫపన షపవక

94-210/544

7218 NDX1340736
పషరర: షరమల షపవక

94-230/759

తసడడ:డ రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:20
లస: పప

7221 NDX1340777
పషరర: కరరమబళర షపవక

94-210/540

7224 NDX2343879
పషరర: రరజజసనన షషక
భరస : రరయమజ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:38
లస: ససస స

94-230/754

7207 NDX0733949
పషరర: కనక రతనస తరరమలశశటట

94-230/757

7210 NDX1370394
పషరర: రజయమ షపవక

94-210/538

7213 NDX2863009
పషరర: రరయమజ షషక

94-210/1147

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-28-2400
వయససస:42
లస: పప
94-210/542

7216 NDX1340785
పషరర: షమన షపవక

94-210/543

తసడడ:డ కరలలష వల షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:33
లస: ససస స
94-210/545

7219 NDX2140135
పషరర: షకకల షషక

94-210/546

భరస : కరలలష వరల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:53
లస: ససస స
94-210/548

తసడడ:డ కరలలష వల షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:30
లస: పప
94-230/760

7204 NDX0437970
పషరర: లకడమ వనలలవవలల

భరస : మహమమద షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2400
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖమదర బబషర షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:37
లస: ససస స
94-210/547

94-210/1143

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:84-28-2399
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలష వల షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షమయమజ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:30
లస: ససస స

7206 NDX0438085
పషరర: గరవరరన తరరమలశశటట

7201 NDX2854818
పషరర: ఇసదదరర పప లలపలర

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:84-28-2398
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2400
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరలలష వల షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:28
లస: ససస స

7223 NDX2347615
పషరర: షబబన షషక

94-210/537

తసడడ:డ గరపస
ఇసటట ననస:84-28-2399
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద షషక
ఇసటట ననస:84-28-2400
వయససస:22
లస: పప

7220 NDX2494102
పషరర: సరదదక షషక

7203 NDX2344356
పషరర: శకననధ వనలవవలల

94-230/751

భరస : ననరరయణ పప లలపలర
ఇసటట ననస:84-28-2397
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:84-28-2399
వయససస:52
లస: ససస స

7208 NDX2343895
పషరర: దదలప జజసఫ గరపస కలమమర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ రమమశ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-28-2399
వయససస:21
లస: పప

7217 NDX1470020
పషరర: ఫరరజనన షషక

94-230/753

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలవవలల
ఇసటట ననస:84-28-2398
వయససస:21
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2398
వయససస:52
లస: ససస స

7214 NDX1340751
పషరర: అఫజల ఫరరర న షపవక

7200 NDX2348183
పషరర: పసర బ షషక

7198 NDX2348894
పషరర: శవ రరళళబసడడ

భరస : వనసకటటశసరరర రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:84-28-2393/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2396
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష పప లలపలర
ఇసటట ననస:84-28-2397
వయససస:29
లస: ససస స
7205 NDX0437939
పషరర: భబరత వనలలవవలల

94-213/868

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2393/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రషసద షషక
ఇసటట ననస:84-28-2396
వయససస:38
లస: ససస స
7202 NDX2854966
పషరర: కలమఖణణ పప లలపలర

7197 NDX2669794
పషరర: బబ లర ఆవపల సరహహతఖ

7222 NDX1340769
పషరర: ఖమదర బబషర షపవక

94-210/549

తసడడ:డ అబబదల సరహహబ షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:46
లస: పప
94-230/761

7225 NDX0440818
పషరర: షమయమ�ే్ షషక

94-230/762

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:84-28-2401
వయససస:52
లస: పప
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7226 NDX1935750
పషరర: ఖమదర బబషర షషక
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94-210/550

తసడడ:డ ఖజ వరల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2402
వయససస:28
లస: పప
7229 NDX0709659
పషరర: ఖమజజవల షషక

94-230/764

94-210/553

94-230/767

94-230/770

94-210/556

94-210/1148

94-210/559

తసడడ:డ చదననయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:44
లస: పప

7239 NDX1279595
పషరర: శక పరరసత కటకస

7242 NDX0731802
పషరర: శవకకషష ఓరరచ

7245 NDX0440842
పషరర: ననగశవకలమమర కటకస

7248 NDX1060698
పషరర: శశషరరతనస జరరగబళళ

94-210/562

7251 NDX1279702
పషరర: ససజత కలమమర బబ దసద

94-210/554

7254 NDX2419380
పషరర: మమలమభ షషక
భరస : బబల సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:36
లస: ససస స

7234 NDX0693697
పషరర: ఖమజజబ షషక

94-230/766

7237 AP151000399231
పషరర: శకనస వలలర పప

94-230/769

7240 NDX0732362
పషరర: అసజమమ ఓరరచ

94-210/555

భరస : ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:43
లస: ససస స
94-210/557

7243 NDX1279587
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కటకస

94-210/558

తసడడ:డ బడహమస కటకస
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:32
లస: పప
94-230/771

7246 NDX2920239
పషరర: లకమమమ పగడనల

94-230/1113

భరస : చలమయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:62
లస: ససస స
94-210/560

7249 NDX0843466
పషరర: వరసవ చసతకరయల

94-210/561

తసడడ:డ చన బడహమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:38
లస: ససస స
94-210/563

తసడడ:డ వవణబ గరపరల బబ దసద
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:35
లస: పప
94-210/565

94-210/552

తసడడ:డ కబబయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జరరగబళళ
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చన బడహమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:59
లస: ససస స
7253 NDX1182757
పషరర: శకనవరససలల ఆకలల

94-230/768

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససజత కలమమర బబ డడడ
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:34
లస: ససస స
7250 NDX0843573
పషరర: ననగగసదడమమ చసతకరయల

7236 NDX0441030
పషరర: వనసకట ననరరయణ వలలర పప

7231 NDX2157965
పషరర: పరరసత వలలర పప

భరస : ఖమజవల
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:29
లస: పప

భరస : చలమయఖ పగడల
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:61
లస: ససస స
7247 NDX1279694
పషరర: వనసకట ససధ వరన బబ డడడ

94-230/765

భరస : వనసకటటశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస కటకస
ఇసటట ననస:84-28-2404
వయససస:25
లస: పప
7244 NDX3053824
పషరర: లకమమమ ఓఆగడఅలమ

7233 NDX0446633
పషరర: గసగ భవరన వలలర పప

94-230/763

భరస : వనసకటననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కబబయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:39
లస: పప
7241 NDX1470871
పషరర: సదరఖ ననరరయణ కటకస

94-230/1112

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కబబయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:52
లస: ససస స
7238 NDX0441485
పషరర: రరమరరవప వలలర పప

7230 NDX2777480
పషరర: ఖదర వల షషక

7228 NDX0460642
పషరర: ఆదదలకడమ వలలర పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:84-28-2402
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2402
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస వలలర పప
ఇసటట ననస:84-28-2403
వయససస:24
లస: పప
7235 NDX0444893
పషరర: సరయమమ వలర పప

94-210/551

తసడడ:డ ఏససరతనస కకలలటట
ఇసటట ననస:84-28-2402
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-28-2402
వయససస:64
లస: పప
7232 NDX1996695
పషరర: వనసకటటశసరరరవప వలలర పప

7227 NDX0893420
పషరర: ససదదప కకలలటట

7252 NDX1182922
పషరర: ననగబల మరర షపవక

94-210/564

తసడడ:డ సపవద షపవక
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:42
లస: పప
94-211/182

7255 NDX2419398
పషరర: బబల సపవదసలల షషక

94-211/183

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:39
లస: పప
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7256 NDX0444992
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94-230/772

తసడడ:డ రరమమహననడవప
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:53
లస: ససస స
7259 NDX1479345
పషరర: ననగరరజ వలర పప

94-210/568

94-229/1119

94-230/1114

94-210/1150

94-230/774

94-230/777

94-210/1153

తసడడ:డ సపవదన
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:45
లస: పప

7269 NDX2863678
పషరర: నదరజ హన షషక

7272 NDX2347664
పషరర: బబజ బ షషక

7275 NDX2347425
పషరర: ననగబర మరర షషక

7278 NDX3037835
పషరర: సలమమన షషక

94-230/781

7281 NDX0461145
పషరర: మహమమద రఫస షషక

94-210/1151

7284 NDX0695742
పషరర: మహమమద షషక
తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:64
లస: పప

7264 NDX2775542
పషరర: షషక షకకల

94-174/947

7267 NDX2860690
పషరర: షమన షషక

94-230/1116

7270 NDX2863991
పషరర: అకబర షషక

94-210/1152

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:29
లస: పప
94-230/775

7273 MLJ3394988
పషరర: అసమత షషక

94-230/776

భరస : బబదచ
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:55
లస: ససస స
94-230/778

7276 NDX0709675
పషరర: బబడచ� షషక�

94-230/779

తసడడ:డ బకక సరహహబ
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:51
లస: పప
94-210/1154

7279 MLJ3395019
పషరర: జజన బ షషక

94-230/780

భరస : జజన
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:55
లస: ససస స
94-230/782

తసడడ:డ మహమమద జజన
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:29
లస: పప
94-230/784

94-210/1149

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2407
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసషన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:18
లస: పప

భరస : సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:80
లస: ససస స
7283 NDX0849745
పషరర: మహమమద హహసషసన

94-230/1115

తసడడ:డ బదసడ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:25
లస: ససస స
7280 MLJ3395001
పషరర: సపవదనభ షషక

7266 NDX2822393
పషరర: సపవదనబ షషక

7261 NDX2863884
పషరర: దరరయమబ తషపరకలల

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:84-28-2407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బదసడ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బక సరహహబ
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:78
లస: ససస స
7277 NDX3093689
పషరర: ఆశ బబగబమ షషక

94-229/1120

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బదసడ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:23
లస: ససస స
7274 MLJ3394970
పషరర: బససమలమర షషక

7263 NDX2100725
పషరర: ససగబణ కరకరర

94-210/566

భరస : అలషర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2406
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-28-2407
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అలషర తషపరకలల
ఇసటట ననస:84-28-2408
వయససస:52
లస: పప
7271 NDX2347383
పషరర: ననగబర బ షషక

94-210/570

భరస : శకనవరస కరకరర కరకరర
ఇసటట ననస:84-28-2406/3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2407
వయససస:54
లస: పప
7268 NDX2863256
పషరర: షరరఫ తషపరకలల

7260 NDX1279744
పషరర: వనసకట రమమష కకమబమరర

7258 NDX2158070
పషరర: రరధ గగలర లదదడడడ

తసడడ:డ శకరరమబలల గగలర లదదడడడ
ఇసటట ననస:84-28-2406
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసద కకమబమరర
ఇసటట ననస:84-28-2406
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసకసపలర
ఇసటట ననస:84-28-2406
వయససస:33
లస: పప
7265 NDX2826527
పషరర: బబజ షషక

94-230/773

తసడడ:డ రరమమహననడవప
ఇసటట ననస:84-28-2405
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప వలర పప
ఇసటట ననస:84-28-2406
వయససస:27
లస: పప
7262 NDX1020338
పషరర: గణణశ బబబబ చసకసపలర

7257 NDX0464511
పషరర: వనసకటటశ డథగరపరరస

7282 NDX0460881
పషరర: జజన సపవదన షషక

94-230/783

తసడడ:డ మహమమద జజన
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:32
లస: పప
94-230/785

7285 NDX2685063
పషరర: షషక నజర అహమద

94-230/929

తసడడ:డ మహమమద హహసషసన
ఇసటట ననస:84-28-2409
వయససస:18
లస: పప
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7286 NDX1174929
పషరర: ధనలకకమ మబళళమబరర

94-210/571

భరస : నరసససహరరవప మబళళమబరర
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:52
లస: ససస స
7289 NDX2864080
పషరర: హరరక చదరరకలపలర

94-210/1155

తసడడ:డ రరజకలమమర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:21
లస: ససస స
7292 NDX0440933
పషరర: రరజకలమమర చదరరకలపలర

7287 NDX2157932
పషరర: పడభబ కకశశర మబళళమబరర

94-230/788

తసడడ:డ రరజకలమమర చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:20
లస: పప

7290 NDX0445387
పషరర: ససజజత చదరరకలపలర

7291 NDX0445353
పషరర: రరజగశసరర చదరరకలపలర

7293 NDX2032035
పషరర: బబగఖ లమవణఖ కనపరరస

94-230/791 7296 NDX2494425
7295 NDX2032084
పషరర: వనసకట శవరరస పడసరద కనపరరస
పషరర: రహహమబననసర షషక

94-210/575

94-210/1156

94-212/1226

7302 NDX2752954
పషరర: ఫరతమ షషక

7305 NDX2679694
పషరర: షషక బబజవల

94-210/576

7308 NDX1279678
పషరర: ససరగష ససదద

7311 NDX1279660
పషరర: ననగమణణ కకసడపలర

తసడడ:డ ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2413,Macharla vari
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపననన రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:39
లస: ససస స

7313 NDX1279652
పషరర: నరసయఖ కకణతస

7314 NDX0446153
పషరర: రమణ కకణతల

తసడడ:డ ననసరయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:67
లస: పప

94-210/886

94-210/580

భరస : వర ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:30
లస: ససస స

7294 MLJ3394376
పషరర: ధన లకడమ మబళళమబడడ

94-230/790

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2411
వయససస:26
లస: ససస స
7297 NDX2494318
పషరర: బబ జజన షషక

94-210/574

7300 NDX2682144
పషరర: షషక ఆశయ

94-210/887

తసడడ:డ సపవదన వల
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:19
లస: ససస స
94-210/1157

7303 NDX2736650
పషరర: శశరదన వల షషక

94-211/1187

తసడడ:డ మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:44
లస: పప
94-218/772

7306 NDX2409597
పషరర: శకనవరససలల ఆకలల

94-230/792

తసడడ:డ పపదద చదననయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:44
లస: పప
94-210/577

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససదద
ఇసటట ననస:84-28-2413
వయససస:29
లస: పప
94-210/1159

94-230/787

భరస : ఖమససస అల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరపసర
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరగష ససదద
ఇసటట ననస:84-28-2413
వయససస:27
లస: ససస స
7310 NDX2839892
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-210/573

భరస : సపవదనవల షషక
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:53
లస: పప
7307 NDX1279686
పషరర: పడమల ససదద

94-230/789

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మహహదదదన శకనవరసరరవప పషట
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:54
లస: పప
7304 NDX2845329
పషరర: షషక కపసర

7299 NDX2683886
పషరర: షషక షమన

94-210/885

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2412
వయససస:54
లస: పప
7301 NDX3126000
పషరర: కరపసర షషక

94-230/786

తసడడ:డ వనసకట శవరరస పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2411
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-28-2411
వయససస:55
లస: పప

7288 NDX2635001
పషరర: ససతతష కలమమర చదరరకలపలర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మబళళమబరర
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2410
వయససస:49
లస: పప

7298 NDX2494011
పషరర: ఖమససస అల షషక

94-210/572

7309 NDX2774727
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-210/1158

తసడడ:డ శలమర షషక
ఇసటట ననస:84-28-2413,Macharla Vari
వయససస:40
లస: పప
94-210/578

7312 NDX1279645
పషరర: గరవసదమమ కకణతస

94-210/579

భరస : నరసయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:57
లస: ససస స
94-230/793

7315 NDX0657452
పషరర: ననగ జజఖత పప గడదసడ

94-230/794

భరస : వనసకట రరవప పప గడదసడ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:33
లస: ససస స
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94-230/795

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:30
లస: ససస స
7319 NDX0441279
పషరర: సరసబయఖ మమరస

94-230/798

94-210/581

94-230/801

భరస : మమధవ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:35
లస: ససస స

7324 NDX1769258
పషరర: వనసకట ససబబబ రరవప గబతస

94-211/184

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గబతస
ఇసటట ననస:84-28-2416
వయససస:39
లస: పప
94-230/802

7327 NDX0680496
పషరర: కలససమకలమమరర

94-230/803

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: ససస స

94-230/807

7332 NDX0440982
పషరర: రసగననయకలలల బచసచ

94-210/583

94-230/808

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: పప
94-210/1160

7335 NDX1996968
పషరర: సతఖ లకడమ తడవరరర

94-230/810

7338 NDX0441170
పషరర: దసరరరరరవప కకల

94-211/185

94-230/811

94-230/809

7339 NDX0441204
పషరర: రరసబబబబ కకలమ

94-230/812

తసడడ:డ బబలమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:58
లస: పప

94-210/1161 7342 NDX2873750
7341 NDX2873800
పషరర: చనన బడహమయఖ చసతకరయల
పషరర: ననగజసదడమమ చసతకరయల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:62
లస: పప
94-210/1163

7336 NDX0759001
పషరర: తరరపతమమ కకలమ
భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:58
లస: పప
94-230/813

7333 NDX2344158
పషరర: అసజల దచవ కకల
భరస : రరస బబబబ కకల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తడవరరర
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:58
లస: పప
7343 NDX3087848
పషరర: గరయతడ కతడ

94-210/582

94-230/806

భరస : బబలమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:27
లస: ససస స
7340 NDX0755033
పషరర: రరమమసజనవయబలల కకలమ

94-230/800

94-230/805 7330 NDX0440990
7329 NDX0696732
పషరర: లలమశవరరమకకషషరరజగష బచసచ
పషరర: వర వనసకట ససవర ససరగష
బచసచ
తసడడ:డ రసగననయకలలల
తసడడ:డ రసగననయకలలల బచసచ
ఇసటట ననస:84-28-2417
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:41
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమసజనవయలల కకల
ఇసటట ననస:84-28-2419
వయససస:25
లస: పప
7337 NDX0438598
పషరర: పదనమవత కకలమ

7326 NDX0445676
పషరర: పదమ ససహససన బచసచ

7321 NDX0136150
పషరర: పప తషరరజ పప గడ దసడ

94-230/804

తసడడ:డ రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: పప
7334 NDX3187655
పషరర: వనసకట కకషష కకల

7323 NDX2457331
పషరర: బశర అహమద షషక

94-230/797

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:39
లస: పప

భరస : వర వనసకట శవ శశషష
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: ససస స
7331 NDX0696005
పషరర: పడకరశరరవప బచసచ

94-230/799

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-28-2415
వయససస:74
లస: పప

భరస : లలమ రరమకకకషష రరకగష
ఇసటట ననస:84-28-2417
వయససస:52
లస: ససస స
7328 NDX0445635
పషరర: వనసకట లకడమ కలమమరర బచసచ

7320 NDX0441295
పషరర: ననరరయణ కకణతస

7318 NDX0441303
పషరర: వరననరరయణ కకణతస

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:69
లస: పప

భరస : బశర అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-28-2415
వయససస:64
లస: ససస స
7325 NDX0681353
పషరర: ఆశర జజఖత బచసచ

94-230/796

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పప గడదసడ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-28-2414
వయససస:69
లస: పప
7322 NDX2457299
పషరర: అసమత షషక

7317 NDX0657445
పషరర: వనసకట రరవప పప గడదసడ

7344 NDX1996992
పషరర: లకకమ దసరర అసబటట
భరస : పవన కలమమర అసబటట
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:26
లస: ససస స

94-210/1162

భరస : చనన బడహమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:59
లస: ససస స
94-211/186

7345 NDX3229143
పషరర: రరస మహన సససగ కతడ

94-229/1524

తసడడ:డ రరమ కకషష సససగ కతడ
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:42
లస: పప
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7346 NDX2826493
పషరర: సతఖననరరయణ కతడ
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94-230/1117

తసడడ:డ లకమణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:84-28-2420
వయససస:72
లస: పప
7349 NDX1085950
పషరర: వనసకట మమధవ కకరరవ

94-230/814

94-230/817

94-203/500

94-203/503

94-203/506

94-210/588

94-230/820

తసడడ:డ వరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:84-29-24
వయససస:32
లస: పప

7359 NDX2140457
పషరర: బబలమజ కరవటట

7362 NDX1060524
పషరర: శవ లకడమ పరరసత తలర మ

7365 NDX0732412
పషరర: చసదడశశఖర రరవప తలర మ

7368 NDX0445742
పషరర: కనకమమ తలర స

94-230/823

7371 NDX0696708
పషరర: పడభబ కకశశర తలర స

94-203/504

7374 NDX2920379
పషరర: ససనత బసడడ
భరస : యయససరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:84-29-24
వయససస:28
లస: ససస స

7354 NDX2331080
పషరర: పవతడ కరవటట

94-203/499

7357 NDX2117555
పషరర: పదనమవత తషసగర

94-203/502

7360 NDX2117548
పషరర: హరర బబబబ తషసగర

94-203/505

తసడడ:డ మసరసన రరవప తషసగర
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:55
లస: పప
94-210/586

7363 NDX0957480
పషరర: పడభబకకరణ తలర మ

94-210/587

తసడడ:డ చసదడశశఖర తలర మ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:30
లస: పప
94-210/589

7366 MLJ1973429
పషరర: అమరగశసరర వషష
ష మలకల

94-230/819

భరస : ననగరరజ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:39
లస: ససస స
94-230/821

7369 NDX0441360
పషరర: పడభబకకరణ తలర స

94-230/822

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:36
లస: పప
94-230/824

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:36
లస: పప
94-212/1227

94-230/816

భరస : హరర బబబబ తషసగర
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:36
లస: పప
7373 NDX2920361
పషరర: యయససరరరరజ బసడడ

94-203/501

తసడడ:డ తలర స తలర మ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:58
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరకవప
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:39
లస: ససస స
7370 NDX0683623
పషరర: చసదడశశఖరరరవప తలర స

7356 NDX2331726
పషరర: పదనమవత తషసగర

7351 NDX2031961
పషరర: శకనవరస రజడడ తసగరరరల

తసడడ:డ ససరగష కరవటట
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర తలర మ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర తలర మ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:33
లస: పప
7367 NDX0446302
పషరర: శవలకడమ పదనమవత తలర స

94-230/818

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:55
లస: పప
7364 NDX0732503
పషరర: పడభబ కకషప ర తలర మ

7353 NDX0441014
పషరర: పరసడడరసగరజడడడ తసగరరరల

94-210/585

తసడడ:డ పరసడడరసగ రజడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరరబబబబ తషసగర
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : రరమదచవ
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:42
లస: పప
7361 NDX2331759
పషరర: హరరబబబబ తషసగర

94-230/815

తసడడ:డ మమరససడనరజడడడ
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-29
వయససస:35
లస: ససస స
7358 NDX1392273
పషరర: ననగగశసర రరవప కరవటటట

7350 NDX0438267
పషరర: శకదచవ మసడదదద స

7348 NDX2494201
పషరర: కకటయఖ బదసదల

తసడడ:డ రరమసరసమ బదసదల
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రజడడడ
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:64
లస: పప
7355 NDX1392265
పషరర: శవ కలమమరర కరవటట

94-210/584

తసడడ:డ కకటయఖ బదసదల
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససజవ కలమమర
ఇసటట ననస:84-28-2421
వయససస:64
లస: ససస స
7352 MLJ3387941
పషరర: ససజవ కలమమర కకరరవ

7347 NDX2494268
పషరర: రవ కలమమర బదసదల

7372 NDX3194453
పషరర: రవ కలమమర లకకససశశటట

94-210/1164

తసడడ:డ శక రమబలల
ఇసటట ననస:84-29-24
వయససస:36
లస: పప
94-212/1228

7375 NDX2920411
పషరర: సలలమమనస బసడడ

94-212/1229

తసడడ:డ పడసనన మలర వవలల
ఇసటట ననస:84-29-24
వయససస:28
లస: పప
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7376 NDX2920395
పషరర: జగసమమ బసడడ
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94-212/1230

భరస : సలలమన బసడడ
ఇసటట ననస:84-29-24
వయససస:24
లస: ససస స
7379 NDX2912491
పషరర: ఉపషసదడ రరవప కరకరపరరస

94-212/1244

7380 MLJ3692944
పషరర: కరమమకడమ కనపరరస

94-211/189

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-29-31
వయససస:28
లస: పప

7383 NDX0733170
పషరర: అనల కలమమర కనపరరస

తసడడ:డ ససదదదయఖ దసదచకలల
ఇసటట ననస:84-29-250
వయససస:31
లస: పప

7386 NDX2864221
పషరర: చనన ననసరయఖ సససకర

భరస : చసదడ శశఖర బబబబ మబకరస
ఇసటట ననస:84-29-1478
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:84-29-2327
వయససస:60
లస: పప
94-211/195

భరస : మమధవ రరవప కసదద
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:66
లస: ససస స
7397 NDX1480466
పషరర: యజజ ననరరయణ మమమళరపలర

94-211/200

తసడడ:డ రరమ మబరరస మమమళరపలర
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:67
లస: పప

94-210/1170

7395 MLJ3404290
పషరర: ఫణణకకషప ర మమమళళపలర

94-210/592

94-210/591

7384 MLJ3692936
పషరర: వనసకరయమమ దనసస

94-211/191

7387 NDX3010501
పషరర: చనకననసరయఖ ససకర

7390 NDX3178126
పషరర: సరహహరర భబణబ షషక

94-213/1087

94-211/192

7393 NDX1480417
పషరర: పదనమవత దచవ మమమళరపలర

94-211/198

7396 NDX2100220
పషరర: బబలకకషష కసదద

94-211/199

తసడడ:డ మమధవరరవప కసదద
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:43
లస: పప

7398 NDX1937293
పషరర: మమధవ రరవప కసదద

7399 NDX0732354
పషరర: శకనవరసరరజ కలనపరరజ

7404 NDX3023389
పషరర: రజన బడడల
తసడడ:డ చన అసకరరవప బడడల
ఇసటట ననస:84-29-2427
వయససస:20
లస: ససస స

94-211/193

భరస : యజజ ననరరయణ మమమళరపలర
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యజజజ ననరరయణ మమమళళపలర
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:41
లస: పప

7401 NDX0168120
పషరర: అనసదయమమ కగ

94-212/1246

తసడడ:డ బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2239
వయససస:19
లస: ససస స

94-211/202

94-211/203

తసడడ:డ ససబబరరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:84-29-2425
వయససస:46
లస: పప
94-210/593

94-210/1165
7402 NDX3102506
పషరర: ��� ������ �����
���������
తసడడ:డ ��� ������� ����� ������� ����
ఇసటట ననస:84-29-2426
వయససస:22
లస: పప

94-220/943

7405 MLJ3695772
పషరర: శవ ననగ జజఖత� కటటకల�

భరస : ససబబబరరవప కగ
ఇసటట ననస:84-29-2426
వయససస:70
లస: ససస స
94-210/1166

94-211/188

తసడడ:డ నరసయఖ ససకర
ఇసటట ననస:84-29-444/3
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర కసదద
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:84-29-2426
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప చగపపరపప
ఇసటట ననస:84-29-2427
వయససస:69
లస: ససస స

7392 NDX2100188
పషరర: రరధకలమమరర కసదద

7381 MLJ3692951
పషరర: గరరరకలమమరర కనపరరస

భరస : వశసరరపరచనరర దనసస
ఇసటట ననస:84-29-36
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష కసదద
ఇసటట ననస:84-29-2424
వయససస:37
లస: ససస స

7394 NDX2100154
పషరర: లకడమ కసదద

7403 NDX3037223
పషరర: పరరసత చగపపరపప

94-211/190

తసడడ:డ సరసబ రజడడ మబకలస
ఇసటట ననస:84-29-1550
వయససస:21
లస: పప
94-211/1188

94-212/735

భరస : రరమమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-29-31
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ సససకర
ఇసటట ననస:84-29-444/3
వయససస:48
లస: పప

94-210/590 7389 NDX2484145
7388 NDX2157973
పషరర: దసరర మహ లకడమ దచవ మబకరస
పషరర: రమమష రజడడడ మబకలస

7400 NDX1653675
పషరర: ఉమ దచవ ఊటటకలరర

94-211/187

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-29-31
వయససస:29
లస: పప
94-211/1197

7378 NDX1835182
పషరర: జజన బ SHAIK

తసడడ:డ అబబదల మజద SHAIK
ఇసటట ననస:84-29-24/92
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:84-29-31
వయససస:44
లస: ససస స

7382 NDX1470509
పషరర: మణణకసఠ కనపరరస

7391 NDX2884922
పషరర: రరమకకషష రరవప కకట

94-212/734

భరస : యమససన షషక
ఇసటట ననస:84-29-24/92
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటచలస కరకరపరరస
ఇసటట ననస:84-29-25-27
వయససస:76
లస: పప

7385 NDX2810513
పషరర: ఆనసర దసదచకలల

7377 NDX1835166
పషరర: కరరమబన షషక

94-211/204

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:31
లస: ససస స
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7406 MLJ3411345
పషరర: జజనకకదచవ బబజవరడ
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94-211/205

భరస : కకటటశసరరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:37
లస: ససస స
7409 NDX1482041
పషరర: సరసబబడజఖస వనచచ

94-211/208

94-211/211

94-211/214

94-211/217

94-211/220

Deleted
94-211/223

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:24
లస: ససస స
7427 MLJ3691441
పషరర: చసదడ శశఖర బబవరజడడడ

94-211/226

భరస : వవసకటటశసరరర దచవసగబల
ఇసటట ననస:84-29-2433/1
వయససస:66
లస: ససస స

94-211/215

7419 MLJ3695756
పషరర: ససబబబ రరవమమ ఇలమర

7422 AP151000405064
పషరర: ననగగశశషష ఇలమర

94-211/218

7428 AP151000405065
పషరర: ససబబబరరవప బబయరజడడ

94-212/736

7431 MLJ3404456
పషరర: శకధర వనచనచ

94-211/221

7434 NDX3188315
పషరర: రరజగశసరర లకగశమసషత
భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:33
లస: ససస స

94-211/213

7417 NDX2484293
పషరర: బబబలల షపవక

94-211/216

7420 MLJ3691284
పషరర: మలలర శసరరరవప బబవరజడడడ

94-211/219

7423 AP151000405066
పషరర: ననగభబషణస ఇలమర

94-211/222

తసడడ:డ శశషయఖ ఇలమర
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:71
లస: పప
94-211/224

7426 AP151000408439
పషరర: అరరణకలమమరర బబయరజడడడ

94-211/225

భరస : ససబబబరరవప బబయరజడడ
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:50
లస: ససస స
94-211/227

7429 NDX2666683
పషరర: బబవరజడడడ చసదడశశఖర

94-211/1038

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:33
లస: పప
94-212/737

తసడడ:డ ఆసజనవయగబపస వనచనచ
ఇసటట ననస:84-29-2431
వయససస:38
లస: పప
94-211/229

7414 MLJ3405727
పషరర: వనసకటటశసరరరవప బబజవరడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబవరజడడ
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస ఇలమర
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:45
లస: పప
7425 MLJ3411295
పషరర: ననగలకడమ పససపపలలటట

94-211/210

తలర : మమలమల షపవక
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ బబయరజడడ
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఆసజనవయగబపస వనచనచ
ఇసటట ననస:84-29-2431
వయససస:59
లస: ససస స
7433 MLJ3695962
పషరర: రమణమమ దచవసగబల

7416 MLJ3411717
పషరర: దచవ బతష
స ల

7411 MLJ3691292
పషరర: శవ పడసరద కటటకరల

తసడడ:డ వరరసరసమ బబజవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబ శవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబవరజడడ
ఇసటట ననస:84-29-2430
వయససస:33
లస: పప
7430 AP151000408267
పషరర: రతనకలమమరర వనచనచ

94-211/212

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ గరజల
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:32
లస: పప
7424 NDX2112563
పషరర: శవ పరరసత బబవరజడడ

7413 NDX0570887
పషరర: ఆసజనవయ గబపరస వనచనచ

94-211/207

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర కటటకరల
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగశశషష యలమర
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:40
లస: ససస స
7421 NDX2484335
పషరర: వనసకట ననరరయణ గరజల

94-211/209

తసడడ:డ పపద లచచయఖ వవచనచ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ గరజల
ఇసటట ననస:84-29-2429
వయససస:29
లస: ససస స
7418 MLJ3692886
పషరర: ఆదదలకడమ యలమర

7410 NDX0571455
పషరర: వనసకటబడవప ధయమసళళ

7408 NDX0569186
పషరర: రతన కలమమరర వవచనచ

భరస : ఆసజనవయ గబపరస వవచనచ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరమబరరస
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:44
లస: పప
7415 NDX2484343
పషరర: మణణమ గరజల

94-211/206

భరస : వవసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పపద లచచయఖ వనచచ
ఇసటట ననస:84-29-2428
వయససస:87
లస: ససస స
7412 MLJ3404589
పషరర: కకటటశసరరరవప బబజవరడ

7407 MLJ3695764
పషరర: పరరసత దచవ� కటటకరల�

7432 MLJ3411139
పషరర: మహహన కకట�

94-211/228

భరస : లలమ కకటటశసరరరవప� �కకట
ఇసటట ననస:84-29-2431/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-210/1167

7435 MLJ3696671
పషరర: రరజఖలకడమ రరమశశటట

94-212/738

తసడడ:డ పరపయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:30
లస: ససస స
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7436 MLJ3696663
పషరర: పదనమ రరమశశటట
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94-212/739

తసడడ:డ పరపయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:32
లస: ససస స
7439 NDX0703355
పషరర: పరపయఖ రరమశశటట

94-212/742

94-211/231

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-29-2441
వయససస:69
లస: ససస స
7445 NDX2032282
పషరర: ఎసషస రర రరణణ తపపపగబడడసష

94-211/234

94-211/237

94-210/1168

94-211/1190

94-210/595

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:50
లస: పప

94-211/235

7455 NDX2753507
పషరర: అనసదరఖ గబడచడ టట

7458 NDX2646131
పషరర: ఆసజనవయబలల కకల

94-211/1192

94-212/1231

7444 NDX2032290
పషరర: వజయకలమమరర యరమమల

7447 NDX2032258
పషరర: వజయ రరజ యరమమల

7450 NDX3107455
పషరర: వనసకటటష మబవస

భరస : దదనయఖ రరజ
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:27
లస: ససస స

94-211/236

94-211/1189

94-211/238

7453 NDX2110831
పషరర: శకనవరస రరవప సససకర

94-211/239

తసడడ:డ నసరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:84-29-2444/3
వయససస:24
లస: పప
94-211/1191

7456 NDX2344364
పషరర: గగరర కకల

94-210/594

భరస : కకటటశసర రరవప కకల
ఇసటట ననస:84-29-2444/6
వయససస:24
లస: ససస స
94-210/888

7459 NDX2646263
పషరర: పసచచమమ కకల

94-210/889

భరస : ఆసజనవయబలల కకల
ఇసటట ననస:84-29-2444/6
వయససస:52
లస: ససస స

94-212/1232 7462 NDX3023330
7461 NDX3030244
పషరర: పడభకరరరవప యమలమమమసడనళయ
పషరర: వనసకటటశసరర యలమసద

7464 NDX1280841
పషరర: పడమల రరణణ నవలపరటట

94-211/233

తసడడ:డ బబలయఖ మబవస
ఇసటట ననస:84-29-2444/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పషరయమఖ యమలమమమసడనళయ
ఇసటట ననస:84-29-2445
వయససస:30
లస: పప
94-210/596

94-211/230

తసడడ:డ పసలల వనవ
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకల
ఇసటట ననస:84-29-2444/6
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల కకల
ఇసటట ననస:84-29-2444/6
వయససస:53
లస: ససస స
7463 MLJ3691359
పషరర: శకనవరససలల ఉపపలపరటట

7452 NDX0952705
పషరర: ననసరమమ సససకరర

7441 MLJ3695947
పషరర: రరజగశసరర జజగర

భరస : వజయరరజ యరమమల
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గబడచడటట
ఇసటట ననస:84-29-2444/4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల కకలమ
ఇసటట ననస:84-29-2444/6
వయససస:34
లస: పప
7460 NDX2753226
పషరర: పసచచమమ కకల

94-211/232

భరస : ననసరయఖ సససకరర
ఇసటట ననస:84-29-2444/3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద పసచచయఖ గబడచడ టట
ఇసటట ననస:84-29-2444/4
వయససస:39
లస: పప
7457 NDX2408870
పషరర: కకటటశసరరరవప కకలమ

7443 NDX2032308
పషరర: కకటటశసరర తపపపగబడడసష

7449 NDX3028693
పషరర: నసరయఖ ససకర

94-212/741

భరస : ఏహహసషసలల చనన జజగర
ఇసటట ననస:84-29-2440
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ ససకర
ఇసటట ననస:84-29-2444
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పతస
ఇసటట ననస:84-29-2444/3
వయససస:57
లస: ససస స
7454 NDX2736643
పషరర: శకనవరసరరవప గబడచడటట

94-212/743

తసడడ:డ దననయయలల తపపపగబడడసష
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దననవలల తపపపగబడడసప
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:47
లస: పప
7451 NDX3195567
పషరర: శవమమ పతస

7440 NDX2355147
పషరర: తచలపప డ లల వనసకట
రరమమసజనవయబలల
తసడడ:డ తచలపప డ లల బబలయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2439
వయససస:36
లస: పప

7446 NDX2032274
పషరర: మష తపపపగబడడసష

7438 MLJ3692415
పషరర: కకటటశసరరరవప రరమశశటట

తసడడ:డ పరపయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:36
లస: పప

భరస : యమకకబబ తపపపగబడడసష
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మష తపపపగబడడసష
ఇసటట ననస:84-29-2443
వయససస:37
లస: ససస స
7448 NDX2032316
పషరర: యకకబబ తపపపగబడడసప

94-212/740

భరస : పరపయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2436
వయససస:62
లస: పప
7442 MLJ3695897
పషరర: హహమలత చదరరవప

7437 MLJ3696655
పషరర: మహలకడమ రరమశశటట

94-212/1233

భరస : పడభబకర రరవప యలమసద
ఇసటట ననస:84-29-2445
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/240

7465 NDX1059955
పషరర: రమమదచవ ననలపరటట

94-211/241

భరస : రరసబబబబ ననలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:30
లస: ససస స
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7466 NDX1097039
పషరర: రమమదచవ నవలపరటట
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94-211/242

భరస : శసకర నవలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:45
లస: ససస స
7469 NDX0572172
పషరర: రరసబబబబ� ననలపరటట�

94-211/245

7470 NDX1280494
పషరర: మసరసన రరవప సససకజ

94-211/247

7473 NDX1280924
పషరర: దసరరర పరరతప

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ� �షషక
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:48
లస: పప

7476 NDX1280932
పషరర: కకటయఖ దనరర

తసడడ:డ వనసకట రరవప చరరల
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:77
లస: పప
94-211/255

భరస : వజయ పరల
ఇసటట ననస:84-29-2448
వయససస:29
లస: ససస స
7484 MLJ3695954
పషరర: వమలమదచవ వసగరపపరపప
భరస : వవసకటటశసర రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:84-29-2449
వయససస:45
లస: ససస స
7487 MLJ3691565
పషరర: వవసకటటశసరరరవప వసగరపపరపప

94-211/260

94-210/598

తసడడ:డ గగరర ననయబడడ శశటట
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:24
లస: ససస స
7493 NDX1280742
పషరర: జయ బబరగ
భరస : శకనస బబరగ
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:30
లస: ససస స

94-211/263

7471 NDX2530871
పషరర: లకడమ సరరజన చరరల

7474 NDX1280916
పషరర: బబచచ దనరర

94-211/251

94-211/254

7480 NDX1308246
పషరర: శకదచవ చరరల

7482 NDX1470541
పషరర: వజయ పరల మదసగబల

7483 MLJ3691524
పషరర: వనసకటటశసరరర నవలపరటట

94-211/256

94-230/826

94-210/597

తసడడ:డ అబడహస నవలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2449
వయససస:60
లస: పప
94-211/258

7486 NDX1341338
పషరర: సరయ పడణణత వసగరపపరపప

94-211/259

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:84-29-2449
వయససస:26
లస: పప
94-211/261

7489 NDX1567926
పషరర: ఖమససస పసరర

తసడడ:డ వనసకట కకషష మబరరస బబతషలమ
ఇసటట ననస:84-29-2450
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ పసరర
ఇసటట ననస:84-29-2450
వయససస:28
లస: పప

7491 NDX1771816
పషరర: మలలర శసర రరవప కడగళళ

7492 NDX2221752
పషరర: నససమ బబగస షషక

94-210/599

తసడడ:డ రరమబమరరస ననయబడడ కడగళళ
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:23
లస: ససస స

7494 NDX1280734
పషరర: శకనస బబరగ

7495 MLJ3691763
పషరర: బబజ� షషక�

తసడడ:డ జజకకబబ బబరగ
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:32
లస: పప

94-211/252

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:66
లస: పప

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:36
లస: ససస స

7488 NDX2484301
పషరర: శకకరసత బబతషలమ

94-211/249

7477 NDX0570507
పషరర: జహసగరర షషక

తసడడ:డ భబజసగ నరసససహ రరవప చరరల
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:42
లస: పప

7485 NDX1174861
పషరర: కరరమమ పఠరన

94-2/612

తసడడ:డ కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:33
లస: పప

భరస : అలషర పఠరన
ఇసటట ననస:84-29-2449
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:84-29-2449
వయససస:52
లస: పప
7490 NDX1793174
పషరర: వనసకట మననకడ శశటట

94-211/248

తసడడ:డ శరసశశన మదసగబల
ఇసటట ననస:84-29-2448
వయససస:37
లస: పప
94-211/257

94-211/244

భరస : భబజసగ నరసససహ రరవప చరరల
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:56
లస: పప

94-211/253 7479 NDX2536654
7478 NDX2536647
పషరర: భబజసగ నరసససహ రరవప చరరల
పషరర: రమణ చరరల

7481 NDX1470525
పషరర: మమధసరర మదసగబల

94-211/246

భరస : వలలరరయఖ పరరతప
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:36
లస: ససస స
94-211/250

7468 NDX0570416
పషరర: దదనయఖ రరజ నవలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నవలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబచచ దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2447
వయససస:28
లస: ససస స
7475 MLJ3404969
పషరర: శశరదన� షషక�

94-211/243

భరస : వనసకటటశసరరర నవలపరటట
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర� nelapati
ఇసటట ననస:84-29-2446
వయససస:32
లస: పప
7472 NDX1280866
పషరర: వనసకరయమమ దనరర

7467 MLJ3695939
పషరర: శరరద నవలపరటట

94-211/264

94-229/1121

94-211/262

94-211/265

తసడడ:డ సపవదసలల� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:33
లస: పప
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7496 MLJ3404316
పషరర: జలమన� షషక�
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94-211/266

తసడడ:డ సపవదసలల� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2451
వయససస:37
లస: పప
7499 NDX1996828
పషరర: మమలమల షషక

94-211/269

94-211/272

94-211/275

94-211/1195

94-211/277

94-211/280

భరస : పకకరర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2464
వయససస:46
లస: ససస స

7509 NDX2808533
పషరర: ఇబడహహస షషక

94-228/608

7512 NDX0568634
పషరర: చనన దసరర తమమశశటట

7515 NDX1280825
పషరర: షరలన దనరర

94-211/283

7518 MLJ1971373
పషరర: రరణణ దనరర

94-211/278

7521 MLJ3406014
పషరర: శసకర� దనరర�

94-211/281

7524 NDX1182641
పషరర: షకకర షషక
తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2464
వయససస:58
లస: పప

94-211/274

7507 NDX3210812
పషరర: ఉదయ భబససర అడప

94-211/1194

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:32
లస: పప
7510 NDX1280767
పషరర: మమధవ కలసచల

94-211/276

7513 NDX1996885
పషరర: యలమసద రరవప ఆకలల

94-211/279

7516 NDX1280833
పషరర: పసడయమసక దనరర

94-211/282

భరస : హరరకలమమర దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/284

7519 NDX0894154
పషరర: నరసససహరరవప దనరర

94-211/285

తసడడ:డ హహసషసన దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:30
లస: పప
94-211/287

తసడడ:డ నరరసలల� దనరర�
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:44
లస: పప
94-211/289

7504 NDX1341312
పషరర: అబబదల హఫసజ షపవక

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-29-2459
వయససస:24
లస: పప

భరస : పడసరదస దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:44
లస: ససస స
94-211/286

94-211/271

భరస : దసరర పడసరద కలసచల
ఇసటట ననస:84-29-2457
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వకకస దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:44
లస: పప
7523 MLJ3696176
పషరర: అలమరభ షషక

94-211/1193

భరస : వనసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2457
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకర దనరర
ఇసటట ననస:84-29-2462
వయససస:38
లస: ససస స
7520 NDX1183029
పషరర: మమలమల షషక

7506 NDX3167970
పషరర: ఉదయ భబససర అడప

7501 NDX0568527
పషరర: కలలసనబ షషక

తసడడ:డ ఇబబడహహస షపవక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబజ� కలసచల
ఇసటట ననస:84-29-2460/2
వయససస:45
లస: ససస స
7517 MLJ3412442
పషరర: అననమమరర దనరర

94-211/273

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2457
వయససస:37
లస: ససస స
7514 MLJ3411105
పషరర: లకడమరరజఖస� కలసచల�

7503 MLJ3693009
పషరర: మబసతనజ షషక

94-211/268

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప అడప
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:32
లస: పప
7511 NDX0646570
పషరర: ససభబషసణణ తమమశశటట

94-211/270

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:34
లస: పప
7508 NDX3207297
పషరర: ఉదయ భబససర అడప

7500 NDX1996810
పషరర: జజన బబషర షషక

7498 NDX1996745
పషరర: రనసన హహసససనబ షషక

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2452
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2452
వయససస:30
లస: పప

భరస : అబబదల హఫసజ షపవక
ఇసటట ననస:84-29-2455
వయససస:30
లస: ససస స
7505 NDX1791202
పషరర: షబబర షషక

94-211/267

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2452
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2452
వయససస:27
లస: పప
7502 NDX1341320
పషరర: రరహనవ షపవక

7497 NDX1996752
పషరర: మసరసన బ షషక

7522 NDX1183045
పషరర: నరసససహరరవప T

94-211/288

తసడడ:డ వవసకయఖ ట
ఇసటట ననస:84-29-2463
వయససస:68
లస: పప
94-211/290

7525 NDX1280908
పషరర: ఆషర షషక

94-211/291

భరస : మమబబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2465
వయససస:29
లస: ససస స

Page 255 of 315

7526 NDX1280890
పషరర: అదనసబ షషక
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94-211/292

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2465
వయససస:53
లస: ససస స
7529 MLJ3696077
పషరర: శవ లకడమ తచలలరర

7527 NDX1174879
పషరర: మసరసన బ షషక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:26
లస: ససస స
94-211/295

భరస : గరవరరన రగడకడ
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:33
లస: ససస స

7530 MLJ3696085
పషరర: ఆదదలకడమ� ఆరరదల�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచమబబత
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దథడకడ
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:36
లస: పప
7538 NDX0567248
పషరర: రసదలబ షషక

94-211/304

94-211/307

94-211/310

94-211/313

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప పలర
ఇసటట ననస:84-29-2473
వయససస:25
లస: పప

7542 NDX0568709
పషరర: ససబబన బ� షషక�

7545 NDX1619073
పషరర: వనసకట లకడమ మమరరశశటట

7548 MLJ1972355
పషరర: మహహదదన బ

94-211/316

7551 MLJ3406089
పషరర: మమలమల షషక

94-211/305

7554 NDX1759853
పషరర: ననరరయణ రరవప పలర

7534 MLJ3691649
పషరర: గరవరర న రజడడడ తచలలరర

94-211/300

7537 NDX1790824
పషరర: ననగబర బ షషక

94-211/303

7540 MLJ3691755
పషరర: సలమస షషక

94-211/306

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2468
వయససస:33
లస: పప
94-211/308

7543 MLJ3691664
పషరర: వర వససత రరవప� పలర పప�

94-211/309

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:84-29-2469
వయససస:41
లస: పప
94-211/311

7546 MLJ3693066
పషరర: పరరమళ� గనననపపడడ�

94-211/312

తసడడ:డ నరసససహరరవప� గనననపపడడ
ఇసటట ననస:84-29-2471
వయససస:32
లస: ససస స
94-211/314

7549 MLJ3692894
పషరర: సపవదమమ షషక

94-211/315

భరస : సయఖద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2472
వయససస:58
లస: ససస స
94-211/317

తసడడ:డ సయఖదనసహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2472
వయససస:52
లస: పప
94-211/319

94-211/297

భరస : సలమస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2468
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-29-2472
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2472
వయససస:26
లస: పప
7553 NDX1759861
పషరర: చరణ తచజ పలర

94-211/302

భరస : ఏడడకకసదలల మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-29-2471
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:84-29-2471
వయససస:35
లస: ససస స
7550 NDX1759911
పషరర: జజన బబషర షషక

7539 MLJ3696192
పషరర: మసరసన బ షషక

7531 NDX1833129
పషరర: అమర షషక

తసడడ:డ ససబబబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:35
లస: పప

భరస : షఫస� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2469
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దనరర హహసషసన�
ఇసటట ననస:84-29-2470
వయససస:46
లస: ససస స
7547 MLJ3696002
పషరర: ససజజత గరగనపపడడ

94-211/299

భరస : చనన అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2468
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2468
వయససస:32
లస: పప
7544 MLJ3692993
పషరర: దనరకలమమరర� హహసషసన�

7536 MLJ3691698
పషరర: వససతరరవప ఆరరదల

94-211/294

తసడడ:డ అబబదల ఖసదసదస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర ఆరరదల
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2468
వయససస:31
లస: ససస స
7541 NDX0731950
పషరర: ససభబన షషక

94-211/296

తలర : ఖమససస సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:30
లస: పప
94-211/301

7528 NDX1175108
పషరర: జననబ షషక

భరస : సయఖద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప�
ఇసటట ననస:84-29-2467
వయససస:53
లస: ససస స

94-211/298 7533 NDX0894204
7532 NDX2101939
పషరర: వనసకట శకనవరస రరవప చచమబబత
పషరర: సపవదస మసరసన షషక

7535 NDX1183011
పషరర: రరమకకటటశసర రరవప దథడకడ

94-211/293

7552 NDX1280783
పషరర: శక ససధ తచనవనటట

94-211/318

భరస : శవరజ పపలహరర
ఇసటట ననస:84-29-2473
వయససస:41
లస: ససస స
94-211/320

తసడడ:డ పరమమశ ననయబడడ యసడపలర
ఇసటట ననస:84-29-2473
వయససస:49
లస: పప

7555 NDX2409589
పషరర: గగససయమ షషక

94-230/827

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2475
వయససస:32
లస: ససస స
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94-211/321

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2476
వయససస:56
లస: ససస స
7559 MLJ3696168
పషరర: ఆషర బ షషక

94-211/324

94-211/327

94-211/330

94-211/332

94-210/602

94-212/745

94-212/748

తసడడ:డ రరధనకకషషమబరరస చదరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2485
వయససస:77
లస: పప

7569 MLJ3691409
పషరర: ఇససబ షషక

7572 MLJ3691375
పషరర: పపదబబబబ యలమసదల

7575 MLJ3696234
పషరర: ననగబర బ షషక

7578 NDX2457497
పషరర: శరఖస కకకసట ప ఫర దనరరవవమబల

94-212/1235

7581 NDX3020294
పషరర: అశశక బబబబ గరరర వనమబల

94-210/600

7584 MLJ3696069
పషరర: శవ పరరసత పససపపలలటట
భరస : శవ శశషష బబబబ
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:30
లస: ససస స

7564 NDX2221760
పషరర: ఖమససస షషక

94-211/329

7567 MLJ3696135
పషరర: అమననబ సయఖద

94-211/331

7570 MLJ3691383
పషరర: tirupataiah యలమసడల

94-210/601

తసడడ:డ అసకమమరరవప యలమసడల
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:33
లస: పప
94-210/603

7573 NDX2457513
పషరర: షరరమల షషక

94-211/333

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:23
లస: ససస స
94-212/746

7576 NDX2457422
పషరర: రరజఖలకడమ లమమబ

94-212/747

భరస : అశశక బబబబ దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-212/749

7579 NDX3025350
పషరర: శరఖస కకకసటఫర కరరవవమబల

94-212/1234

తసడడ:డ జజన కరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:57
లస: పప
94-212/1236

తసడడ:డ శరఖస కకకసటఫర గరరర వనమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:31
లస: పప
94-210/604

94-211/326

భరస : మరర సయఖద
ఇసటట ననస:84-29-2481
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరఖస కకకసటఫర కరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:53
లస: ససస స
7583 MLJ3691458
పషరర: రరమకకషష చదరరవప

94-212/744

భరస : రజహమన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస కకకసట ప ఫర దనరరవవమబల
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:53
లస: ససస స
7580 NDX3020419
పషరర: వససత కలమమరర కరరవవమబల

7566 NDX1174937
పషరర: నఫససబ షషక

7561 MLJ3692985
పషరర: ఆషర బబగస షషక

తసడడ:డ అబబబస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప యలమసడల
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:39
లస: ససస స
7577 NDX2457604
పషరర: వససత కలమమరర దనరరవవమబల

94-211/328

తసడడ:డ ననశరజరర షపవక
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ మసగరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-29-2483
వయససస:35
లస: పప
7574 MLJ3413093
పషరర: జజన బ షషక

7563 MLJ3696150
పషరర: మసరసన బ షషక

94-211/323

భరస : అబబదల రజజక షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సయఖద
ఇసటట ననస:84-29-2481
వయససస:43
లస: పప
7571 MLJ3691334
పషరర: బబలకకషష ఆకలల

94-211/325

భరస : అబబబస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబస� జజన�
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:46
లస: పప
7568 MLJ3691771
పషరర: ఖలల సయఖద

7560 MLJ3692969
పషరర: సపవదసనన షషక

7558 MLJ3695996
పషరర: సయసద మసరసన బ షషక

భరస : బబబబ వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2479
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సయఖద జజన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:40
లస: ససస స
7565 AP151000405530
పషరర: సయఖద జజన�

94-211/322

భరస : వనసకట ననరరయణ దనలవనవ
ఇసటట ననస:84-29-2477
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సయఖద మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2480
వయససస:32
లస: ససస స
7562 MLJ3692977
పషరర: ఖమససస బ షషక

7557 NDX0733212
పషరర: వనసకట ససబబమమ దనలవనవ

7582 NDX3020435
పషరర: రజఖలకడమ లలమబ

94-212/1237

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప లలమబ
ఇసటట ననస:84-29-2483/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-211/334

7585 MLJ3696051
పషరర: వర లకడమ పససపపలలటట

94-211/335

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:53
లస: ససస స
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7586 MLJ3696044
పషరర: వనసకట రతనస పససపపలలటట

94-211/336

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:71
లస: ససస స
7589 MLJ3691672
పషరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

94-211/339

94-211/342

94-211/345

94-211/348

94-211/351

94-211/353

94-211/356

భరస : మగలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:63
లస: ససస స

7599 NDX1759754
పషరర: ఖమజజ షషక

7602 NDX0570572
పషరర: మలర కరరరజనరరవప ఓసటటపపల

7605 NDX1280809
పషరర: షహననజ షషక

7608 MLJ3696093
పషరర: సపవదనబ� షషక�

94-211/359

7611 MLJ3412202
పషరర: బబలలర మమ మసటట

94-211/349

7614 NDX1280791
పషరర: సలమమన షషక
తసడడ:డ సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:27
లస: పప

7594 MLJ3693058
పషరర: పరరసత ఉపపతలర

94-211/344

7597 NDX2064723
పషరర: ధనలకడమ ఒసటటపపల

94-211/347

7600 NDX2064780
పషరర: దదనవశ జరరగబమళ

94-211/350

తలర : పపషప కలమమరర జరరగబమళ
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:31
లస: పప
94-211/352

7603 NDX2950822
పషరర: ఖమన సపవదన షషక

94-211/1196

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2494
వయససస:46
లస: పప
94-211/354

7606 MLJ1972348
పషరర: సయఖద మసరసన బ షషక

94-211/355

భరస : మగలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/357

7609 MLJ3411733
పషరర: హహమమసభ షషక

94-211/358

భరస : సపవదన
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/360

భరస : కకటటశసరరరవప మసటట
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:53
లస: ససస స
94-211/362

94-211/341

భరస : బబచచ బబబబ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:48
లస: ససస స
7613 MLJ3692902
పషరర: ఖమశసబ షషక

94-211/346

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబబబ
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:38
లస: ససస స
7610 MLJ1973205
పషరర: మబనన షషక

7596 MLJ3691714
పషరర: ససబబబరరవప గబసజ

7591 MLJ3691722
పషరర: సయఖద మసరసన షషక

భరస : శకరరమబలల ఉపపతలర
ఇసటట ననస:84-29-2489/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �బతష
స ల�
ఇసటట ననస:84-29-2496
వయససస:46
లస: పప
7607 MLJ1971399
పషరర: తనహహరర షషక

94-211/343

తసడడ:డ జహసగరర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జహసగరర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:33
లస: పప
7604 MLJ3404365
పషరర: తరరపత రరవప �బతష
స ల�

7593 MLJ3693041
పషరర: మమహతనజ హససనన ఉపపతలర

94-211/338

తసడడ:డ అబబబస
ఇసటట ననస:84-29-2489
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-29-2489/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : మబసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2490
వయససస:24
లస: ససస స
7601 NDX0572081
పషరర: మబసస ఫర షషక

94-211/340

భరస : సరసబశవరరవప ఉపపతలర
ఇసటట ననస:84-29-2489/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల ఉపపతలర
ఇసటట ననస:84-29-2489/1
వయససస:43
లస: పప
7598 NDX2458040
పషరర: ఫరరజనన షషక

7590 NDX2457554
పషరర: రజహనన షషక

7588 MLJ3691680
పషరర: శవ శశషష బబబబ పససపపలలటట

తసడడ:డ ససవర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2488
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-29-2489/1
వయససస:36
లస: ససస స
7595 MLJ3688876
పషరర: సరసబశవరరవప ఉపపతలర

94-211/337

తసడడ:డ ససలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2487
వయససస:57
లస: పప
7592 MLJ3696127
పషరర: అసకమమ గబసజ

7587 NDX0956797
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

7612 MLJ3412368
పషరర: వజయలకడమ నగరస

94-211/361

భరస : నగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:58
లస: ససస స
94-211/363

7615 MLJ3691557
పషరర: అబబదల రజజక షషక

94-211/364

తసడడ:డ చనసద సరహహబ
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:40
లస: పప
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94-211/365

తసడడ:డ మమహమద� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:42
లస: పప
7619 NDX1835356
పషరర: అమరఊన షషక

94-212/750

94-211/369

94-211/370

94-211/1198

94-211/374

94-211/377

94-230/828

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:38
లస: ససస స

7629 NDX2811628
పషరర: ససహరర బ దసదచకలల

7632 NDX0956870
పషరర: ఘన షపవదనవల షషక

7635 MLJ3404472
పషరర: జజఫరసల షషక

7638 NDX0733352
పషరర: రరహనన పరరసన షషక

94-211/381

7641 MLJ3696226
పషరర: కరసతమమ� దచవరపలర �

94-211/1199

7644 MLJ3696200
పషరర: గగససయమ షషక
భరస : గగస
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:39
లస: ససస స

7624 NDX1907320
పషరర: ఖమససస షషక

94-212/753

7627 NDX1280726
పషరర: జజన సపవదన షషక

94-211/372

7630 NDX1060664
పషరర: మరరబ షషక

94-211/373

భరస : సపవదనవల
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:41
లస: ససస స
94-211/375

7633 NDX0956946
పషరర: అససకగలల జజగర

94-211/376

తసడడ:డ ఏసయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:46
లస: పప
94-211/378

7636 NDX2680866
పషరర: రరహహ షషక

94-211/1039

తసడడ:డ సయఖద బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:19
లస: ససస స
94-211/379

7639 NDX2352136
పషరర: మహబబబ షరరఫ షషక

94-211/380

తసడడ:డ అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-29-2505
వయససస:55
లస: పప
94-211/382

భరస : ససగరత రరవప� దచవరపలర
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:60
లస: ససస స
94-213/699

94-211/368

తసడడ:డ సపవద ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-29-2501
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహబబబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2505
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రతనస� దచవరపలర
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:33
లస: ససస స
7643 NDX1096981
పషరర: ననగమలలర శసరర మజజ

94-211/371

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:79
లస: పప

భరస : జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:66
లస: ససస స
7640 NDX0895037
పషరర: మరరయమమ � దచవరపలర

7626 MLJ3692852
పషరర: సయఖద ఖమససమ బ� షషక�

7621 NDX1759937
పషరర: ఖమససస షసక

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2500
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనన జజన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జఫర వల సరహహబ
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:51
లస: పప
7637 NDX2343788
పషరర: హహమమస బ షషక

94-212/752

భరస : అనసర బబష దసదచకలల
ఇసటట ననస:84-29-2501
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2502
వయససస:66
లస: ససస స
7634 MLJ3691748
పషరర: సయఖద బబబబ షషక

7623 NDX1835422
పషరర: మసరసన బ షషక

94-211/367

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2500
వయససస:24
లస: పప

భరస : సయఖద ఖమససస� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2501
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : శదదయఖ దసదదకలల
ఇసటట ననస:84-29-2501
వయససస:31
లస: పప
7631 NDX2424489
పషరర: హహమమసబ షషక

94-212/751

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2500
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జననవసదన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2501
వయససస:24
లస: ససస స
7628 NDX2744654
పషరర: అనవర దసదదకలల

7620 NDX1979915
పషరర: యబసఫ షషక

7618 NDX2458057
పషరర: రఫస షషక

తసడడ:డ బబజజ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2499
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2499
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2500
వయససస:45
లస: పప
7625 NDX1980565
పషరర: సపవదనబ షషక

94-211/366

తసడడ:డ అబబదల� షషక�
ఇసటట ననస:84-29-2497
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబజజ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2499
వయససస:37
లస: ససస స
7622 NDX1759929
పషరర: మమలమల షషక

7617 AP151000405420
పషరర: హహసషసన షషక�

7642 MLJ3691805
పషరర: రతనస� దచవరపలర �

94-211/383

తసడడ:డ ససగరతరరవప� రతనస
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:40
లస: పప
94-213/700

7645 MLJ3696218
పషరర: జరరనన బబగస షషక

94-213/701

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:39
లస: ససస స
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94-213/702

భరస : సషటవనన సన
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:45
లస: ససస స
7649 NDX0914283
పషరర: పప లలపలర వనసకటటష

94-213/705

94-211/384

94-211/387

94-211/390

94-211/1200

94-211/394

94-210/607

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరర
ఇసటట ననస:84-29-2520
వయససస:41
లస: పప

7659 NDX0956904
పషరర: ఖమజజవల షషక

7662 NDX2719177
పషరర: షషక రసజజన బ

7665 NDX2484210
పషరర: నససమమ

7668 NDX2484186
పషరర: ననగబర షషక

94-211/395

7671 NDX0957134
పషరర: శకలకడమ వనసకటటష చదసబబటట

94-211/391

7674 NDX2953297
పషరర: కరరణ అనగరన
భరస : వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:57
లస: ససస స

7654 NDX1792424
పషరర: సపవదనబ షషక

94-211/386

7657 NDX1470707
పషరర: మసరసన వల షషక

94-211/389

7660 NDX1470681
పషరర: మమలమల షషక

94-211/392

తసడడ:డ జహసగరర
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:71
లస: పప
94-212/1238

7663 NDX0752691
పషరర: ఖమజజ షషక

94-211/393

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-29-2511
వయససస:30
లస: పప
94-210/605

7666 NDX2484202
పషరర: ఫరతమమ షషక

94-210/606

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2518
వయససస:61
లస: ససస స
94-210/608

7669 NDX2484178
పషరర: మసరసన వల షషక

94-210/609

తసడడ:డ లమల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2518
వయససస:67
లస: పప
94-211/396

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-29-2519
వయససస:28
లస: పప
94-211/398

94-213/707

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2518
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర� చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-29-2519
వయససస:65
లస: ససస స
7673 NDX1790865
పషరర: రరమ కకషష మరర

94-211/388

భరస : ననగబర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2518
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2518
వయససస:31
లస: పప
7670 AP151000408621
పషరర: వనసకటరమణమమ � చదసబబటట

7656 NDX0957449
పషరర: ససభబన షషక

7651 NDX1273242
పషరర: సరమబఏలల తషరకర

భరస : అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:84-29-2510
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన� షషక
ఇసటట ననస:84-29-2515/1
వయససస:30
లస: ససస స
7667 NDX2484194
పషరర: బబషర షషక

94-211/385

తసడడ:డ ఖమదర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరబబబబ బబసదదలలరర
ఇసటట ననస:84-29-2509
వయససస:24
లస: ససస స
7664 MLJ3696184
పషరర: షరహహరర� షషక�

7653 NDX1341353
పషరర: పసరబ షపవక

94-213/704

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:41
లస: పప
7661 NDX3023280
పషరర: కరరణ బబసదదలలరర

94-213/706

భరస : మబలమల
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:26
లస: పప
7658 NDX1470715
పషరర: బబబబ వల షషక

7650 NDX1273259
పషరర: సషటవనన సన బదదదపపడడ

7648 NDX0895664
పషరర: శకలసతల దచవరపలర

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : కనకమమమ
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:47
లస: పప

భరస : పసరబ
ఇసటట ననస:84-29-2507
వయససస:31
లస: ససస స
7655 NDX1481084
పషరర: జబవపలమర బబబబ షషక

94-213/703

భరస : సరమబఏలల
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-29-2506
వయససస:33
లస: పప
7652 NDX1341346
పషరర: సషస ద మసరసన బ షపవక

7647 NDX1273234
పషరర: మరరయమమ తషరకర

7672 NDX1792986
పషరర: భబరత మరర

94-211/397

భరస : రరమ కకషష మరర
ఇసటట ననస:84-29-2520
వయససస:40
లస: ససస స
94-207/803

7675 MLJ3692928
పషరర: పదమజ� గరదద�

94-211/399

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:50
లస: ససస స
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94-211/400

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గరదద
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:30
లస: పప
7679 NDX2953271
పషరర: కకశశర అనగరన

94-212/1239

94-211/405

తసడడ:డ ననగరరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:84-29-2526
వయససస:76
లస: పప
94-211/408

భరస : వవణబగరపరల రరవప పబబటట
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:48
లస: ససస స

7683 NDX1174960
పషరర: శవలకకమ దథడకడ

7686 AP151000408008
పషరర: ససతమమమ పబబత

94-211/411

తసడడ:డ చకకయఖ పబబటట
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:54
లస: పప

7689 NDX2912558
పషరర: ససమత దచవ కరకరపరరస

94-211/406

భరస : సరసబశవరరవప లమవప
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:38
లస: ససస స

7692 NDX3020682
పషరర: ససదదప రరవ

94-211/409

94-211/412

భరస : శశషష కలమమర చదదలవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:26
లస: ససస స

7695 NDX0895516
పషరర: ధనలకడమ ససహహచ

94-212/1240

94-211/415

తసడడ:డ కకషరషరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:31
లస: పప

7698 NDX0101816
పషరర: శశషషకలమమర చదలవరడ

94-212/1243

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమరకగగపపలమ
ఇసటట ననస:84-29-2529
వయససస:25
లస: ససస స

7701 NDX1481134
పషరర: ససజనఖ పటట పప

94-211/413

7704 NDX2221802
పషరర: ససమత దచవ కరకరపరరస

7687 MLJ3404266
పషరర: వవణబగరపరల రరవప పబబత

94-211/410

7690 NDX2884971
పషరర: లకడమ రరజగశసరర కకట

94-212/1241

7693 NDX2701449
పషరర: సప మమశసరరవప శరకణస

94-213/869

7696 NDX0895607
పషరర: శకదచవ ససహహచ

94-211/414

భరస : కకషరషరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:55
లస: ససస స
94-211/416

7699 NDX0893289
పషరర: కకషరషరరవప ససహహచ

94-211/417

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:55
లస: పప
94-211/418

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-29-2529
వయససస:25
లస: ససస స
94-211/420

94-211/407

తసడడ:డ రరజరరవప శరకణస
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:33
లస: పప
94-210/1218

7684 MLJ3412236
పషరర: రరజగశసరర పబబత

భరస : రరమకకషష రరవప కకట
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:84-29-2528
వయససస:32
లస: ససస స

7697 NDX0099853
పషరర: పడవణ కలమమర చదలవరడ

94-211/403

తసడడ:డ చకకయఖ పబబటట
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర రరవ
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:36
లస: పప

7694 NDX2221794
పషరర: సరయ శరకవణణ చదదలవరడ

7681 MLJ3695889
పషరర: ఖమససస బ షషక

భరస : రరమరరవప పబబత
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఉపషసదడ రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:67
లస: ససస స
94-212/1242

94-211/402

భరస : సపవదననబ షషక
ఇసటట ననస:84-29-2522
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : చకకయఖ పబబత
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:85
లస: ససస స

7688 MLJ3404936
పషరర: వనసకరటరరమ రరవప పబబటట

తసడడ:డ బబబబరరవప పటట పప
ఇసటట ననస:84-29-2529
వయససస:52
లస: పప

94-210/1169

భరస : రరమకకటటశసర రరవప దథడకడ
ఇసటట ననస:84-29-2527
వయససస:33
లస: ససస స

7685 MLJ3695871
పషరర: ససతనలకడమ పబబటట

7703 MLJ3688926
పషరర: ననగగశసరరరవప పటట పప

7680 NDX3037249
పషరర: పడమల గరజల

7678 MLJ3688918
పషరర: వనసకటటశసరరరవప గరదద

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:84-29-2522
వయససస:23
లస: ససస స

7682 NDX0732230
పషరర: ససబబరరజ కలనపరరజ

7700 NDX3257227
పషరర: సపసదన యమరకగగపపలమ

94-211/401

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గరదద
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరలల
ఇసటట ననస:84-29-2521
వయససస:38
లస: పప

7691 NDX3023827
పషరర: పదమ ససధనరరణణ లమవప

7677 NDX0100552
పషరర: పడవణ కలమమర గరదద

7702 MLJ3693074
పషరర: ఫరరద యరకగగపపపల

94-211/419

భరస : రమమష యరకగగపపపల
ఇసటట ననస:84-29-2529
వయససస:37
లస: ససస స
94-211/440

Deleted

భరస : ఉపషసదడ రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:84-29-2529, P. CH ENCLAVE
వయససస:67
లస: ససస స

7705 NDX2221810
పషరర: ఉపషసదడ రరవప కరకరపరరస

94-211/441

తసడడ:డ వనసకటబచలస కరకరపరరస
ఇసటట ననస:84-29-2529, P. CH ENCLAVE
వయససస:77
లస: పప
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7706 MLJ3688934
పషరర: లకకమనరసససహరరవప� దనసస�

94-211/421

తసడడ:డ వశసరరపరచనరర�
ఇసటట ననస:84-29-2530
వయససస:39
లస: పప
7709 NDX2971067
పషరర: రతన కలమమరర వరరజ

94-211/422

తసడడ:డ నరసయఖ� దనసస
ఇసటట ననస:84-29-2530
వయససస:64
లస: పప
94-212/1245

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2530
వయససస:53
లస: ససస స
7712 MLJ1973098
పషరర: అనల కలమమర యకసలదదవ

7707 AP151000405412
పషరర: వశసరరపరచనరర � దనసస

7710 NDX2140036
పషరర: అనత కనపరరస

7713 MLJ1973478
పషరర: ససరగషషసమమర� యకసలదదవ�

94-211/1201

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:84-29-2530
వయససస:59
లస: ససస స
94-211/423

భరస : రరమ అనల కలమమర కనపరరస
ఇసటట ననస:84-29-2531
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/425

7708 NDX2718724
పషరర: వజజజ రతన కలమమరర

7711 MLJ3688942
పషరర: ననగగశసరరరవప� కనపరరస�
తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-29-2531
వయససస:54
లస: పప

94-211/426

94-211/427
7714 MLJ1973072
పషరర: తరరపతరరయబడడ� యకసలదదవ

తసడడ:డ తరరపతరరయబడడ యకసలదదవ
ఇసటట ననస:84-29-2532
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరయబడడ� �యకసలదదవ
ఇసటట ననస:84-29-2532
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �యకసలదదవ
ఇసటట ననస:84-29-2532
వయససస:69
లస: పప

7715 NDX1792556
పషరర: సవతన దచవ యమదవ

7716 NDX1996703
పషరర: గరవరరన పడసరద యమదవ

7717 NDX0567776
పషరర: గరరరజ గరజనపపడడ

94-211/428

భరస : ససతతష కలమమర యమదవ
ఇసటట ననస:84-29-2534
వయససస:38
లస: ససస స
7718 NDX0568873
పషరర: అజరబ షషక
భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-29-2583
వయససస:31
లస: ససస స
7721 AP151000408661
పషరర: ససనత ఎరకగరవపల

7719 MLJ3695798
పషరర: అరరణణమ అసగబలలరర

94-211/434

7722 NDX1060169
పషరర: హహమమవత కలకలలరర

తసడడ:డ రరమకకటయఖ� ఎరకగరపపల
ఇసటట ననస:84-29-2589
వయససస:46
లస: పప

7725 MLJ3406238
పషరర: ఆసజనవయబలల� జ.ఎస.ఆర�

భరస : రరజగశ మసదనదèరర
ఇసటట ననస:84-30-25/2545
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషష� దసవరస
ఇసటట ననస:84-30-2454
వయససస:54
లస: ససస స
7733 NDX0567552
పషరర: శకదచవ కరరరచరల
భరస : పడసరద కరరరచరల
ఇసటట ననస:84-30-2455/1
వయససస:48
లస: ససస స

94-211/435

7731 MLJ3688694
పషరర: శవశసకర దసవరస

94-211/438

7734 NDX0572131
పషరర: పడసరద కకరరబల
తసడడ:డ శక రరమచసదడమబరరస కకరరబల
ఇసటట ననస:84-30-2455/1
వయససస:55
లస: పప

7723 AP151000408377
పషరర: కకటటశసరమమ ఎరకగరవపల

94-211/436

7726 MLJ3695921
పషరర: మదనర బ షషక

94-211/439

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-29-2612
వయససస:56
లస: ససస స
94-211/442

7729 NDX3241429
పషరర: హమదన షషక

94-213/1132

తసడడ:డ శకనస బబష షషక
ఇసటట ననస:84-30-255
వయససస:20
లస: ససస స
94-211/444

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:84-30-2454
వయససస:37
లస: పప
94-211/446

94-211/433

భరస : రరమకకటయఖ ఎరకగరవపల
ఇసటట ననస:84-29-2589
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వలర భరరవప
ఇసటట ననస:84-30-26/6
వయససస:52
లస: ససస స
94-211/443

7720 MLJ3695780
పషరర: లకకమ అసగబలలరర
భరస : ససగమయస అసగబలలరర
ఇసటట ననస:84-29-2584
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:84-29-2589
వయససస:69
లస: పప

94-210/1171 7728 NDX0895268
7727 NDX2752905
పషరర: లలేథలమకే్షషసేస మసదనదèరర
పషరర: కకషషకలమమరర వసగరపపరపప

7730 MLJ3692647
పషరర: వనసకటరమణ దసవరస

94-211/432

భరస : శశషగరరరరరవప కలకలలరర
ఇసటట ననస:84-29-2589
వయససస:54
లస: ససస స
94-211/437

94-211/430

భరస : నరసససహరరవప గరజనపపడడ
ఇసటట ననస:84-29-2571
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగమయస అసగబలలరర
ఇసటట ననస:84-29-2584
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� ఎరకగరవపల
ఇసటట ననస:84-29-2589
వయససస:45
లస: ససస స
7724 AP151000405549
పషరర: రమమష ఎరకగరపపల

94-211/429

తసడడ:డ ఫగబలమల యమదవ
ఇసటట ననస:84-29-2534
వయససస:67
లస: పప
94-211/431

94-211/424

7732 MLJ3688702
పషరర: కకషష దసవరస

94-211/445

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-30-2454
వయససస:58
లస: పప
94-211/447

7735 MLJ3695681
పషరర: వ.టట.ఏల.బబల ససరగఖ గరడవరరస

94-211/448

భరస : బ.పస.సస.వ.పడసరద గరడవరరస
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:36
లస: ససస స
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7736 NDX0567933
పషరర: వనసకటటశసరమమ గబడపరటట

94-211/449

భరస : బబబబరరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:56
లస: ససస స
7739 NDX1996802
పషరర: వనసకటటశసరరర గబడపరటట

94-211/452

94-211/455

94-211/458

94-211/461

7746 MLJ3692720
పషరర: ననగలకడమ� చలమర�

7749 NDX1280676
పషరర: యమససన షరరఫ షషక

94-211/464

7752 NDX1280668
పషరర: బషసర అహమమద షషక

94-211/467

7755 MLJ1973114
పషరర: శకనవరసమబరరస� బబ దదనపలర �
తసడడ:డ శకమనననరరయణమబరరస� �
ఇసటట ననస:84-30-2460
వయససస:47
లస: పప

7757 NDX1791012
పషరర: ఆశర బబగస షషక

7758 NDX1790907
పషరర: రగషమ బబగస షషక

94-211/470

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2461
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:27
లస: ససస స
7763 MLJ3693033
పషరర: వషష
ష పసడయ మసడవ
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:51
లస: ససస స

94-211/459

7761 NDX1059948
పషరర: ససపడజ మసడవ

94-211/462

7764 AP151000408421
పషరర: జయపరరసత దచవరశశటట
భరస : కకటటశసరరరవప� దచవరశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:60
లస: ససస స

94-211/457

7747 NDX1096569
పషరర: మబసతనజ బబగస షషక

94-211/460

7750 NDX0570366
పషరర: ససరగష బబబబ� సస హహచ�

94-211/463

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:37
లస: పప
94-211/465

7753 NDX0172957
పషరర: శక దసరర బబ దదనపలర

94-211/466

తసడడ:డ శకనవరస మబరరస
ఇసటట ననస:84-30-2460
వయససస:32
లస: ససస స
94-211/468

7756 MLJ1973122
పషరర: శకమనననరరయణమబరరస
బబ దదనపలర
తసడడ:డ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:84-30-2460
వయససస:79
లస: పప

94-211/469

94-211/471

7759 NDX1790964
పషరర: సలమమ బబగస షషక

94-211/472

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2461
వయససస:56
లస: ససస స
94-211/474

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/476

7744 NDX1280684
పషరర: పసడయ లకసనబబ యన

భరస : బషసర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2461
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/473

94-211/454

భరస : మమమలలశసర రరవప లకసనబబ యన
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బలల సపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కవపపరపప
ఇసటట ననస:84-30-2460
వయససస:36
లస: పప

7760 NDX1280700
పషరర: ససచత మసడవ

94-211/456

తసడడ:డ బషసర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:41
లస: పప
7754 NDX1470293
పషరర: ఉదయ భబససర కవపపరపప

7743 NDX1096445
పషరర: షహననజ షషక

7741 MLJ3691227
పషరర: చదననకగశవ రరవప గసజజస
తసడడ:డ చలపత రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పడబబకరరరవప�
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడబబకరరరవప� చలమర
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:55
లస: ససస స
7751 MLJ3691243
పషరర: బబ సస� నమమకరయల�

94-211/453

తసడడ:డ బషసర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబ సస�
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:36
లస: ససస స
7748 MLJ3692712
పషరర: రమమదచవ� చలమర�

7740 NDX0571554
పషరర: శకనవరసరరవప� వనలవల�

94-211/451
7738 NDX0571141
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప గబడపరటట

తసడడ:డ బబబబరరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇరరర ద షషక
ఇసటట ననస:84-30-2459
వయససస:25
లస: ససస స
7745 MLJ3695715
పషరర: పదనమ� నమమమకరయల�

94-211/450

భరస : మహన రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:84-30-2458
వయససస:35
లస: పప
7742 NDX1907023
పషరర: యమససమన షషక

7737 MLJ3695699
పషరర: లకడమ సరవతడ గసజజస

7762 AP151000408400
పషరర: లలమకలమమరర� దచవరశశటట

94-211/475

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప� దచవరశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:43
లస: ససస స
94-211/477

7765 NDX1398701
పషరర: మరరబ షషక

94-211/478

భరస : లమలల
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:62
లస: ససస స
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94-211/479

తసడడ:డ అలమరబక పఠరన
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:27
లస: పప
7769 NDX1704148
పషరర: అపరష ఉననవ

94-211/482

94-211/1202

94-211/1203

94-211/1205

94-211/488

94-211/491

94-211/494

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:45
లస: పప

7779 NDX3038023
పషరర: పవన గరఫపలమ

7782 NDX1996984
పషరర: పడవలర క రసగర శశటట

7785 NDX1470962
పషరర: చనన రమణ రసగరశశటట

7788 NDX1470566
పషరర: ననగలకడమ యనమల

94-211/497

7791 NDX1612069
పషరర: ససకలమమర పరలపరరస

94-211/1206

7794 NDX1472075
పషరర: సరయససధ నమమల
తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:25
లస: ససస స

7774 NDX0571125
పషరర: అపరపరరవప గబడడవరడ

94-211/486

7777 NDX3086758
పషరర: రరమససససలమ దదవనసల

94-211/1204

7780 NDX3240835
పషరర: అదద లకడమ గరజల

94-222/840

భరస : శకనవరస గరజల
ఇసటట ననస:84-30-2534
వయససస:35
లస: ససస స
94-211/489

7783 NDX1470574
పషరర: దమయసత రసగరశశటట

94-211/490

భరస : చనన రమణ
ఇసటట ననస:84-30-2535
వయససస:51
లస: ససస స
94-211/492

7786 MLJ3695624
పషరర: పదమజ కజరపప� కజరపప

94-211/493

భరస : మలర ఖమరరజనరజడ�డడ కజరపప
ఇసటట ననస:84-30-2536
వయససస:46
లస: ససస స
94-211/495

7789 NDX2027200
పషరర: అనత పరలపరరస

94-211/496

భరస : వనసకట ననగగశసర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/498

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:38
లస: పప
94-211/500

94-211/484

భరస : కకషష పడసరద దదవనసల
ఇసటట ననస:84-30-2534
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవ శసకర� తసబబబతష
స ల
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:38
లస: ససస స
7793 NDX1280593
పషరర: రవశసకర తసబబ బతష
స ల

94-211/487

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2535
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరజడ�డడ కజరపప
ఇసటట ననస:84-30-2536
వయససస:56
లస: పప
7790 NDX0794222
పషరర: రమమదచవ� తసబబబతష
స ల

7776 NDX2345049
పషరర: ససత ఈరర

7771 AP151000405092
పషరర: షఫస షషక

తసడడ:డ ససతయఖ గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-30-2533
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ అజయ కలమమర రసగర శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2535
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రమణ
ఇసటట ననస:84-30-2535
వయససస:33
లస: పప
7787 MLJ3691169
పషరర: మలర ఖమరరజనరజడ�డడ కజరపప�

94-211/485

తసడడ:డ పవన
ఇసటట ననస:84-30-2534
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రమణ
ఇసటట ననస:84-30-2535
వయససస:27
లస: ససస స
7784 NDX1470590
పషరర: అజయ కలమమర రసగరశశటట

7773 AP151000408658
పషరర: లకకమకలససమమసబ గబడడవరడ

94-211/481

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2462/4
వయససస:51
లస: పప

భరస : తనతయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:84-30-2534
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:84-30-2534
వయససస:39
లస: పప
7781 NDX1470616
పషరర: పడశరసత రసగరశశటట

94-211/483

భరస : అపరపరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-30-2533
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:84-30-2533
వయససస:46
లస: పప
7778 NDX3037876
పషరర: శకనవరస గరజల

7770 NDX0956854
పషరర: అబబదల షషక

7768 AP151000405319
పషరర: కకటటశసర రరవప దచవరశశటట

తసడడ:డ వనసకట సరసమ� దచవరశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ షఫస షషక
ఇసటట ననస:84-30-2462/4
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససకలమమర పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-30-2532
వయససస:37
లస: ససస స
7775 NDX2763977
పషరర: ససతనరరస గబడడవరడ

94-211/480

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప mandava
ఇసటట ననస:84-30-2462
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉననవర
ఇసటట ననస:84-30-2462/1
వయససస:36
లస: ససస స
7772 NDX2886836
పషరర: శకలకడమ పరలపరరస

7767 MLJ3688975
పషరర: ససబబబరరవప మసడవ

94-211/499
7792 NDX0570978
పషరర: వనసకట ననగగశసరరరవప పరలపరరస

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:38
లస: పప
94-213/708

7795 MLJ3693538
పషరర: జగదదశసరర బబననన భకలసల

94-213/710

భరస : జయపడకరశ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:30
లస: ససస స
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7796 MLJ3693520
పషరర: వజయలకడమ బబననన భకలసల

94-213/711

7797 MLJ3689478
పషరర: జయ కకషషమ రరజ
చదనననభకలసల
తసడడ:డ సదరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:41
లస: పప

94-213/712

94-213/713
7798 MLJ3689486
పషరర: జయ పడకరష ననరరయణ బబననన
భకలసల
తసడడ:డ సదరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2538
వయససస:39
లస: పప

94-211/501

7800 MLJ3695541
పషరర: ససధన బబగమ షషక

94-211/502

7801 NDX1175025
పషరర: హససనన షషక

భరస : సదరఖపడకరశ
ఇసటట ననస:84-30-2537
వయససస:71
లస: ససస స
7799 NDX1175132
పషరర: పరరసన షషక
భరస : యబసదబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:31
లస: ససస స
7802 AP151000408566
పషరర: నదరజ హన

భరస : ఛనన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-211/504

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:50
లస: ససస స
7805 AP151000408473
పషరర: షషక కరరమబననసర షషక
భరస : ఖమశస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:59
లస: ససస స
7808 NDX1182856
పషరర: యబసదబ షషక

94-211/510

94-213/1088

94-210/612

94-210/615

భరస : దనద కరరమ మహమమద
ఇసటట ననస:84-30-2552
వయససస:41
లస: ససస స

7809 MLJ3691094
పషరర: చనన భబషర� షషక�

94-211/511

94-211/1207

7821 NDX0893198
పషరర: కకషష చదసబబటట

94-210/610

7824 NDX3118916
పషరర: పరరసత దచవ కటటకల
భరస : మహహశ కటటకల
ఇసటట ననస:84-30-2552
వయససస:62
లస: ససస స

94-211/509

7810 NDX1182989
పషరర: బబబబ షషక

94-211/512

7813 NDX1280171
పషరర: వజయ కలమమర చసదస

94-210/611

తసడడ:డ లకమణ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:84-30-2544
వయససస:37
లస: పప
94-210/613

7816 MLJ3691128
పషరర: శకనవరసరరవప చసతల

94-210/614

తసడడ:డ వవసకటశసర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2545
వయససస:33
లస: పప
94-210/616

7819 NDX2752848
పషరర: రరజగశ మమసధదèరర

94-210/1172

తసడడ:డ శవ మమసధదèరర
ఇసటట ననస:84-30-2545
వయససస:28
లస: పప
94-211/513

తసడడ:డ చటట వనసకటయఖ చదసబబటట
ఇసటట ననస:84-30-2551
వయససస:35
లస: పప
94-211/514

7807 MLJ3695558
పషరర: రరహహ మబననసర షషక

తసడడ:డ ఖమజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:53
లస: పప

7812 NDX1280155
పషరర: రరజలకకమ పరలశశటట

7818 MLJ3691110
పషరర: వనసకటటశసరరకవప చసతల

94-211/506

భరస : జకకకయమ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2545
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కస
ఇసటట ననస:84-30-2550
వయససస:24
లస: పప
7823 NDX1864512
పషరర: మమధవ గరల

94-211/508

భరస : వవసకటశసర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2545
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2545
వయససస:36
లస: పప
7820 NDX3174281
పషరర: సరయ కకషష కస

7806 AP151000408563
పషరర: మహబబబబ � షషక

7815 MLJ3695574
పషరర: అసజనదచవ చసతల

7804 NDX1174713
పషరర: కరరమబననసర షషక
భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదస లకమణ రరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2544
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగవయఖ చసదస
ఇసటట ననస:84-30-2544
వయససస:60
లస: పప
7817 NDX0733147
పషరర: ననగ మహహష చసతల

94-211/505

తసడడ:డ జకకకయమ షరర�ే్� షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప బబరరడ
ఇసటట ననస:84-30-2543
వయససస:18
లస: పప
7814 NDX1280163
పషరర: లకమణ రరవప చసదస

7803 AP151000408242
పషరర: కకటటశసరమమ ఉయమఖల

భరస : మసరసన� షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శబనసరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:35
లస: పప
7811 NDX2809705
పషరర: రరదడమ ననయబడడ బబరరడ

భరస : బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-30-2538/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-211/507

94-211/503

7822 NDX3286671
పషరర: మమబబ బబష దసదదకలల

94-213/1149

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:84-30-2551
వయససస:42
లస: పప
94-211/1208

7825 NDX3073533
పషరర: మహహశ కటటకల

94-211/1209

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటటకల
ఇసటట ననస:84-30-2552
వయససస:34
లస: పప
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94-211/1210

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-30-2552
వయససస:34
లస: పప
7829 NDX2657310
పషరర: రరజజ ననబబణణ

తసడడ:డ పడసరద రరపషణగబసట
ఇసటట ననస:84-30-2552
వయససస:23
లస: పప
94-211/1040

భరస : సతఖననరరయణ ననబబణణ
ఇసటట ననస:84-30-2553
వయససస:42
లస: ససస స
7832 NDX3176419
పషరర: శరరద కస

94-211/1213

తసడడ:డ జజగర రజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:50
లస: పప
7838 NDX2891703
పషరర: బబబబరరవప గబడపరత

94-211/1215

94-211/1217

7836 NDX2803492
పషరర: పవన గరదద

7839 NDX2809622
పషరర: వనలవల రమమశ బబబబ

7842 NDX3242773
పషరర: మనసదర బబష షషక

94-211/516

7845 NDX1864264
పషరర: హరరకకషష కగశనసపటట

7848 NDX2823755
పషరర: లలమవత కగసణసషటట

భరస : వననద కలమమర పరలలటట
ఇసటట ననస:84-30-2562 SRINIVASARAO T
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప కగసణసషత
ఇసటట ననస:84-30-2563
వయససస:66
లస: ససస స

7850 NDX3196144
పషరర: బబబబజ గగలర పలర

7851 NDX3200086
పషరర: బబబజ గగలపఅల

94-211/1219

తసడడ:డ రరమకకశన గగలర పలర
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప
7853 NDX3199106
పషరర: బబబజ గగలర పలర

94-211/1222

7854 MLJ3693686
పషరర: ననగమమధవ గగలర పలర
భరస : అమరలసగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:37
లస: ససస స

94-212/1247

7837 NDX2802122
పషరర: ఇశరల షషక

94-213/1091

తసడడ:డ ఫసరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:19
లస: పప
94-211/1216

7840 NDX2217396
పషరర: Rani బబ డడడపలర

94-134/608

భరస : Ramakrishanarao బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:84-30-2559
వయససస:54
లస: ససస స
94-212/1279

7843 NDX2028505
పషరర: కనకదసరర కగశనసపటట

94-211/515

భరస : హరరకకషష కగశనసపటట
ఇసటట ననస:84-30-2562
వయససస:36
లస: ససస స
94-211/517

7846 NDX2869949
పషరర: పపజత వపననవ

94-213/1092

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వపననవ
ఇసటట ననస:84-30-2562
వయససస:19
లస: పప
94-213/1093

7849 NDX3199577
పషరర: బబజ గలపల

94-211/1218

తసడడ:డ రమకసన గలపల
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప
94-211/1220

తసడడ:డ రరమకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రరమకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప

94-213/1090

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కగశనసపటట
ఇసటట ననస:84-30-2562
వయససస:41
లస: పప
94-211/518

7834 NDX2802148
పషరర: ఇశరక షషక
తసడడ:డ ఫసరరజ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జన బబష షషక
ఇసటట ననస:84-30-2561
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-30-2562
వయససస:35
లస: పప
7847 NDX2247088
పషరర: ససనతన పరలలటట

94-211/1214

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2558
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2561
వయససస:63
లస: పప
7844 NDX0101097
పషరర: శకనవరస రరవప� కగశనసపటట

7833 NDX2939254
పషరర: శరరష గబబబలల

94-211/1212

తసడడ:డ కకటయఖ కస
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరసకకటట
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గబడపరత
ఇసటట ననస:84-30-2557
వయససస:59
లస: పప
7841 NDX3022878
పషరర: జనన బబష షషక

94-211/1211 7831 NDX3190873
7830 NDX2732733
పషరర: ననబబణణ సరయ పవనకలమమర
పషరర: రమమశ కస

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప గబబబలల
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:19
లస: ససస స
94-213/1089

94-210/891

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2553
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : రరజ
ఇసటట ననస:84-30-2553
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమశ కస
ఇసటట ననస:84-30-2554
వయససస:42
లస: ససస స
7835 NDX2803500
పషరర: రరసకకటట గరదద

94-213/1136 7828 NDX2577914
7827 NDX3253762
పషరర: మననజ కలమమర రరపషణగబసట
పషరర: నహరరక గసడడవలస

7852 NDX3206950
పషరర: బబబజ గగలపఅల

94-211/1221

తసడడ:డ రరమకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప
94-213/714

7855 MLJ3697117
పషరర: సరరజన గగలర పలర

94-213/715

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:62
లస: ససస స
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94-213/716

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:41
లస: పప

7857 MLJ3689635
పషరర: అమరలసగగశసరరరవప గగలర పలర

94-213/717

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:43
లస: పప

7859 NDX2221786
పషరర: ససనత పరలలటట

94-211/519

భరస : వననద కలమమర పరలలటట
ఇసటట ననస:84-30-2567/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-211/521

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:84-30-2571
వయససస:27
లస: ససస స

7860 NDX1895632
పషరర: వననద కలమమర పరలలటట

94-211/520

7861 NDX1878091
పషరర: మసరసన వల షషక

7863 NDX2547248
పషరర: వనసకట సతఖ జజగగశసర రరవప
గసడడవలస
తసడడ:డ అపరపరరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2573
వయససస:54
లస: పప

94-211/1041

7866 NDX2547222
పషరర: ననగ అనదష గసడడవలస

94-211/1044

7864 NDX2582096
పషరర: జయ లకడమ గసడడవలస

భరస : శవననగరరజ
ఇసటట ననస:84-30-2574
వయససస:34
లస: ససస స

7868 NDX1060060
పషరర: పదనమ నసరససకక

7869 NDX0963579
పషరర: శవ ననగరరజ

7870 NDX0957464
పషరర: వనసకటటశసరరర యన

7871 NDX3094406
పషరర: హహసషన బ షషక
భరస : లలల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2575
వయససస:62
లస: ససస స
7874 NDX3082732
పషరర: ���������� ����������

94-211/1225

94-208/1417

7880 NDX2539146
పషరర: మదససదధన రరవప వననకకట

7875 NDX3082856
పషరర: ������� ����������

7878 NDX2812048
పషరర: అనసరరధ శతరరజపలర

94-211/522

94-212/1248

94-213/721

7873 NDX2924488
పషరర: శకనవరస రరవప కకమమమలపరటట

94-204/907

7876 NDX2757813
పషరర: అవననష చమటబ

94-211/1226

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చమటబ
ఇసటట ననస:84-30-2576
వయససస:30
లస: పప
94-213/1094

7881 NDX2522944
పషరర: శవ ననగ అనశ వననకకట

7884 NDX2539138
పషరర: హరరశ వననకకట
తసడడ:డ మదససదధన రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:84-30-2577 12/3
వయససస:29
లస: పప

7879 NDX2812774
పషరర: శశద
క చవ శరతరరజపలర

94-213/1095

భరస : శకనవరస రరవప శరతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-30-2576/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-211/523

భసధసవప: శవ పడసరద కటటకల
ఇసటట ననస:84-30-2577
వయససస:31
లస: పప
94-211/605

94-213/718

తసడడ:డ వనసకట సరసమ
ఇసటట ననస:84-30-2575/2
వయససస:60
లస: పప

భరస : సతష కలమమర శతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-30-2576/1
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస వననకకట
ఇసటట ననస:84-30-2577
వయససస:62
లస: పప

భరస : మదససదధన రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:84-30-2577 12/3
వయససస:49
లస: ససస స

94-211/1224

భరస : ���� ��� ���
ఇసటట ననస:84-30-2575/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప శతరరజపలర
ఇసటట ననస:84-30-2576/1
వయససస:56
లస: ససస స

7883 NDX2539153
పషరర: బడమరరసభ వననకకట

7872 NDX3095593
పషరర: ఫరతమ షషక

7867 NDX1059815
పషరర: శరఖమల గగరర నసరరసకర

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-30-2574
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2575
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ������������
ఇసటట ననస:84-30-2575/2
వయససస:36
లస: పప
7877 NDX2812816
పషరర: రరజఖస శతరరజపలర

94-213/720

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2574
వయససస:39
లస: పప
94-211/1223

94-211/1042

భరస : వనసకట సతఖ జజగగశసర రరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2573
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖ జజగగశసర రరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2573
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-30-2574
వయససస:48
లస: ససస స

94-230/835

తసడడ:డ షఫస షషక
ఇసటట ననస:84-30-2570
వయససస:25
లస: పప

94-211/1043
7865 NDX2547206
పషరర: ననగ వనసకట మహన రసగననథ
గసడడవలస
తసడడ:డ వ ఎస జజగగశసర రరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2573
వయససస:30
లస: పప
94-213/719

94-229/1470

తసడడ:డ రరమకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:84-30-2567
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:84-30-2567/1
వయససస:29
లస: పప

7862 NDX1341148
పషరర: ఫరతమమ షపవక

7858 NDX3162773
పషరర: బబబజ గగలర పలర

7882 NDX2673101
పషరర: ననగ శరకవణణ వరమనపఅల

94-211/1045

భరస : శవ ననగ అనశ వననకకట
ఇసటట ననస:84-30-2577
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/606

7885 NDX2539120
పషరర: శవ ననగ అనశ వననకకట

94-211/607

తసడడ:డ మదససదధన రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:84-30-2577 12/3
వయససస:31
లస: పప
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7886 NDX3241379
పషరర: అనషరరరన ససలలచన దనవల

94-213/1131

తసడడ:డ జజన మహన దనవల
ఇసటట ననస:84-30-2578
వయససస:35
లస: ససస స
7889 NDX2805091
పషరర: పపజజరర భవరన శసకర

94-211/1227

7890 NDX2552370
పషరర: తరరపత రరవప ఎలమసదల

94-211/1229

7893 NDX2917540
పషరర: ననగలకడమ గడడ స
భరస : శకనవరస రజడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:42
లస: ససస స

7895 NDX3073871
పషరర: ననగలకడమ ననమమపలర

7896 NDX2803740
పషరర: శకనవరస రజడడడ గడడ స

94-211/1232

తసడడ:డ నసరయఖ ననమమపలర
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:84-30-2586
వయససస:22
లస: ససస స
7901 NDX2684116
పషరర: కకమడడ వరలకడమ

94-210/893

94-211/526

94-211/529

భసధసవప: రహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2594
వయససస:27
లస: ససస స

94-213/1096

7905 MLJ3688868
పషరర: వనసకటటశసరరర కలసచనల

94-211/530

94-231/1193

7897 NDX2905081
పషరర: ఎలమసదల గబరవయఖ

7900 NDX2777241
పషరర: అనల కలమమర గబసటకల

94-211/524

7903 MLJ3695814
పషరర: గబరవమమ యలమసదల

7914 NDX3180270
పషరర: రరహనన షషక
భరస : రహమన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2594
వయససస:27
లస: ససస స

94-225/1476

94-213/1097

94-211/525

భరస : అసకమమరరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:61
లస: ససస స
94-211/527

7906 MLJ3688850
పషరర: బబజ కలసచనల�

94-211/528

తసడడ:డ నరసససహరరవప� కలసచనల�
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:51
లస: పప

94-211/1049 7909 NDX2681799
7908 NDX2681641
పషరర: వనసకట ఆసజనవయబలల గరజల
పషరర: ననగమణణ గరజల

7911 NDX2886760
పషరర: రహమమన షషక

94-211/1231

తసడడ:డ గగవసద రరజలల గబసటకల
ఇసటట ననస:84-30-2587
వయససస:21
లస: పప

94-211/1050

భరస : వనసకట ఆసజనవయబలల గరజల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:21
లస: ససస స
94-210/1173

తసడడ:డ అనసర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2594
వయససస:34
లస: పప
94-211/1234

7894 NDX2845311
పషరర: ఎలమసదల తరరపతయఖ

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గరజల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:26
లస: పప

భరస : నజర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2591
వయససస:61
లస: ససస స
7913 NDX2886778
పషరర: రరహనన షషక

7902 NDX2158104
పషరర: దచవ ఆకలల

94-211/1228
7891 NDX2889194
పషరర: అసకమమ రరవప యయళళ మసదల

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మబతనఖలరరవప�
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:66
లస: పప
7910 MLJ3695830
పషరర: బబబబలల షషక

94-211/1230

భరస : బబల కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ మసగరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:84-30-2590
వయససస:38
లస: పప
7907 MLJ3691326
పషరర: శవ మసగర రరవప� ఆకలల�

7899 NDX2846756
పషరర: చనవడ రమణ

94-210/892

తసడడ:డ తరపతయఖ యయళళ మసదల
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:74
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-30-2586
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:84-30-2588
వయససస:44
లస: ససస స
7904 NDX0818468
పషరర: రరమకకకషష ఆకలల

94-211/1047

తసడడ:డ కకషష రజడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:49
లస: పప
94-211/1048

7888 NDX2676922
పషరర: పపజజరర అపరష

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:84-30-2582
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప ఎలమసదల
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:34
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప యయళళ మసదల
ఇసటట ననస:84-30-2585
వయససస:68
లస: ససస స

7898 NDX2685014
పషరర: కకతస కకలరరహహణణ లకకమ పడసనన

94-211/1046

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:84-30-2579
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హసపస
ఇసటట ననస:84-30-2582
వయససస:23
లస: ససస స
7892 NDX2748671
పషరర: గబరవమమ యయళళ మసదల

7887 NDX2642791
పషరర: గరడచ ససవరగహహత

7912 NDX2941615
పషరర: రహమమన షషక

94-211/1233

తసడడ:డ అనవర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2594
వయససస:34
లస: పప
94-211/1235

7915 MLJ3696010
పషరర: రమమదచవ గబసటకల

94-211/531

భరస : గరవసద రరజలల గబసటకల
ఇసటట ననస:84-30-2595
వయససస:44
లస: ససస స
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7916 NDX3228400
పషరర: వనసకట రతనస చటటటబబ యన

94-222/829

తసడడ:డ వరరణణమర న చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:84-30-2596
వయససస:57
లస: పప

7917 NDX3229317
పషరర: సహససన చటటటబబ యన

భరస : శకనవరస చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:84-30-2596
వయససస:22
లస: ససస స

94-230/1127 7920 NDX0170720
7919 NDX3228673
పషరర: షణబమక శకనవరస చటటటబబ యన
పషరర: గగరమమ బబరరడ

తలర : వనసకట రతనస చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:84-30-2596
వయససస:30
లస: పప
7922 NDX0914010
పషరర: మలర యఖ మలలర ల

94-211/534

94-211/1237

94-211/535

94-211/538

94-211/541

94-211/543

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:84-30-2613
వయససస:61
లస: పప

7932 NDX0577569
పషరర: ఖమదరరబ షషక

7935 NDX2833184
పషరర: మసరసన బ షషక

7938 NDX2670537
పషరర: తతట రజన

94-211/545

94-211/548

7941 NDX1791087
పషరర: వనసకట లకడమ మటటట గబసట

94-211/533

7924 NDX2939932
పషరర: వజయ లకడమ మబసల

94-213/1098

7927 NDX2546976
పషరర: తరరషర రరచదరర

94-211/1051

భరస : రవసదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-30-2603 25-17-343/A5
వయససస:28
లస: ససస స
94-211/536

7930 NDX1060466
పషరర: రరజజ ననబబన

94-211/537

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:43
లస: ససస స
94-211/539

7933 NDX0645333
పషరర: ననగమలలర శసరరరవప కలసచల

94-211/540

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలసచల
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:38
లస: పప
94-213/1099

7936 NDX1096924
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-211/542

భరస : అబబదలమర షషక
ఇసటట ననస:84-30-2607
వయససస:33
లస: ససస స
94-212/872

భరస : జగబేసేరడ
ఇసటట ననస:84-30-2607
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-30-2608
వయససస:52
లస: పప
7943 NDX1341361
పషరర: సతఖననరరయణ కలపరల

94-211/1238

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2607
వయససస:37
లస: పప
7940 AP151000405653
పషరర: లలమ కకటటశసరరరవప� కకట�

7929 NDX0568790
పషరర: ఖమసససబ షషక

7921 NDX0893230
పషరర: తరరపత రరవప బబరరడ

భరస : కకటయఖ మబసల
ఇసటట ననస:84-30-2601
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:55
లస: పప
7937 NDX1280429
పషరర: అబబదలమర షషక

94-211/1236

భరస : ఇససబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనన హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:48
లస: ససస స
7934 NDX0570671
పషరర: చనన హహసషసన� షషక�

7926 NDX2977411
పషరర: శవ ననగ మలర శసరర బబ లగరన

94-222/835

తసడడ:డ సననఖసస ననయబడడ� బబరరడ
ఇసటట ననస:84-30-2601
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-30-2602
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శస రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:84-30-2606
వయససస:31
లస: ససస స
7931 NDX0567123
పషరర: మసరసనవబగస షషక

94-211/532

తసడడ:డ కకటయఖ మబసల
ఇసటట ననస:84-30-2601
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:84-30-2602
వయససస:43
లస: పప
7928 NDX0646315
పషరర: శరరద కలసచల

7923 NDX2796951
పషరర: ఆనసద బబబబ మబసల

7918 NDX3229457
పషరర: వనజ చటటటబబ యన

భరస : రతనస చటటటబబ యన
ఇసటట ననస:84-30-2596
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప బబరద
ఇసటట ననస:84-30-2601
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-30-2601
వయససస:42
లస: పప
7925 NDX2977296
పషరర: వనసకట ననరరయణ బబలగణణ

94-222/832

7939 NDX1618828
పషరర: రవ శసకర చదరరవప

94-211/544

తసడడ:డ రరమకకషషఇ చదరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2608
వయససస:44
లస: పప
94-211/546

94-211/547
7942 NDX1791129
పషరర: శకరరమ చసదడమబరరస మటటట గబసట

భరస : శకరరమ చసదడమబరరస మటటట గబసట
ఇసటట ననస:84-30-2609
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటలకడమ నరసససహ రరవప మటటట గబస
ఇసటట ననస:84-30-2609
వయససస:69
లస: పప

7944 NDX1029206
పషరర: పడదదప కలమమర తనళళళరర

7945 NDX1029149
పషరర: కరకసతకలమమర తనళళళరర

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:84-30-2614
వయససస:30
లస: పప

94-211/549

94-211/550

తసడడ:డ హరరబబబబ తనళళళరర
ఇసటట ననస:84-30-2614
వయససస:31
లస: పప
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94-211/1239

భరస : ససకరసత దఊకర
ఇసటట ననస:84-30-2614/2
వయససస:27
లస: ససస స
7949 JBV0803726
పషరర: వరమమ తనళళళరర

94-211/552

94-211/1242

94-211/555

94-211/558

94-211/561

భరస : వనసకటటశసర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2619
వయససస:74
లస: ససస స
7964 NDX0912162
పషరర: కలసటబల � పదమజ

94-211/563

94-211/1052

94-211/1055

భరస : రసదల షపవక
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:30
లస: ససస స

7954 NDX0895573
పషరర: సరయ ససజతన వసగరపపరగపప

94-211/554

7957 NDX0732768
పషరర: వనసకట శశష రఘబకలమమర
గరమఠస
తసడడ:డ వనసకటబచనరరఖలల గరమఠస
ఇసటట ననస:84-30-2617
వయససస:44
లస: పప

94-211/557

7959 NDX1479329
పషరర: లకడమ పపరష ససబడహమణఖస
జనననభటర
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ జనననభటర
ఇసటట ననస:84-30-2618
వయససస:63
లస: పప

94-211/559

7960 NDX1280338
పషరర: ససతమమ కరమశశటట

94-211/560

7962 NDX1280346
పషరర: రమమష బబబబ కరమశశటట

94-211/562

భరస : రమమష బబబబ కరమశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2619
వయససస:54
లస: ససస స

7965 NDX0893180
పషరర: శకనవరసరరవప కలసటబల

7968 NDX2706653
పషరర: జజఖత శశటట

7971 NDX1704098
పషరర: లకడమ మమరరశశటట

7974 NDX1060201
పషరర: షరకకర షషక
భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:49
లస: ససస స

7963 NDX2669216
పషరర: కరమశశటట వనసకట సరయ చరణ

94-212/873

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:84-30-2619
వయససస:18
లస: పప
94-211/564

7966 NDX1480565
పషరర: గగరర ననయబడడ శశటట

94-211/565

తసడడ:డ గబసపసరసమ
ఇసటట ననస:84-30-2620
వయససస:51
లస: పప
94-211/1053

7969 NDX2690568
పషరర: వనసకట మననకడ శశటట

94-211/1054

తసడడ:డ గగరర ననయబడడ శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2621
వయససస:23
లస: ససస స
94-211/566

భరస : శకనవరసరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/568

94-211/1241

94-211/556

భరస : గగరర ననయబడడ శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2621
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర ననయబడడ శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2621
వయససస:18
లస: ససస స
7973 NDX2221778
పషరర: ఫరతమమ షషక

7956 NDX0893891
పషరర: వలర భరరవప వసగరపపరపప

7951 NDX3064029
పషరర: ససబబరరవప పరపరసణణ

తసడడ:డ వలర భరరవప వసగరపపరగపప
ఇసటట ననస:84-30-2616
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కలసటబల
ఇసటట ననస:84-30-2620
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గబసపసరసమ శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2621
వయససస:50
లస: పప
7970 NDX2699759
పషరర: పరవన కలమమర శశటట

94-211/1243

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2619
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� పదమజ
ఇసటట ననస:84-30-2620
వయససస:43
లస: ససస స
7967 NDX2703437
పషరర: గగరర ననయబడడ శశటట

7953 NDX3036449
పషరర: అనసష పరపరసణణ

94-211/551

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:84-30-2616
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల గరమఠస
ఇసటట ననస:84-30-2617
వయససస:83
లస: పప
7961 NDX1280320
పషరర: వనసకరయమమ కరమశశటట

94-211/553

తసడడ:డ ససబబరరవప పరపరసణణ
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస� షషక�
ఇసటట ననస:84-30-2616
వయససస:40
లస: పప
7958 NDX0718627
పషరర: వనసకటబచనరరఖలల గరమఠస

7950 JBV0803718
పషరర: హరరబబబబ తనళళళరర

7948 NDX0171652
పషరర: వనసకట శరరష సప మరగతష

భరస : శకనవరస రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పరపరసణణ
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:44
లస: ససస స
7955 NDX0894121
పషరర: రఫస షషక�

94-211/1240

భరస : ససకరసత డకరస
ఇసటట ననస:84-30-2614/2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ తనళళళరర
ఇసటట ననస:84-30-2615
వయససస:50
లస: ససస స
7952 NDX3109634
పషరర: కకటటశసరమమ పరపరసణణ

7947 NDX2867356
పషరర: గరతనసజల డకరస

7972 NDX1470251
పషరర: శవ ననగలకడమ మమరరశశటట

94-211/567

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:28
లస: ససస స
94-211/569

7975 NDX1280312
పషరర: రసదల షషక

94-211/570

తసడడ:డ ఖమశస షషక
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:31
లస: పప
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7976 NDX1470236
పషరర: హనసమసత రరవప మమరరశశటట

94-211/571

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2622
వయససస:34
లస: పప
7979 NDX3057262
పషరర: షమమబననసర షషక

94-210/1174

94-230/836

94-230/839

94-230/842

94-230/845

94-230/848

94-211/1246

తసడడ:డ గబరవయఖ తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:28
లస: పప

7989 NDX0531749
పషరర: జజన భబషర ఖమన�

7992 NDX0135749
పషరర: గగస ఖమన� పఠరన�

7995 NDX3057189
పషరర: ఫరరజనన షషక

7998 NDX2454924
పషరర: ససధఖ రరణణ చసతల

94-210/617

8001 MLJ3693017
పషరర: శవ గగరర� వనమరజడడడ�

94-230/843

8004 NDX0571182
పషరర: అనల కలమమర వనమరజడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:33
లస: పప

7984 NDX0119172
పషరర: జరరనన పఠరన

94-230/838

7987 NDX2174001
పషరర: బషసరరననసర పఠరన

94-230/841

7990 NDX0649806
పషరర: చనసద బబషర షషక

94-230/844

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:37
లస: పప
94-230/846

7993 NDX0135715
పషరర: అలర భక పఠరన

94-230/847

తసడడ:డ రహహసజజన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:52
లస: పప
94-245/1327

7996 NDX2919173
పషరర: ససధనఖరరణణ చసతల

94-211/1245

భరస : ననగ మహహష కలమమర చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2626
వయససస:29
లస: ససస స
94-230/849

7999 MLJ3695566
పషరర: మయమబన షషక

94-211/574

తసడడ:డ ఖమసససబ
ఇసటట ననస:84-30-2628
వయససస:36
లస: ససస స
94-211/575

భరస : వనసకట రతస యఖ�
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/577

94-211/1244

భరస : అబబదల రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ననగమహహష చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2626
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర బసదననదస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:24
లస: ససస స
8003 NDX0957050
పషరర: శకనవరసరరవప తషలస

94-230/840

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:84-30-2626
వయససస:22
లస: ససస స
8000 NDX2344489
పషరర: జజఖత బసదననదస

7986 NDX0119149
పషరర: గబలమజర పతనన

7981 NDX3058146
పషరర: ససభబన షషక

భరస : ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:76
లస: పప
7997 NDX2921021
పషరర: హరరక చసతల

94-230/837

తసడడ:డ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రషసస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:52
లస: పప
7994 NDX0135780
పషరర: అబబదల రహహస ఖమన పఠరన

7983 NDX0118570
పషరర: మబసతనజ పఠరన

94-211/572

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:36
లస: పప

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసద బబషర�
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:34
లస: పప
7991 NDX0532218
పషరర: ఖమససస ఖమన పఠరన

94-211/573

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగస ఖమన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:42
లస: ససస స
7988 NDX0531707
పషరర: దదలర మద షషక�

7980 NDX2468981
పషరర: ఈససబ ఖమన పఠరన

7978 MLJ3688751
పషరర: ససబబబరరవప చనన

తసడడ:డ పసచచయఖ చనన
ఇసటట ననస:84-30-2623
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగసష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అలమర బక షషక
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:24
లస: ససస స
7985 NDX0118968
పషరర: జహహర పఠరన

94-180/343

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప చనన
ఇసటట ననస:84-30-2623
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జన షషక
ఇసటట ననస:84-30-2625
వయససస:74
లస: ససస స
7982 NDX2031888
పషరర: షబన షషక

7977 NDX2319937
పషరర: మమఘన చనన

8002 AP151000408600
పషరర: అసజమమ తషలస

94-211/576

భరస : గబరవయఖ తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:50
లస: ససస స
94-211/578

8005 MLJ3688843
పషరర: ససబబబరరవప తషలస

94-211/579

తసడడ:డ గబరవయఖ తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:42
లస: పప
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94-211/1247

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:59
లస: పప
8009 MLJ3404597
పషరర: ససబబబరరవప ససదస

94-211/580

తసడడ:డ రరమమబరరస ససదస
ఇసటట ననస:84-30-2630
వయససస:54
లస: పప
8012 NDX2724821
పషరర: రమఖ కకసడపలర

94-211/1250

94-211/582

94-212/757

94-211/585

94-211/588

94-211/591

Deleted
94-211/594

తసడడ:డ ఖమజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:38
లస: పప
8033 NDX0946988
పషరర: మసగమమ పససపపలలటట
భరస : వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:68
లస: ససస స

94-211/1251

8016 MLJ3695863
పషరర: ననగమణణ

8019 NDX1479907
పషరర: ససత లకడమ లకరసకలల

8022 NDX0645523
పషరర: రరమమరరవప పలకరయల

8025 MLJ3406709
పషరర: చననఆదదననరరయణ దనసర

8028 NDX0646711
పషరర: ససనత తషలస

94-212/756

94-211/583

8034 NDX0947002
పషరర: రమణ పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:44
లస: పప

8014 NDX2352110
పషరర: వనసకట లకడమ తరరమల శశటట

94-211/581

8017 NDX2804938
పషరర: పటట పప ససచరరత

94-211/1252

8020 NDX0894246
పషరర: మమధవలత పరలకరయల

94-211/584

భరస : రరమమరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/586

8023 MLJ3404340
పషరర: రరమమరరవప లకరసకలల

94-211/587

తసడడ:డ మలర యఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:46
లస: పప
94-211/589

8026 MLJ3695855
పషరర: సరరత ససరరగరరర

94-211/590

తసడడ:డ రమణ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:32
లస: ససస స
94-211/592

8029 MLJ3692704
పషరర: రతనకలమమరర ససరరగస

94-211/593

భరస : రమణ ససరరగస
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:48
లస: ససస స
94-211/595

తసడడ:డ వనసకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:54
లస: పప
94-212/758

94-211/1249

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-30-2632
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:35
లస: ససస స
8031 MLJ3405750
పషరర: రమణ ససరరగరరర

8011 NDX3021037
పషరర: వనసకటయఖ కలతల

భరస : వవణబగరపరల తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:84-30-2631
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:69
లస: పప

భరస : బబజవల షషక
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:33
లస: ససస స
8030 MLJ3691136
పషరర: బబజవల షషక

8013 NDX3044203
పషరర: కలతల వనసకట తచజ కలతల

94-212/755

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలతల
ఇసటట ననస:84-30-2630
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పలకరయల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:46
లస: పప
8027 MLJ3695590
పషరర: మమలమబ షషక

94-211/1248

భరస : ససధనకర లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-30-2634
వయససస:60
లస: ససస స
8024 NDX0388876
పషరర: ససధనకర లకరసకలల

8010 NDX2724219
పషరర: లకడమ కకసడపలర

8008 NDX0737924
పషరర: గబరరననథస నదల

తసడడ:డ హనసమయఖ నదల
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటనరసససహ ర నమమల
ఇసటట ననస:84-30-2631
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-30-2632
వయససస:50
లస: పప
8021 AP151000408595
పషరర: ధనలకడమ లకరసకలల

భరస : వనసకటటశసరరర తషలస
ఇసటట ననస:84-30-2629
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలతల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-30-2630
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననగగససరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:84-30-2631
వయససస:40
లస: పప
8018 NDX0100081
పషరర: ససబబయఖ శరమ

94-212/754

భరస : శకనవరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-30-2630
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:84-30-2630
వయససస:20
లస: ససస స
8015 NDX2352094
పషరర: వవణబ గగపరల తరరమల శశటట

8007 NDX0732628
పషరర: లకడమ తషలస

8032 MLJ3691268
పషరర: ఖమజజవల షషక

94-211/596

తసడడ:డ వబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-30-2635
వయససస:63
లస: పప
94-212/759

8035 NDX0552893
పషరర: ససధనరరణణ � గసడడవలస

94-211/597

భరస : సరసబశవరరవప� గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-30-2636
వయససస:44
లస: ససస స
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94-14/876

తసడడ:డ మలర కరరరజన బసడడ
ఇసటట ననస:84-30-2637
వయససస:67
లస: పప
8039 NDX0571307
పషరర: వనసకటటశసర రరవప వనమరజడడడ

94-211/599

94-211/601

94-211/603

94-203/516

94-203/519

94-212/761

8049 NDX0609321
పషరర: సరసబబడజఖస పప రరసస

8052 NDX1659657
పషరర: వజయమదదతఖసరయ చచబబడ లల

8055 NDX0567354
పషరర: లలమవత చచబబడ లల

94-212/764

8058 NDX0567388
పషరర: కకషష భబరత చచబబడ లల

94-212/767

8044 NDX3023686
పషరర: వనసకమమ కలరరచచటట

94-212/1249

8047 NDX2331460
పషరర: ఉమ మహహశసరర పప లసస

94-203/517

8050 NDX0817478
పషరర: శకనవరసరరవప పప లమసస

8063 NDX0732149
పషరర: పడభబకరరరవప పరలపప గబ

8064 AP151000405438
పషరర: రరమమమహనరరవప చచబబడ లల
తసడడ:డ పదనమరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:54
లస: పప

94-203/515

94-203/518

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:34
లస: పప
94-211/608

8053 NDX0733022
పషరర: వనసకట రతనస ఇసటటరర

94-212/760

భరస : కకషరషరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:33
లస: ససస స
94-212/762

8056 NDX0167692
పషరర: ససశల పరలలపప గబ

94-212/763

భరస : పడభబకర రరవప పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:47
లస: ససస స
94-212/765

8059 NDX1471374
పషరర: మహ పదమ పడకరష చచబబడ లల

94-212/766

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:26
లస: పప

94-212/768 8062 NDX1182708
8061 NDX1182658
పషరర: వజయ ఆదదతఖసరయయ చచబబడ లల
పషరర: పడబబ ధ చసదడసరయయ చచబబడ లల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:30
లస: పప

94-212/770

94-211/600

తసడడ:డ గసగరధర రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పదనమరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బబ పరలపప గబ
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:38
లస: పప

94-211/604

భరస : శకనవరసరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:47
లస: ససస స
8060 NDX1471366
పషరర: శరశచసదడ చచబబడ లల

8046 NDX1595018
పషరర: ననగగశసర రరవప గసగరదచవ

8041 NDX0568154
పషరర: వరమమ వనమరజడడడ

భరస : వనసకటయఖ కలరరచచటట
ఇసటట ననస:84-30-2641
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకషష మబరరస చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:41
లస: ససస స
8057 NDX0567313
పషరర: పపషపవత చచబబడ లల

94-211/602

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:60
లస: పప
8054 MLJ3412798
పషరర: ననగలకడమ చచబబడ లల

8043 MLJ3688967
పషరర: వనసకట రతస యఖ వనమరజడడడ

94-211/598

భరస : వనసకయఖ వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2639
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ గసగరదచవ
ఇసటట ననస:84-30-2654
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:37
లస: ససస స
8051 NDX0817536
పషరర: గసగరధర రరవప పప లమసస

94-211/1056

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2639
వయససస:54
లస: పప

భరస : షఫస షషక
ఇసటట ననస:84-30-2642/4
వయససస:53
లస: ససస స
8048 NDX0609347
పషరర: ఉషరరరణణ తనడడశశటట

8040 NDX2628527
పషరర: పడదదప కలమమర వనమరజడడ

8038 NDX0567974
పషరర: వనజ వనమరజడడడ

భరస : వనసకటటశసర రరవప వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2638
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2638
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2639
వయససస:32
లస: పప
8045 AP151000408577
పషరర: హహసషసన బ షషక

94-14/877

తసడడ:డ వనసకటటశసరరలల బసడడ
ఇసటట ననస:84-30-2637
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమరజడడడ
ఇసటట ననస:84-30-2638
వయససస:59
లస: పప
8042 MLJ3688959
పషరర: పడసనన కకషష వనమరజడడడ

8037 NDX2694990
పషరర: మలర కరరరజన రరవప బసడడ

94-212/769

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:31
లస: పప
94-212/771

8065 AP151000405436
పషరర: శకనవరసరరవప చచబబడ లల

94-212/772

తసడడ:డ పదనమరరవప చచబబడ లల1
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:55
లస: పప
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8066 AP151000405437
పషరర: పదనమరరవప చచబబడ లల

94-212/773

తసడడ:డ కకటయఖ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:84/31
వయససస:81
లస: పప
8069 NDX2869352
పషరర: రతనకలమరర మమరరగర

94-229/1472

94-211/1259

94-211/610

94-211/613

94-211/616

94-211/619

94-211/622

తసడడ:డ జమమల స డరబన
ఇసటట ననస:84-31-2548/2
వయససస:43
లస: పప

8079 MLJ3691102
పషరర: ఖమశస� షషక�

8082 AP151000408362
పషరర: శవమమ ననరరశశటట

8085 AP151000405494
పషరర: రరమబలల ననరరశశటట �

8088 NDX1937954
పషరర: శకనస మసదనదదడ

94-211/625

8091 NDX1174788
పషరర: మబనన DARBAN

94-211/614

8094 NDX3020229
పషరర: శకనవరసరరవప గరయ
తసడడ:డ చననయఖ గరయ
ఇసటట ననస:84-31-2554/1
వయససస:41
లస: పప

8074 NDX2892099
పషరర: దసరర పడసరద వసగపసడడ

94-211/1267

8077 NDX1906975
పషరర: ససభబన షషక

94-211/612

8080 NDX2140044
పషరర: వజయ లకడమ బసడడ

94-211/615

భరస : రరజగష కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/617

8083 MLJ3406253
పషరర: శకనవరసరరవప ననరరశశటట

94-211/618

తసడడ:డ రరమబలల ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:37
లస: పప
94-211/620

8086 NDX1280254
పషరర: జగదదశసరర మసదనదదడ

94-211/621

భరస : శవ మసదనదదడ
ఇసటట ననస:84-31-2544
వయససస:47
లస: ససస స
94-211/623

8089 NDX1280247
పషరర: సతష మసదనదదడ

94-211/624

తసడడ:డ శవ మసదనదదడ
ఇసటట ననస:84-31-2544
వయససస:29
లస: పప
94-211/626

భరస : మహబబబ బబష డరబన
ఇసటట ననస:84-31-2548/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-211/628

94-211/1271

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-31-2541
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవ మసదనదదడ
ఇసటట ననస:84-31-2544
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కగశవ రరవప మసదనదదడ
ఇసటట ననస:84-31-2544
వయససస:52
లస: పప
8093 NDX1980342
పషరర: మహబబబ బబషర డరబన

94-211/611

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబయమఖ భబపత
ఇసటట ననస:84-31-2544
వయససస:58
లస: ససస స
8090 NDX1280262
పషరర: శవ మసదనదదడ

8076 MLJ3691011
పషరర: మమలమల షషక

8071 NDX2863801
పషరర: ఆదదలకడమ కరరక

తసడడ:డ శవ శసకర వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-31-271/63
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమబలల ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస జరజడడడ
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:42
లస: పప
8087 NDX1175223
పషరర: చన ననగమమ భబపత

94-211/609

తసడడ:డ మమబబసరహహబ�
ఇసటట ననస:84-31-2541
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2543
వయససస:33
లస: ససస స
8084 NDX1793042
పషరర: నరసససహ రరవప జరజడడ

8073 NDX2064772
పషరర: సరళ దచవ బలలససపరటట

94-229/1471

తసడడ:డ ఏసస కరరక
ఇసటట ననస:84-31-27-12/11/9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజవల షషక
ఇసటట ననస:84-31-708
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-31-2541
వయససస:54
లస: పప
8081 MLJ3693025
పషరర: పదనమ ననరరశశటట

94-211/1265

భరస : రరజజ రతనస బలలససపరటట
ఇసటట ననస:84-31-267S5
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-31-708
వయససస:40
లస: ససస స
8078 MLJ1971779
పషరర: ఖమశస షషక

8070 NDX2863272
పషరర: మమలమల షషక

8068 NDX2869360
పషరర: జకరయఖ మమరరగర

తసడడ:డ ససగరతరరవప మమరరగర
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-31-27/2/25
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-267/2
వయససస:46
లస: ససస స
8075 MLJ3692837
పషరర: మరరబ షషక

94-221/897

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:21
లస: పప

భరస : జకరయఖ మమరరగర
ఇసటట ననస:84-31
వయససస:45
లస: ససస స
8072 NDX3090974
పషరర: కకటటశసరమమ గసట

8067 NDX2832855
పషరర: మమరరగ పకథదస రరజ

8092 NDX1792929
పషరర: ఖమసససబ షషక

94-211/627

భరస : మగలమల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2548/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-212/1250

8095 NDX2351815
పషరర: ససజవ రరవప యరకగగసడ

94-211/629

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస యరకగగసడ
ఇసటట ననస:84-31-2600/1
వయససస:24
లస: పప
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94-211/630

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2641
వయససస:32
లస: ససస స
8099 NDX2345239
పషరర: మమధవ లత చదమమచన

94-211/632

94-212/775

94-212/778

94-212/781

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:45
లస: పప
8111 NDX1340942
పషరర: బబల ఆసజనవయబలల గసధస

94-210/622

94-211/635

94-211/638

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:38
లస: పప

94-212/779

94-211/641

8104 MLJ3413119
పషరర: కగశవపలల దనసరర

94-212/777

8107 NDX1645060
పషరర: దసరర రరవప దనసరర

94-212/780

తసడడ:డ చనన ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:30
లస: పప

8109 NDX1340926
పషరర: శక దచవ గసధస

8110 MLJ3694544
పషరర: రమణమమ నలస

94-210/620

8112 MLJ3690930
పషరర: వవగయఖ నలస

8115 MLJ3692787
పషరర: లకడమ రరచదరర

8118 MLJ3692803
పషరర: రమణమమ రరచదరర

8121 MLJ3688777
పషరర: ననమలయఖ రరచదరర

8124 MLJ3688785
పషరర: రసగననయకలలల రరచదరర
తసడడ:డ రసగయఖ రరచదరర
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:63
లస: పప

94-210/621

భరస : యగయఖ నలస
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:46
లస: ససస స
94-210/623

8113 NDX1790543
పషరర: దసరర కకజజజ

94-211/634

భరస : మహహశ కకజజజ
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/636

8116 MLJ3692795
పషరర: ససతనమహలకడమ రరచదరర

94-211/637

భరస : నవమలయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/639

8119 AP151000408468
పషరర: రరఘవమమ కకసడదరర�

94-211/640

భరస : ససబడహమణఖస� కకసడదరర�
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:70
లస: ససస స
94-211/642

తసడడ:డ రసగననయకలలల రరచదరర
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:35
లస: పప
94-211/644

94-212/774

తసడడ:డ చనన అదద ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:27
లస: పప

భరస : రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకజజజ
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:28
లస: పప
8123 MLJ3688801
పషరర: పరమమష కకజజజ

8106 NDX1645045
పషరర: తరరపత రరవప దనసరర

8101 NDX1334671
పషరర: వనసకటటశసరరర ససధస

భరస : చనన ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగగశసరరరవప రరచదరర
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ తదలగతతత
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:31
లస: ససస స
8120 NDX1790576
పషరర: మహహష కకజజజ

94-212/776

తసడడ:డ ననగబరర నలస
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరగష కకజజజ
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:28
లస: ససస స
8117 NDX1470996
పషరర: నసదదన తదలగతతటట

8103 MLJ3694528
పషరర: కకటటశసరమమ వవమబల

94-211/1253

తసడడ:డ రరమబలల ససధస
ఇసటట ననస:84/31/2642
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబల ఆసజజనవయబలల గసధస
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ గసధస
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:36
లస: పప
8114 NDX1341163
పషరర: శరరష కకజజజ

94-211/633

భరస : మబరళ వవమబల
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:60
లస: ససస స
8108 MLJ3689007
పషరర: ఆసజనవయబలల గసటబ

8100 NDX2351872
పషరర: రరమమసజనవయబలల చదమమచన

8098 NDX3044849
పషరర: ఆశ బ షషక

భరస : జజనబబష షషక
ఇసటట ననస:84-31-2641
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చదమమచన
ఇసటట ననస:84-31-2642
వయససస:28
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84/31/2643
వయససస:29
లస: ససస స
8105 AP151000408551
పషరర: తరరపతమమ గసటబ

94-211/631

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2641
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయబలల చదమమచన
ఇసటట ననస:84-31-2642
వయససస:29
లస: ససస స
8102 NDX1701698
పషరర: లమవణఖ దనసరర

8097 NDX2158112
పషరర: హనసమసతరరవప దనసరర

8122 MLJ3688793
పషరర: నరగశ కకజజజ

94-211/643

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2644
వయససస:37
లస: పప
94-211/645

8125 NDX1470418
పషరర: అనదష దళవరయ

94-211/646

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:25
లస: ససస స
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8126 NDX1790485
పషరర: సరయ కకషష కలమమరర
మదసదలలరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మదసదలలరర
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:25
లస: ససస స

94-211/647

8129 NDX1470434
పషరర: ఇసదదర దళవరయ

94-211/650

94-211/653

94-211/656

94-212/784

94-211/657

94-211/660

94-210/624

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:40
లస: పప

8139 MLJ3405842
పషరర: ననగ శశభ ననదదడ కలపరపల

8142 MLJ1972017
పషరర: వనసకటకకసడయఖ మమరజళళ

8145 NDX2921286
పషరర: రమమదచవ కలపపల

8148 NDX1619263
పషరర: కళయఖణ చకకవరరస గసట

94-180/344

8151 NDX2319929
పషరర: వనసకట లకడమ కలమమరర గసట

94-212/785

8154 NDX1771543
పషరర: శరరష గసట
తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:24
లస: ససస స

8134 NDX2352151
పషరర: సరలమన పపలవనసదసల

94-211/655

8137 NDX0172072
పషరర: శవ పరరసత కలపరపల

94-212/783

8140 MLJ3404191
పషరర: శకనస కలపరపల

94-212/786

తసడడ:డ సప మననదదడ కలపరపల
ఇసటట ననస:84/31/2645
వయససస:54
లస: పప
94-211/658

8143 NDX2344836
పషరర: వనసకట దదవఖ శక కరవవటట

94-211/659

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:84-31-2647/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-211/1254

8146 NDX3023538
పషరర: కకటటశసరమమ గసట

94-220/944

భరస : ససబబరరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2647/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-210/625

8149 NDX0168609
పషరర: లకడమ ఆకలసచ

94-211/662

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఆకలసచ
ఇసటట ననస:84-31-2648
వయససస:34
లస: ససస స
94-180/345

భరస : కకటటశసర రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:58
లస: ససస స
94-180/347

94-211/652

భరస : ననగ శశభననదదడ కలపరపల
ఇసటట ననస:84/31/2645
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస గసట
ఇసటట ననస:84-31-2648
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవపడసరద రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:33
లస: ససస స
8153 NDX2320091
పషరర: శవపడసరద రరవప గసట

94-212/782

భరస : ననగగశసర రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:84-31-2647/2
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:84-31-2648
వయససస:48
లస: ససస స
8150 NDX2319986
పషరర: ఆశరజజఖత గసట

8136 NDX1752337
పషరర: మహ లకడమ కలపరపల

8131 NDX1470384
పషరర: పదనమవత దళవరయ

తసడడ:డ చననయఖ పస
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2647
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:84-31-2647/1
వయససస:21
లస: ససస స
8147 NDX0170373
పషరర: ఇనననశమమ మలర వరపప

94-211/654

తసడడ:డ శకనస కలపరపల
ఇసటట ననస:84/31/2645
వయససస:37
లస: పప

తలర : వనసకట కకసడయఖ మమరజళళ
ఇసటట ననస:84-31-2647
వయససస:37
లస: ససస స
8144 NDX2344901
పషరర: వనసకట జజవరల కరవవటట

8133 NDX0956847
పషరర: పడభబకర శకరరమ

94-211/649

తసడడ:డ వనసకట రసగస దళవరయ
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజజ కలపరపల
ఇసటట ననస:84/31/2645
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:84/31/2645
వయససస:31
లస: పప
8141 NDX1280395
పషరర: ఆదదలకకమ మమరజళళ

94-211/651

తసడడ:డ రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రసగమ�
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:52
లస: పప
8138 NDX1752329
పషరర: రరజజ కలపరపల

8130 MLJ3695533
పషరర: ననగమణణ దళవరయ

8128 NDX1470392
పషరర: లలత దదడడడ

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వసకమళర
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:39
లస: పప
8135 MLJ3691219
పషరర: రరమమరరవప� దళదనయ�

94-211/648

భరస : సరలమన పపఇలవనసదసల
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగస
ఇసటట ననస:84-31-2645
వయససస:41
లస: ససస స
8132 NDX1280981
పషరర: ననగగశసర రరవప వసకమళర

8127 NDX2352276
పషరర: మలలర సవరర పపలవనసదసల

8152 NDX2320000
పషరర: శకనవరస చకకవరరస గసట

94-180/346

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:38
లస: పప
94-210/626

8155 MLJ3694577
పషరర: ఆశ జజఖత గసటబ

94-210/627

భరస : శవపడసరద గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:32
లస: ససస స
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8156 AP151000408713
పషరర: మలలర శసరర గసట

94-210/628

భరస : రరధనకకషషమబరరస గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:44
లస: ససస స
8159 MLJ1972868
పషరర: శవపడసరద గసటబ

94-210/631

94-211/663

94-211/664

94-211/667

94-211/670

94-211/673

94-213/870

తసడడ:డ వనసకట రమణ బడచటట
ఇసటట ననస:84-31-2657
వయససస:33
లస: పప

8169 AP151000405514
పషరర: వనసకటటశసరరరవప గసగరదచవ

8172 NDX1863498
పషరర: మరరయమమ కకరకబసడడ

8175 NDX2684843
పషరర: గజర చసదస

8178 NDX2345320
పషరర: రమమదచవ మలలర

94-210/1266

8181 NDX2351799
పషరర: శరకవణణ పరలపరల

94-211/668

8184 NDX2352417
పషరర: కళయవత పలర పప
తసడడ:డ అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-31-2657/2
వయససస:21
లస: ససస స

8164 NDX2352052
పషరర: కళయఖణ చకకవరరస గసట

94-224/1111

8167 AP151000408469
పషరర: ససబబమమ � గసగరదచవ

94-211/666

8170 NDX2351831
పషరర: శరసత శక కకరకబసడడ

94-211/669

భరస : జవన కలమమర కకరకబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-211/671

8173 NDX0101774
పషరర: జవన కలమమర కకరకబసడడ

94-211/672

తసడడ:డ సరమయయలల కకరకబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:31
లస: పప
94-211/1057

8176 NDX2889640
పషరర: శకనవయమసర రరవప గగ

94-212/1251

తసడడ:డ చననయఖ గగ
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:42
లస: పప
94-211/674

8179 NDX2351864
పషరర: అసకరరరవప మలలర

94-211/675

తసడడ:డ సరసబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-31-2655
వయససస:59
లస: పప
94-211/676

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప పరలపరల
ఇసటట ననస:84-31-2657
వయససస:22
లస: ససస స
94-211/678

94-210/633

భరస : కకటయఖ� గసగరదచవ
ఇసటట ననస:84-31-2654
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : అసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-31-2655
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ థసనర అలమ
ఇసటట ననస:84-31-2656
వయససస:52
లస: ససస స
8183 NDX2351781
పషరర: చనన బడచటట

94-211/665

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:19
లస: పప
8180 NDX3300068
పషరర: వజయ లకడమ థసనర అలమ

8166 MLJ3411378
పషరర: లకడమ గసగదచవ

8161 AP151000405020
పషరర: కకటటశసరరరవప గసట

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరకబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:38
లస: పప
8177 NDX2670784
పషరర: గగ పడవణ

94-213/722

తసడడ:డ కకటయఖ� గసగరదచవ
ఇసటట ననస:84-31-2654
వయససస:46
లస: పప

భరస : పడభబదనస కకరకబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2654/1
వయససస:24
లస: ససస స
8174 NDX0099820
పషరర: పడభబదనసస

8163 NDX1352210
పషరర: ననగయఖ కలపరపల

94-210/630

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:84-31-2654
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గసగరదచవ
ఇసటట ననస:84-31-2654
వయససస:44
లస: పప
8171 NDX1863423
పషరర: ఉమ మహహశసరర కకరకబసడడ

94-210/632

తసడడ:డ శశబననదదడ
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశ కసద
ఇసటట ననస:84-31-2654
వయససస:23
లస: ససస స
8168 NDX1863738
పషరర: రరమబ గసగరదచవ

8160 AP151000405023
పషరర: రరదనకకకషషమబరరస గసట

8158 AP151000408022
పషరర: లకడమ గసట

భరస : కకటటశసరరరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:68
లస: పప
8165 NDX2352243
పషరర: ససజజత కసద

94-210/629

భరస : ససరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గసట
ఇసటట ననస:84-31-2653
వయససస:42
లస: పప
8162 NDX2352367
పషరర: కకటటశసర రరవప గసట

8157 NDX2157957
పషరర: మహలకడమ రరమశశటట

8182 NDX2351849
పషరర: ననగగశసరరరవప పలపరల

94-211/677

తసడడ:డ శవయఖ పలపరల
ఇసటట ననస:84-31-2657
వయససస:28
లస: పప
94-211/679

8185 MLJ3694601
పషరర: రరజఖలకడమ పలపరల

94-210/634

తసడడ:డ శవయఖ పరలమపల
ఇసటట ననస:84-31-2658
వయససస:30
లస: ససస స
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94-211/680

భరస : శవయఖ పలపరల
ఇసటట ననస:84-31-2658
వయససస:51
లస: ససస స
94-211/1255

భరస : బబలకకషష చకరకలమమసత
ఇసటట ననస:84-31-2658/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-210/635

8195 NDX2352037
పషరర: సరయ పపలగస

8193 MLJ3694585
పషరర: పదమ పపదద

94-224/1112

8196 NDX2676096
పషరర: వలర భనవన ససతనరరవమమ

94-210/894

8191 NDX3030095
పషరర: బబలకకషష చకరకల శశటట

94-212/1252

తసడడ:డ చలమయఖ చకరకల శశటట
ఇసటట ననస:84-31-2658/1
వయససస:37
లస: పప
94-210/636

భరస : ససబబయఖ పపదద
ఇసటట ననస:84-31-2658/2
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రజడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:84-31-2658/2
వయససస:23
లస: పప

8194 NDX2345064
పషరర: నవన కలమమర కకకషషసశశటట
తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2658/2
వయససస:29
లస: పప

94-210/895
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8200 NDX0732438
పషరర: పదనమవత గటటట

94-211/683

94-211/686

94-211/684

8201 NDX0732164
పషరర: కకటటశసరమమ గటటట

94-211/689

8204 NDX2352078
పషరర: రవ కకరణ మటటట

94-211/687

94-211/690

Deleted

తసడడ:డ మబనయఖ�
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:81
లస: పప

8207 NDX1863647
పషరర: గరపస సరయ గటటట

94-211/975

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గటటట
ఇసటట ననస:84-31.2660
వయససస:24
లస: పప
94-211/1257

భరస : శరసబయఖ మటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:44
లస: ససస స

8210 NDX2981728
పషరర: రవ కకరణ మటటట

8213 NDX2344828
పషరర: జబబదన షషక
భరస : కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:42
లస: ససస స

8202 NDX0389304
పషరర: శమసతకమన ఆకలల

94-211/688

8205 NDX1280189
పషరర: నవన కలమమర బడచ

94-211/691

తసడడ:డ ససతన రరమ గరపరల బడచ
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:29
లస: పప
8208 NDX2981645
పషరర: శరసబయఖ మటటట

94-211/1256

తసడడ:డ ఇసరసక మటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:52
లస: పప
94-211/1258

తసడడ:డ శరసబయఖ మటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:21
లస: పప
94-211/694

94-211/685

భరస : శవ పడసరదస ఆకలల
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ మటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:21
లస: పప
94-211/692

8199 NDX0895169
పషరర: యమమన బడచ

తసడడ:డ ససతనరరమగరపరల బడచ
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర గటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:83
లస: ససస స
8206 AP151000405026
పషరర: పపదవనసకటటశసరరర గటటట

8198 NDX2352011
పషరర: ఝమనస మటటట

తసడడ:డ సరసబయఖ మటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:45
లస: ససస స
8203 NDX1174820
పషరర: పరసడడ రసగమమ తచలవవడ లల

94-211/682

భరస : అసక రరజ
ఇసటట ననస:84-31-2658/3
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గటటట
ఇసటట ననస:84-31-2660
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:23
లస: ససస స

94-212/787

Deleted

తసడడ:డ ససబబయఖ పపదద
ఇసటట ననస:84-31-2658/2
వయససస:32
లస: ససస స

8212 NDX2344869
పషరర: ఖతజజ బబనస షషక

8190 NDX1834960
పషరర: కరసత రరవప శక రరమ

8188 NDX2665537
పషరర: రమదచవ పపలగస

భరస : రసగ రజడడడ పపలగస
ఇసటట ననస:84-31-2658/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ శక రరమ
ఇసటట ననస:84-31-2658/1
వయససస:57
లస: పప

8192 MLJ3694593
పషరర: శకలత పపదద

8209 NDX2981702
పషరర: రమదచవ మటటట

94-211/681

భరస : వనసకయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:84-31-2658
వయససస:88
లస: ససస స

8189 NDX3061058
పషరర: పదమ చకరకలమమసత

8197 NDX1863530
పషరర: లకడమ పడసనన గటటట

8187 MLJ3411642
పషరర: సరమమమ జఖస కలరగసటట

8211 NDX0732032
పషరర: శకనవరసరరవప గటటట

94-211/693

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గటటట
ఇసటట ననస:84-31-2661
వయససస:50
లస: పప
94-211/695

8214 NDX1280411
పషరర: నదర బబషర సపవదనబ

94-211/696

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:63
లస: ససస స
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8215 NDX2345148
పషరర: షరరరక బబషర షషక
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94-211/697

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:22
లస: పప
8218 NDX2892958
పషరర: రమణ రరవప మరరయమల

94-214/901

8219 MLJ3692845
పషరర: పపరరషమ మలశశటట

94-211/701

8222 NDX0454090
పషరర: వరర న మబలలపరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:84-31-2665
వయససస:60
లస: పప
94-211/706

94-211/708

94-214/902

94-211/712

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:29
లస: ససస స

8234 NDX2424471
పషరర: అదదలకడమ సదరజ

8237 MLJ3691086
పషరర: ఓస కరరగశసరరరవప� సదరజ�

94-211/715

8240 MLJ3688686
పషరర: వషష
ష మబరరస సససధదరర

94-211/707

8243 NDX2351823
పషరర: ససతమహలకడమ గబసడనల
భరస : భబనస మబరరస గబసడనల
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:29
లస: ససస స

8223 NDX1492925
పషరర: అశసన కలమమర మబలలపరర

94-211/703

8226 MLJ3694627
పషరర: కనకదసరర దచవనడడ

94-211/705

8229 NDX2652642
పషరర: రగవసత వనసకట గరపస దనసరర

94-211/1059

తసడడ:డ వనసకట రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2669
వయససస:19
లస: పప
94-211/709

8232 NDX2824290
పషరర: శఖమల తకజసలపరడడ

94-211/1260

భరస : ననగగశసర రరవప తకజసలపరడడ
ఇసటట ననస:84-31-2670
వయససస:34
లస: ససస స
94-211/710

8235 MLJ3692621
పషరర: లకడమ కలమమరర సదరజ

94-211/711

భరస : ఓసకరరగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2672
వయససస:45
లస: ససస స
94-211/713

8238 NDX1096510
పషరర: సరసత బబ లమర

94-211/714

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2673
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/716

తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:84-31-2673
వయససస:49
లస: పప
94-211/717

94-211/700

తసడడ:డ రరమహనరరవప దచవనదద.
ఇసటట ననస:84-31-2667/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:84-31-2672
వయససస:53
లస: పప

భరస : వషష
ష మబరరస ససదదరర
ఇసటట ననస:84-31-2673
వయససస:42
లస: ససస స
8242 NDX1174846
పషరర: కకషష కలమమరర బతష
స ల

94-8/1112

తసడడ:డ ఓసకరరగశసర రరవప సదరజ
ఇసటట ననస:84-31-2672
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరగశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2672
వయససస:28
లస: పప
8239 MLJ3692639
పషరర: లలతకలమమరర ససదదరర

8231 NDX2352300
పషరర: గగతమ ఇమమడచసపటట

8220 MLJ3691706
పషరర: గణణష మలర శశటట

తసడడ:డ వనసకట దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:84-31-2665
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమధవ ఇమమడచసపటట
ఇసటట ననస:84-31-2670
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బదడయఖ పపలర పప
ఇసటట ననస:84-31-2670
వయససస:57
లస: ససస స
8236 NDX0957142
పషరర: వనసకట శవ కలమమర

94-211/702

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2668
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమధవ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2670
వయససస:21
లస: ససస స
8233 NDX2885010
పషరర: ననగజసదడమమ పపలర పప

8228 NDX2365021
పషరర: సరయ దదవఖ దనసరర

94-211/1058

తసడడ:డ పరనకరలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:84-31-2663/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దచవనవడడ
ఇసటట ననస:84-31-2667/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పరసతయఖ ఆరగళర
ఇసటట ననస:84-31-2667/1
వయససస:45
లస: పప
8230 NDX2352334
పషరర: హహమ బసదస ఇమమడడశశటట

94-211/699

భరస : దసరర పడసరద మబలలపరర
ఇసటట ననస:84-31-2665
వయససస:55
లస: ససస స

94-211/704 8225 MLJ3691037
8224 NDX0411652
పషరర: వనసకటదసరరరపడసరద మబలలపరర
పషరర: రరమమహన రరవప దచవనవడడ

8217 NDX2659217
పషరర: కరరమబలర షషక

తసడడ:డ మరవల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:50
లస: పప

భరస : గణణష మలశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2663/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద మబలలపరర
ఇసటట ననస:84-31-2665
వయససస:25
లస: ససస స

8227 NDX2109545
పషరర: పడతనప కలమమర ఆరగళర

94-211/698

తసడడ:డ సపవదసలల
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:84-31-2663
వయససస:66
లస: పప
8221 NDX1492917
పషరర: శక లలత మబలలపరర

8216 NDX1470491
పషరర: మమలమల నదర బబషర

8241 NDX3048378
పషరర: శకనవరస రరవప బబ లర

94-211/1261

తసడడ:డ రమణ బబ లర
ఇసటట ననస:84-31-2673
వయససస:40
లస: పప
94-211/718

8244 NDX1060219
పషరర: పసడత గబసడనల

94-211/719

భరస : తరరమలరరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:33
లస: ససస స
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8245 MLJ3694494
పషరర: లకకమ శరరష తదలగనడడ
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94-211/720

భరస : ననగరరజ తదలగనడడ
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:38
లస: ససస స
8248 MLJ3694767
పషరర: ధనలకడమ గబసడనల

94-211/723

94-211/726

94-211/729

94-211/732

94-211/735

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:25
లస: పప
8263 NDX1280353
పషరర: లలమ మమధవ చకరకల

94-211/738

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప చకరకల
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:27
లస: పప
8266 AP151000405029
పషరర: వనసకటరరవప దనసరర

94-211/741

భరస : రసగయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:37
లస: ససస స

8255 MLJ3412376
పషరర: శవపరరసత దనసరర

8258 MLJ1972637
పషరర: పదమ దనసరర

94-211/744

94-211/730

94-211/725

8253 MLJ3692688
పషరర: అరరణన దనసరర

94-211/728

8256 NDX0446229
పషరర: రమమదచవ చకరకల

94-211/731

భరస : శవ ననగగశసరరరవప చకరకల
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:51
లస: ససస స
94-211/733

8259 AP151000408279
పషరర: రరఘవమమ దనసరర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:80
లస: ససస స

94-211/736
8261 NDX1470350
పషరర: వనసకట రరమ సదరరఖ తచజ
గబబబ
తసడడ:డ వజయ భబససర బబబబ గబబబ
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:26
లస: పప

8262 NDX2129527
పషరర: మణణకసఠ శకనవరస రజడడ వరరక
తసడడ:డ వనసకట రజడడడ వరరక
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:27
లస: పప

8264 MLJ3688728
పషరర: అనల కలమమర దనసరర

8265 NDX2064806
పషరర: రరజజ రతనస బలలససపరటట

94-211/739

8267 NDX2100758
పషరర: వనసకట రజడడడ వరక

8270 MLJ3688710
పషరర: శవయఖ దనసరర

8273 MLJ3694635
పషరర: ఉమమవజయలకడమ తనడడ
భరస : శసకరరరవప తడడ
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:38
లస: ససస స

94-211/734

94-211/737

94-211/740

తసడడ:డ చనన దచవయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:39
లస: పప
94-211/742

8268 MLJ1971910
పషరర: శకనవరసరరవప దనసరర

94-211/743

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:54
లస: పప
94-211/745

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:61
లస: పప
94-210/637

8250 NDX0957357
పషరర: భబనసమబరరస గబసడనల

భరస : వనసకరటరరవ దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడ వరక
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:54
లస: పప
8272 NDX0908517
పషరర: ఆదదలకడమ పరలపరరస

94-211/727

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:48
లస: పప
8269 NDX0441329
పషరర: శవ ననగగశసరరరవప చకరకల

8252 NDX2053668
పషరర: కలసదన లకడమ చకరకల

94-211/722

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వజయ భబససర బబబబ గబబబ
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:53
లస: ససస స
8260 NDX1612044
పషరర: గరపస సరయననథ దనసరర

94-211/724

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప చకరకల
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజడడడ వరక
ఇసటట ననస:84-31-2675
వయససస:47
లస: ససస స
8257 NDX0500942
పషరర: వససథ లకడమ ససకర

8249 NDX0956771
పషరర: తరరమల రరవప గబసడనల

8247 MLJ3413101
పషరర: అసజలదచవ తలర స

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:54
లస: పప
8254 NDX2100774
పషరర: రమమదచవ వరక

94-211/721

భరస : వనసకటటశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప గబసడనల
ఇసటట ననస:84-31-2674
వయససస:59
లస: ససస స
8251 MLJ3406741
పషరర: ససబడమణఖస తలర స

8246 MLJ3692670
పషరర: దసరర సరథస�

8271 MLJ3694916
పషరర: శశషష కలమమరర� దనసరర�

94-211/976

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:84-31.2675
వయససస:34
లస: ససస స
94-210/638

8274 MLJ3694619
పషరర: ననగమణణ దచవనడడ

94-210/639

భరస : రరమహనరరవప దచవనదద
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:51
లస: ససస స
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8275 NDX2351914
పషరర: ననగగశసరర తతకల
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94-211/746

భరస : శకనస తతకల
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:26
లస: ససస స
8278 NDX0568345
పషరర: అసకలలల మలలర

94-211/749

94-211/752

94-211/754

94-211/757

94-211/760

8285 NDX1341171
పషరర: వనసకటటశసరమమ ఉయమఖల

8288 AP151000408259
పషరర: గరవసదమమ � ఉయమఖల

8291 MLJ3690906
పషరర: ననగరరజ ఉయమఖల

94-212/1284

8294 NDX0794164
పషరర: ఆదదలకడమ ససమమశశటట

భరస : సరసబశవ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:72
లస: ససస స
94-224/1113

భరస : మబరళకకషష�
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:36
లస: ససస స

8300 NDX3133436
పషరర: నవఖ బడచటట

94-211/758

8303 NDX0733295
పషరర: రగవత చదరరవప
భరస : ననరరయణమబరరస చదరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:42
లస: ససస స

8283 NDX1790691
పషరర: గరవసదమమ ఉయమఖల

94-211/753

8286 NDX1060367
పషరర: శకలకడమ రరళరబసడడ

94-211/756

8289 NDX0956920
పషరర: వనసకటటశసరరర రరళళబసడడ

94-211/759

తసడడ:డ కకటటలసగస రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:60
లస: ససస స
94-211/761

8292 AP151000405031
పషరర: శకనస � ఉయమఖల

94-211/762

తసడడ:డ సతఖస� ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:51
లస: పప
94-211/763

8295 NDX1279108
పషరర: ఈశసరమమ వటటట స

94-210/640

భరస : వనసకట లకమణ కలమమర వటటట స
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/765

8298 NDX3125093
పషరర: చనన బడచటట

94-211/1263

తసడడ:డ వనసకటరమణ బడచటట
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:33
లస: పప
94-226/1380

భరస : చనన బడచటట
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:28
లస: ససస స
94-211/766

94-211/751

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:79
లస: పప

భరస : చనన బడచటట
ఇసటట ననస:84-31-2679
వయససస:28
లస: ససస స
8302 MLJ3694023
పషరర: కగ.ససభబషసణణ�

94-211/755

భరస : ననగరరజ ససమమశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2678
వయససస:33
లస: ససస స

94-211/764 8297 NDX2351997
8296 NDX2351740
పషరర: వనసకట రమణ కలమమరర కరవటట
పషరర: సరసబశవరరవప కరవటట

8280 NDX2351955
పషరర: శకనస తతకల

భరస : ననగరరజ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరయ కకషష కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-31-2677/2
వయససస:32
లస: ససస స

8299 NDX2352003
పషరర: నవఖ బడచటట

94-224/127

భరస : శకనస� Uyyala
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:29
లస: పప
8293 NDX3267994
పషరర: కకషష వణ కకసడదరర

8282 NDX0908145
పషరర: రసగయఖ పరలపరరస

94-211/748

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగరరరజన
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:34
లస: ససస స
8290 NDX1183078
పషరర: ననగరరజన ఉయమఖల

94-211/750

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఉయమఖల
ఇసటట ననస:84-31-2677
వయససస:25
లస: ససస స
8287 NDX1280882
పషరర: పదమ ఉయమఖల

8279 NDX2028653
పషరర: ఆససఫ షషక

8277 NDX1059880
పషరర: ఉషరరరణణ బబ పపపడడ

భరస : అసకమమ బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖ సప మ ననధ శరససస స
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:40
లస: పప
8284 NDX1790642
పషరర: లమవణఖ ఉయమఖల

94-211/747

భరస : ఫపవయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2676
వయససస:55
లస: ససస స
8281 NDX1398685
పషరర: రరఘవవసదడ చలమర

8276 NDX2351922
పషరర: అనతన సయఖద

8301 NDX1879297
పషరర: ననగరరజ బసడడ

94-210/641

తసడడ:డ రరసబబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:27
లస: పప
94-211/767

8304 NDX2457349
పషరర: సరమమమ జఖస ననవవటట

94-211/768

Deleted

భరస : దసరర పడసరద ననవవటట
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:42
లస: ససస స
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8305 NDX1790451
పషరర: పదమ ననరరశశటట
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94-211/769

భరస : పరపరరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:43
లస: ససస స
8308 MLJ3688769
పషరర: ననగగశసరరరవప రరచదరర

94-211/772

94-211/775

94-211/778

94-211/781

94-211/784

94-211/787

94-211/790

భరస : వనసకటబడవప ఇరర
ఇసటట ననస:84-31-2685
వయససస:42
లస: ససస స

8318 MLJ3688744
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కమతస

8321 NDX1280296
పషరర: బడహమయఖ యరకగబసడ

8324 MLJ3404498
పషరర: ననగరరజ మలలర

8327 NDX2351757
పషరర: జజఖతన దళవరయ

94-211/793

8330 NDX2351948
పషరర: కళయఖణ సససగసశశటట

94-211/782

8333 NDX1980649
పషరర: పరమమశ ఎరర
తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:84-31-2685
వయససస:25
లస: పప

8313 NDX1980367
పషరర: తరరపతమమ ససరరగరరర

94-211/777

8316 AP151000408592
పషరర: మహలకడమ యరకగబసట

94-211/780

8319 MLJ3691052
పషరర: సపవదన వల� షషక�

94-211/783

తసడడ:డ ఖమజజవల�
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:36
లస: పప
94-211/785

8322 MLJ3689817
పషరర: ధనససజయరరవప చటబట

94-211/786

తసడడ:డ వవణబగరపరల కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:65
లస: పప
94-211/788

8325 MLJ3404506
పషరర: వరయఖ మలలర

94-211/789

తసడడ:డ వనసకటటశసరర మలలర
ఇసటట ననస:84-31-2681
వయససస:68
లస: పప
94-211/791

8328 NDX2352177
పషరర: అసకమమ రరవప తనననరర

94-211/792

తలర : గరపమమ టట
ఇసటట ననస:84-31-2682
వయససస:23
లస: పప
94-211/794

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2683
వయససస:22
లస: పప
94-211/796

94-211/774

భరస : రరమబడహమయఖ యరకగబసట
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనయ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:84-31-2682
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల దళవరయ
ఇసటట ననస:84-31-2682
వయససస:26
లస: పప
8332 NDX2064731
పషరర: లకడమ ఇరర

94-211/779

తసడడ:డ వరయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-31-2681
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� మలలర
ఇసటట ననస:84-31-2681
వయససస:70
లస: పప
8329 NDX2351732
పషరర: వనయ కలమమర దళవరయ

8315 MLJ3692696
పషరర: రమణ � కమతస

8310 MLJ3689858
పషరర: మబరళకకషష కగ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ యరకగబసడ
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:84-31-2681
వయససస:31
లస: ససస స
8326 AP151000405522
పషరర: ననగగశసరరరవప మలలర �

94-211/776

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమబడహమయఖ� �
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:37
లస: పప
8323 MLJ3695525
పషరర: వవసకటదసరర � మలలర �

8312 NDX0733287
పషరర: కకసడయఖ వటటట స

94-211/771

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల కగ
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:70
లస: ససస స
8320 MLJ1972330
పషరర: రమమష� ఎరకగగసడ�

94-211/773

తసడడ:డ లకమయఖ వటటట స
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84-31-2680/1
వయససస:34
లస: ససస స
8317 AP151000408525
పషరర: బబలవరమమ � ససరరగరరర

8309 NDX0645036
పషరర: లకమయఖ ఒటటట స

8307 NDX2351765
పషరర: రరజగష రజడడడ కరవవటట

తలర : సరమమమ జఖస కరవవటట
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషష� చదరరవప
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:51
లస: పప
8314 NDX1280304
పషరర: అరరణ యరకగగసడ

94-211/770

భరస : కకసడయఖ వటటట స
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల రరచదరర
ఇసటట ననస:84-31-2680
వయససస:38
లస: పప
8311 NDX0732339
పషరర: ననరరయణమబరరస � చదరరవప

8306 MLJ3692753
పషరర: లకడమ వటటట స

8331 NDX2351971
పషరర: జజఖత ఈరర

94-211/795

భరస : దదనవష ఈరర
ఇసటట ననస:84-31-2685
వయససస:25
లస: ససస స
94-211/797

8334 NDX2064749
పషరర: దదనవష ఇరర

94-211/798

తసడడ:డ వనసకటబడవప ఇరర
ఇసటట ననస:84-31-2685
వయససస:27
లస: పప
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8335 NDX2064715
పషరర: వనసకట రరవప ఇరర
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94-211/799

తసడడ:డ కకసడయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:84-31-2685
వయససస:47
లస: పప
8338 NDX1287515
పషరర: ధనలకడమ కలమమరర యమదగరరర

94-223/33

94-211/803

94-211/806

94-224/1114

94-211/808

8345 NDX2664274
పషరర: దసరర పస
డ రద శరరగరరర

8348 NDX2351898
పషరర: అబబదలమర బబగ

8351 NDX1341114
పషరర: గడడ స ససనత

94-211/811

8354 NDX1341080
పషరర: కకటబ రరమ రజడడ

తసడడ:డ రరమమరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-31-2693/1
వయససస:23
లస: పప

8357 NDX2352292
పషరర: ససరగష పలర పప

తసడడ:డ శకనవరససలల తషలబసదస
ఇసటట ననస:84-31-2695
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-31-2697
వయససస:42
లస: పప

94-211/807

8363 NDX1280213
పషరర: దచవ మలలర ల
భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:31
లస: ససస స

8343 NDX2352268
పషరర: రమమశ అలకలసద

94-211/805

8346 NDX2924256
పషరర: భబరర వ వరరణ గడడ స

94-211/1264

8349 NDX2352219
పషరర: ఫరతమమ బబగస బబగ

94-224/1115

భరస : మహబబబ బబగ
ఇసటట ననస:84-31-2690
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/809

8352 NDX1341122
పషరర: లకమమ గడడ స

94-211/810

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2691
వయససస:56
లస: ససస స
94-211/812

8355 NDX1341064
పషరర: జజఖత గడడ స

94-211/992

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84.31-2691
వయససస:28
లస: పప
94-211/814

8358 NDX2801074
పషరర: ససనత తషలమబసదద

94-180/1706

భరస : జగన మహన రరవప తషలమబసదద
ఇసటట ననస:84-31-2695
వయససస:38
లస: ససస స
94-211/815

భరస : వర పడసరద కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-31-2697
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/817

94-211/802

తసడడ:డ వనసకట సదరఖ ననరరయణ గడడ స
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:84-31-2694
వయససస:27
లస: పప

94-213/1100 8360 NDX2064814
8359 NDX2803831
పషరర: జగన మహన రరవప తషలబసదస
పషరర: గరవరదన కకసడదరర

8362 NDX2140077
పషరర: వనసకటటశసర రరవప కకసడదరర

94-211/1060

తసడడ:డ కకటట రజడడడ
ఇసటట ననస:84-31-2691
వయససస:47
లస: పప
94-211/813

8340 NDX2352086
పషరర: శక లలత ఆలకలసట

తసడడ:డ తనమమసయఖ అలకలసద
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2691
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:84-31-2691
వయససస:26
లస: పప
8356 NDX2351963
పషరర: రవ తచజ దళవరయ

94-211/804

తసడడ:డ మహ బబబ బబగ
ఇసటట ననస:84-31-2690
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2691
వయససస:30
లస: ససస స
8353 NDX1341049
పషరర: రవ కలమర గడడ స

8342 NDX2345171
పషరర: భబలకడమ ఆలకలసట

94-211/800

భరస : యయసస బబబబ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గరటయఖ శరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమమష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:30
లస: ససస స
8350 NDX1341106
పషరర: అనత గడడ స

94-211/801

భరస : తనమమసయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:56
లస: పప
8347 NDX2352185
పషరర: ససజనఖ ఆలకలసట

8339 NDX1863670
పషరర: పదమ ససరరగరరర

8337 NDX1280270
పషరర: కలమమరర బబ పపపడడ

భరస : కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:84-31-2686
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గరటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరరటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2689
వయససస:50
లస: ససస స
8344 AP151000405043
పషరర: గరటయఖ ససరరగరరర

94-210/1219

తసడడ:డ భబససర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2686
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప యమదగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2686
వయససస:63
లస: ససస స
8341 AP151000408178
పషరర: ఆదదలకడమ ససరరగరరర

8336 NDX3259033
పషరర: ససరగశ కలమమర యమదగరరర

8361 NDX2064764
పషరర: వర పడసరద కకసడదరర

94-211/816

తసడడ:డ ససబడమణఖస కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-31-2697
వయససస:39
లస: పప
94-211/818

8364 NDX1340991
పషరర: భబ లకకమ మనననపలర

94-211/819

భరస : వనసకటబడవప మనననపలర
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:33
లస: ససస స
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8365 NDX0568998
పషరర: సతఖవత� అననధల�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-211/820

భరస : ననగమలలశసర రరవప�
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:40
లస: ససస స
8368 NDX1280205
పషరర: మసరసన రరవప మలలర ల

94-211/823

94-211/826

94-211/829

94-211/832

94-211/835

94-211/838

భరస : హరరబబబబ వరమనపలర
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:38
లస: ససస స
8386 NDX2351906
పషరర: జజన బబషర యస కగ

94-211/841

భరస : మసరసన వల నదరరబషర
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:38
లస: ససస స

94-211/830

8378 MLJ3688819
పషరర: శకనవరస ననయక వడడతయ

8381 NDX1840108
పషరర: సబల యరకమతష

94-210/896

94-211/833

8376 NDX1182492
పషరర: హరరష తదలగనడడ

94-211/836

8385 NDX2351773
పషరర: సతష వరమననపలర

భరస : లకమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:38
లస: ససస స

94-211/834

8382 NDX2351930
పషరర: మమరరసబ యస కగ

8384 NDX2351856
పషరర: బబనస పడకరశ వరమనపలర

8393 NDX2352045
పషరర: వనసకట లకడమ ససరరగరరర

94-211/831

8379 MLJ3690971
పషరర: చచడడరజడ�డడ మమడగస�

భరస : జజన బబషర యస కగ
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:35
లస: ససస స

8390 NDX2352029
పషరర: శరరష ససరరగరరర

94-211/828

తసడడ:డ ససదర న రజడడడ�
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:62
లస: పప

94-211/839

94-211/837

94-211/840

తసడడ:డ హరర బబబబ వరమనపలర
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:21
లస: పప
94-211/842

8388 NDX2699965
పషరర: శకనవరస మమడ

94-165/973

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:84-31-2702
వయససస:39
లస: పప
94-211/843

తసడడ:డ లకమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:22
లస: ససస స
94-211/845

8373 MLJ3695913
పషరర: భవరన శరఖమలమ వరడడదనఖ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:27
లస: ససస స

8387 MLJ3688835
పషరర: హరరబబబబ వరమనపలర

94-211/825

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తదలగనడడ
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బరరగర వరమనపలర
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మమడ
ఇసటట ననస:84-31-2702
వయససస:34
లస: ససస స
8392 NDX2345288
పషరర: జజన బ నదరరబషర

8375 NDX1612077
పషరర: రరజఖ లకడమ మమడగస

8370 MLJ3694734
పషరర: ఆదదలకడమ కకమమశశటట

భరస : సదపసలల ననయక
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ వరమనపలర
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తసగజళర సరహహబ యస కగ
ఇసటట ననస:84-31-2701
వయససస:42
లస: పప
8389 NDX2701357
పషరర: సరల మమడ

94-211/827

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జవరయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:63
లస: పప
8383 MLJ3694718
పషరర: అనత వరమనపలర

8372 MLJ3694668
పషరర: మధసమతదచవ వడడతఖ

94-211/822

భరస : గరవసదరరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చచడ రజడడడ మమడగస మమడగస
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:39
లస: పప
8380 MLJ3690955
పషరర: వవసకటటశసరరర వడడతఖ

94-211/824

భరస : రరసబబబబననయక
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:45
లస: ససస స
8377 MLJ3690963
పషరర: రరసబబబబ ననయక వడడతఖ

8369 NDX0571968
పషరర: మలలర శసరరరవప� ఏ�

8367 NDX1340983
పషరర: వవసకటబడవప మనననపలర

తసడడ:డ చలమయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఇసససదడ రరవప�
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక
ఇసటట ననస:84-31-2699
వయససస:32
లస: ససస స
8374 AP151000408093
పషరర: రమమదచవ దనసరర

94-211/821

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� ఆకలరరత
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:84-31-2698
వయససస:36
లస: పప
8371 MLJ3692811
పషరర: బబలమమ వడడతయ

8366 NDX0101717
పషరర: వనసకటటశసర రరవప� ఆకలరరత�

8391 NDX0171322
పషరర: వనసకటటశసరమమ బతష
స ల

94-211/844

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:36
లస: ససస స
94-211/846

8394 NDX0733139
పషరర: మసరసన బ షషక

94-211/847

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:45
లస: ససస స
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94-211/848

భరస : యలమసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:57
లస: ససస స
8398 NDX0100438
పషరర: శకనవరస రరవప బ�

94-211/851

94-211/853

8402 NDX1175314
పషరర: అరరణ అలర స

94-211/856

8405 NDX1790774
పషరర: మదనర బ షషక

94-211/859

8408 NDX1182815
పషరర: వవసకటటష ససరరగరరర
తసడడ:డ రమణయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:31
లస: పప

94-211/862
8410 NDX1759739
పషరర: లకడమ ననరరయణ రరవప
కకటటకలపపడడ
తసడడ:డ జయ రరమ కకషష పడసరద రరవప కకటటకల
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:46
లస: పప

8411 NDX2352227
పషరర: వమల దచవ దనసరర
భరస : ఉమమమహహశసర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2707
వయససస:34
లస: ససస స

8413 NDX0569020
పషరర: ననగబరరబ షషక

8414 NDX1478990
పషరర: రమణమమ దనసరర

94-211/865

భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:21
లస: ససస స
8419 NDX1488205
పషరర: మలలర శసరర గబసటటపలర

8417 MLJ3693108
పషరర: రరజఖలకడమ మమడగస

94-212/789

8420 MLJ3694551
పషరర: శశషమమ తనడడకకసడ
భరస : రరమయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:84/31/2709
వయససస:71
లస: ససస స

8422 MLJ3693090
పషరర: సరయశకదచవ గసటబ

8423 MLJ3405669
పషరర: ససబబబరరవప గసటబ

94-212/792

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2710
వయససస:46
లస: పప

8400 NDX1479238
పషరర: శశరలజ శరరగరరర

94-211/852

8403 NDX1840090
పషరర: శకలత ఏదసద

94-211/855

భరస : మహన కలమమర ఏదసద
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/857

8406 NDX0571869
పషరర: నవన కలమమర ససరరగరరర

94-211/858

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:29
లస: పప
94-211/860

8409 NDX1936923
పషరర: శకతవరస రరవప పపల

94-211/861

తసడడ:డ బకకలల పపల
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:33
లస: పప
94-211/863

8412 MLJ3694684
పషరర: శశకళ� దనసరర�

94-211/864

తసడడ:డ పపదదఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:32
లస: ససస స
94-211/866

8415 AP151000405045
పషరర: ఉమమమహహశసరరరవప దనసరర

94-211/867

తసడడ:డ పపదద ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:45
లస: పప
94-212/788

భరస : చచడడరజడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:84/31/2709
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2710
వయససస:39
లస: ససస స

94-211/854

భరస : ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:84-31-2708
వయససస:53
లస: ససస స
94-211/1266

94-211/850

భరస : నవన కలమమర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబడమణఖస అలర స
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:30
లస: పప

8416 NDX3101730
పషరర: లల బ షషక

94-211/1061

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమననయక�
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:35
లస: ససస స
8407 NDX1182831
పషరర: ససరగష అలర స

8399 NDX2659597
పషరర: నదర బబష ననగబల మర షషక

8397 NDX2352060
పషరర: లకమయఖ ససరరగరరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2704,
వయససస:18
లస: పప

భరస : వవసకటటష శరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2706
వయససస:29
లస: ససస స
8404 MLJ3694056
పషరర: మసదనభబయ� కగశవతష�

94-211/849

తసడడ:డ మసరసన వల నదరరబషర
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:84-31-2704
వయససస:42
లస: పప
8401 NDX1175215
పషరర: ననగమణణ శరరగరరర

8396 NDX2351880
పషరర: సపవడడ ఇమమమబల నదరరబషర

8418 NDX1936543
పషరర: రరమ చసదడ రరవప రరచమలర

94-211/868

తసడడ:డ వనసకటటససరరర రరచమలర
ఇసటట ననస:84-31-2709
వయససస:39
లస: పప
94-212/790

8421 MLJ3696259
పషరర: లలమ శశషష కలమమరర
వషష
ష మలకల
భరస : సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:84-31-2710
వయససస:33
లస: ససస స

94-212/791

94-212/793

8424 MLJ3694692
పషరర: మమధవ గసటబ

94-212/794

భరస : శవరరమకకషష గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2711
వయససస:30
లస: ససస స
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8425 AP151000408013
పషరర: ఈశసరమమ ససరరగరరర

94-212/795

భరస : వనసకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84/31/2711
వయససస:85
లస: ససస స
8428 NDX2484053
పషరర: మరర వరల షషక

94-209/599

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:61
లస: పప
8431 NDX1280114
పషరర: లకకమ ఒసటటపసలర

94-210/644

94-210/647

94-211/1270

94-212/800

94-211/1284

94-211/1272

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:84-31-2712/32
వయససస:19
లస: ససస స

94-211/1268

8438 NDX1488304
పషరర: లమవణఖ గసటబ

8441 NDX2884666
పషరర: దసరర పప గరరర

8444 NDX3028800
పషరర: రహహమబననసర షషక

8447 NDX3071313
పషరర: రవ పప టర పలర

94-210/1175

8450 NDX3166931
పషరర: మదదన షషక

94-212/798

8453 NDX2948933
పషరర: మసరసన బ షషక
భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/35
వయససస:73
లస: ససస స

8433 NDX1280106
పషరర: మణణకసఠ కలమమర బసడనరర

94-210/646

8436 NDX3068046
పషరర: ������ �����

94-211/1269

8439 NDX1835463
పషరర: వనసకట లకమమ గసటబ

94-212/799

భరస : రరమమసజనవయబలల గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2712
వయససస:80
లస: ససస స
94-212/1253

8442 NDX3227055
పషరర: శరహహన షషక

94-212/1276

భరస : శబబర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:20
లస: ససస స
94-211/1291

8445 NDX2684868
పషరర: కలమఖణణ పప లలపలర

94-208/1151

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:84-31-2712/9
వయససస:29
లస: ససస స
94-211/1273

8448 NDX2815058
పషరర: షషక శశరదన

94-212/1254

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:84-31-2712/21
వయససస:20
లస: పప
94-211/1274

భరస : మదదన వల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/30
వయససస:36
లస: ససస స
94-211/1276

94-210/643

తసడడ:డ ������ �����
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద
ఇసటట ననస:84-31-2712/15
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/25
వయససస:60
లస: పప
8452 NDX2893295
పషరర: ననగబర బ సయఖద

8435 NDX2946135
పషరర: రరధ పరగరరర

8430 NDX1280098
పషరర: లకడమ బసడనరర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/8
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటవన సన బదదదపపడడ
ఇసటట ననస:84-31-2712/12
వయససస:20
లస: పప
8449 NDX2910933
పషరర: మరరవల షషక

94-210/645

భరస : శకనవరస రరవప పప గరరర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:84-31-2712/5
వయససస:34
లస: ససస స
8446 NDX2854727
పషరర: సరయ కలమమర బదదదపపడడ

8432 NDX2484251
పషరర: మసరసన బ షషక

94-212/797

భరస : మణణ కసఠ కలమమర బసడనరర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబలమజ గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2712
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2712
వయససస:34
లస: పప
8443 NDX3060761
పషరర: శరసత పప టర పలర

94-210/642

భరస : సతఖననరరయణ పరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:27
లస: ససస స
8440 MLJ3405198
పషరర: బబలమజ గసటబ

8429 NDX2484244
పషరర: హహసషసన బ షషక

8427 MLJ3404167
పషరర: శవరరమకకషష గసటబ

తసడడ:డ ససబబబరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:84/31/2711
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరర వరల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఒసటటపసలర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:32
లస: పప
8437 NDX2912863
పషరర: ఖమససస సరహహబ షషక

94-212/796

భరస : ఖమససస సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వర బబబబ ఒసటటపసలర
ఇసటట ననస:84-31-2712
వయససస:29
లస: ససస స
8434 NDX1280122
పషరర: వర బబబబ ఒసటటపసలర

8426 NDX0893974
పషరర: సరయ పవన కలమమర
వసగరపపరపప
తసడడ:డ vallabharao వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:84-31-2711
వయససస:34
లస: పప

8451 NDX2893253
పషరర: మమలమబ సయఖద

94-211/1275

భరస : వససర సయఖద
ఇసటట ననస:84-31-2712/32
వయససస:53
లస: ససస స
94-211/1277

8454 NDX3061702
పషరర: బబజ మగల

94-211/1278

తసడడ:డ బబడచ మగల
ఇసటట ననస:84-31-2712/35
వయససస:37
లస: పప
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పషరర: నజ మగల
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94-211/1279

భరస : బబజ మగల
ఇసటట ననస:84-31-2712/35
వయససస:35
లస: ససస స
8458 NDX3119039
పషరర: ననగబర బఇవనవ షషక

94-211/1280

94-210/1179

94-210/1180

94-211/1283

94-210/1181

94-229/1473

94-211/1287

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/59
వయససస:25
లస: పప

8468 NDX2732741
పషరర: షషక రజషమ

8471 NDX2680874
పషరర: దచవరపలర ససకలమమర

8474 NDX2912814
పషరర: సబల షషక

8477 NDX2969392
పషరర: కరశస షషక

94-211/1290

8480 NDX2337632
పషరర: ధనలకడమ ఇమమడడ

94-208/1418

8483 NDX0890228
పషరర: షషక ఖమససస షషక
తసడడ:డ పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/59
వయససస:65
లస: పప

8463 NDX2682524
పషరర: షషక మసరసన బ

94-208/1149

8466 NDX3023850
పషరర: నదరజ హనస షషక

94-211/1282

8469 NDX2680718
పషరర: దచవరపలర అదద లకడమ

94-208/1150

భరస : దచవరపలర ససకలమమర
ఇసటట ననస:84-31-2712/52
వయససస:36
లస: ససస స
94-213/871

8472 NDX2920692
పషరర: రరహన షషక

94-213/1101

భరస : చనన బబబబ
ఇసటట ననస:84-31-2712/53
వయససస:40
లస: ససస స
94-229/1474

8475 NDX2979672
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-211/1286

Deleted

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:84-31-2712/55
వయససస:18
లస: పప
94-211/1288

8478 NDX2868834
పషరర: శరరష షషక

94-211/1289

తసడడ:డ లమలల
ఇసటట ననస:84-31-2712/56
వయససస:19
లస: ససస స
94-208/576

భరస : అపరపరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:84-31-2712/59
వయససస:50
లస: ససస స
94-208/578

94-210/1178

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/47
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: కరశస
ఇసటట ననస:84-31-2712/56
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:84-31-2712/57
వయససస:20
లస: ససస స
8482 NDX2337665
పషరర: హహసషసన షషక

94-211/1281

తసడడ:డ చనన బబబబ
ఇసటట ననస:84-31-2712/53
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:84-31-2712/55
వయససస:18
లస: పప
8479 NDX2979508
పషరర: సలమమ షషక

8465 NDX2863207
పషరర: నబ సరహహబ షషక

8460 NDX2743649
పషరర: కరరమబన షషక

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:84-31-2712/47
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవరపలర సనగజరయమ
ఇసటట ననస:84-31-2712/52
వయససస:43
లస: పప

భరస : చనన బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/53
వయససస:40
లస: ససస స
8476 NDX2978856
పషరర: మహబబబ ససభబన షషక

94-210/1250

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:84-31-2712/49
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససకలమమర దచవరపలర
ఇసటట ననస:84-31-2712/52
వయససస:18
లస: ససస స
8473 NDX2934727
పషరర: రరహన షషక

8462 NDX3288065
పషరర: నసదదన అసబటట

94-209/929

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:84-31-2712/45
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/47
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస వల షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/47
వయససస:19
లస: పప
8470 NDX2829422
పషరర: ససగరత దచవరపలర

94-210/1177

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అసబటట
ఇసటట ననస:84.31.2712/46
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నబసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/47
వయససస:53
లస: ససస స
8467 NDX2910826
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

8459 NDX2743680
పషరర: ససభబన షషక

8457 NDX2639664
పషరర: షషక ననగబరరబ

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:84-31-2712/44
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ వల
ఇసటట ననస:84-31-2712/45
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:84-31-2712/45
వయససస:21
లస: పప
8464 NDX2866093
పషరర: మసస నబ షషక

94-210/1176

తసడడ:డ కలలషర
ఇసటట ననస:84-31-2712/43
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగబర షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/44
వయససస:35
లస: ససస స
8461 NDX2743615
పషరర: మసరసన షషక

8456 NDX2743607
పషరర: కరరమబలర షషక

8481 NDX2337681
పషరర: సబలల షషక

94-208/577

తసడడ:డ చనన బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-31-2712/59
వయససస:22
లస: పప
94-208/579

8484 NDX0833665
పషరర: ససనత కరబబ తషల కబబ తషల

94-208/580

భరస : సతఖననరరయణ కబబ తషల
ఇసటట ననస:84-31-2712/60
వయససస:65
లస: ససస స
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8485 NDX3242120
పషరర: అనససయ ఇమమడడ
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94-222/849

భరస : వనసకటటశసర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:84-31-2712/60
వయససస:55
లస: ససస స
8488 NDX3031549
పషరర: శకలసతల పపరరమళర

94-121/511

94-211/870

94-211/873

భరస : ననగమలలర శసర రరవప అసగదనల
ఇసటట ననస:84-32-2698
వయససస:40
లస: ససస స
8497 AP151000363231
పషరర: వనసకటరతనస జలలర డ జలలర డడ

94-203/521

8492 MLJ3689866
పషరర: సతఖననరరయణ పడసరద�
వవదనసతస�
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర�
ఇసటట ననస:84-31-26701
వయససస:57
లస: పప

94-211/871

8495 NDX2484350
పషరర: లకడమ గసడడవలస

94-211/874

8498 NDX1741660
పషరర: రరమమ దచవ రరమ కకషష

94-203/524

8501 MLJ3496908
పషరర: మసరసన రరవప జలలర డడ

భరస : దచవదనసస సదరర
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:34
లస: ఇ

8504 MLJ3496262
పషరర: ససజజత బసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-36
వయససస:64
లస: పప
8509 MLJ3496049
పషరర: మబరళ దచవరకకసడ
తసడడ:డ చసదడశశఖర దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:52
లస: పప
8512 NDX2630655
పషరర: భబగఖ లకడమ దచవరకకసడ
తసడడ:డ మబరళ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:19
లస: ససస స

94-203/522

8510 NDX1902353
పషరర: మమణణకఖ రరవప మమకపప తషల

94-203/525

8513 NDX2921211
పషరర: కరరరసక మమకల
తసడడ:డ నరసససహరరవప మమకల
ఇసటట ననస:84-38
వయససస:22
లస: పప

94-211/872

8496 NDX2455566
పషరర: అసజల జలలర డ

94-203/520

8499 NDX1403633
పషరర: రరమయఖ చససడదరర

94-203/523

8502 NDX2453181
పషరర: కకపమమ ఉసరర

94-221/34

తసడడ:డ దచవయఖ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:34
లస: ససస స
94-203/526

94-203/527
8505 AP151000363246
పషరర: ననగమలలర శసరమమ మమకపప తషల

భరస : ననగమలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:84-36
వయససస:60
లస: ససస స
94-203/529

94-203/530
8508 NDX2331718
పషరర: ననగ సరయ కలమమర దచవరకకసడ

తసడడ:డ మబరళ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:21
లస: పప
94-203/532

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమకపప తషల
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:67
లస: పప
94-206/1088

8493 MLJ3694676
పషరర: రమణ ససరరగరరర

తసడడ:డ వరరలల జలలర డడ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:32
లస: పప

భరస : మబరళ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:41
లస: ససస స
94-203/531

94-211/869

భరస : శకనస జలలర డ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర �
ఇసటట ననస:84-35
వయససస:44
లస: ససస స

94-203/528 8507 MLJ3496270
8506 AP151000363515
పషరర: ననగమలలర శసరరరవప మమకపప తషల
పషరర: మసరసనమమ దచవరకకసడ

8490 MLJ3694049
పషరర: కనకదసరర � వవదనసతస�

భరస : దసరరరపడసరద ససరరగరరర
ఇసటట ననస:84-31-26702
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన జలలర డడ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:75
లస: పప
95-203/663

94-208/1420

భరస : వనసకటటశసరరర� వవదనసతస
ఇసటట ననస:84-31-26701
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : వనసకట చలస కరరన
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప జలలర డడ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:43
లస: పప
8503 SQX1940584
పషరర: కకపమమ సదరర

94-211/1292

భరస : రసగరరరవప గసడడవలస
ఇసటట ననస:84-32-2710
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప జలలర డడ
ఇసటట ననస:84-34
వయససస:60
లస: ససస స
8500 AP151000363232
పషరర: శకనస జలలర డ జలలర డడ

8489 NDX2893170
పషరర: షహహన షషక

8487 NDX3023595
పషరర: రరజగసదడ గగరజక

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గగరజక
ఇసటట ననస:84-31-2712/66
వయససస:20
లస: పప

భరస : షబర షషక
ఇసటట ననస:84-31-7712/32
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ� ఆలకలసట
ఇసటట ననస:84-31-26701
వయససస:85
లస: ససస స
8494 NDX0568931
పషరర: సరసబబడజఖస అసగదనల

94-208/1419

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వలసగసటట
ఇసటట ననస:84-31-2712/62
వయససస:21
లస: పప

భరస : మబతయఖ పపరరమళర
ఇసటట ననస:84-31-2712/67
వయససస:50
లస: ససస స
8491 AP151000408605
పషరర: చననమమ � ఆలకలసట

8486 NDX3028545
పషరర: మలర కరరరజన రరవప వలసగసటట

8511 NDX3125622
పషరర: శసకరరరవప పపపప

94-203/746

తసడడ:డ అపపరరవప పపపప
ఇసటట ననస:84-37
వయససస:33
లస: పప
94-183/1019

8514 NDX2921120
పషరర: పవన కలమఖణ మమకల

94-183/1020

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:84-38
వయససస:19
లస: పప
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పషరర: లకడమ మమకల
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94-211/875

భరస : నరసససహరరవప మమకల
ఇసటట ననస:84-38
వయససస:40
లస: ససస స
8518 NDX2947117
పషరర: షరరపపన షషక

94-211/1293

8521 NDX0087841
పషరర: ననగమలలర శసర రరవప వటటట స

94-203/535

8524 NDX2344042
పషరర: రరమమసజ చసత
తసడడ:డ రసగ ననయకలలల చసత
ఇసటట ననస:84-41
వయససస:24
లస: పప
8527 NDX2331973
పషరర: అనసతలకడమ దళవరయ

94-203/539

8522 NDX0689760
పషరర: పపలమరరరవప వటటట స

8525 NDX2784007
పషరర: రజయ షషక

94-203/542

భరస : పడసరదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:84-44
వయససస:65
లస: ససస స

94-229/1477

94-203/540

8531 NDX2919637
పషరర: శరసతనరరమ మమదదరజడడ

8534 NDX0957167
పషరర: బబలమజ పససపపలలటట

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:28
లస: పప

8540 NDX0988865
పషరర: వనసకటటష వనమరజడడడ

94-205/998

8543 NDX0893347
పషరర: కళయఖణణ తతట
భరస : తరరపతరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:36
లస: ససస స

94-203/537

8526 NDX2331890
పషరర: ననగ జజఖత దళవరయ

94-203/538

8529 NDX2331965
పషరర: ఉదయ కలమమర దళవరయ

94-203/541

8532 NDX1060268
పషరర: ససకనఖ పససపపలలటట

94-210/649

భరస : వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-44
వయససస:42
లస: ససస స
94-210/651

8535 MLJ3404225
పషరర: కకసడలరరవప చలమర

94-210/652

తసడడ:డ బబలర యఖ చలర
ఇసటట ననస:84-44
వయససస:64
లస: పప
94-203/544

8538 AP151000363277
పషరర: దసరర పలననటట

94-203/545

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:55
లస: ససస స
94-203/547

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:29
లస: పప
94-203/549

8523 AP151000363245
పషరర: పపదదబహమస వటటట స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల దళవరయ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:43
లస: ససస స
94-203/546

94-203/534

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:84-44
వయససస:28
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ చసతపలర
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:29
లస: ససస స

8520 NDX0734400
పషరర: దసరర రరవప వటటట స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:84-39
వయససస:70
లస: పప

8528 NDX2331932
పషరర: రరధన కకషష దళవరయ

94-203/543 8537 NDX1391994
8536 NDX1741678
పషరర: హరర పడసనన కలమమరర చసతపలర
పషరర: లకకమ దళవరయ

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:60
లస: పప

94-203/536

తసడడ:డ ననగభబషణస మమదదరజడడడ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:52
లస: పప
94-210/650

94-213/1102

తసడడ:డ పపదద బబడహమణ వటటట స
ఇసటట ననస:84-39
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల దళవరయ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మబరరస దళవరయ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:54
లస: పప

8542 AP151000363275
పషరర: కకషషమబరరస పలననటట

94-203/533

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:84-41
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:84-43
వయససస:27
లస: ససస స
8530 NDX2331825
పషరర: ఆసజనవయబలల దళవరయ

8519 NDX1917691
పషరర: యమబన ఒటటట స

తసడడ:డ పపదదబడహమస
ఇసటట ననస:84-39
వయససస:37
లస: పప
94-210/648

8517 NDX2921104
పషరర: రరజగశ మమకల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:84-38
వయససస:23
లస: పప

భరస : దసరర రరవప ఒటటట స
ఇసటట ననస:84-39
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద బడహమస వటటట స
ఇసటట ననస:84-39
వయససస:36
లస: పప

8539 NDX1403591
పషరర: సరసబ శవ రరవప దళవరయ

94-211/876

తసడడ:డ చననరరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:84-38
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగబర మర షషక
ఇసటట ననస:84-38-2712/32
వయససస:38
లస: ససస స

8533 AP151000408137
పషరర: ఆదదలకడమ తననరర

8516 MLJ3688827
పషరర: నరసససహరరవప మమకల

8541 NDX1162700
పషరర: వనసకటటశసరరరవప వనమరజడడడ

94-203/548

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:50
లస: పప
94-211/877

8544 NDX0911735
పషరర: రరజఖస తతట

94-211/878

భరస : రరశయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-45
వయససస:65
లస: ససస స
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8545 NDX2734937
పషరర: తషలసస దచవ కరవవటట
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94-154/710

భరస : ససధదర కరవవటట
ఇసటట ననస:84-46
వయససస:55
లస: ససస స
8548 NDX0087890
పషరర: తచజగససర తషలసస

94-203/551

94-211/879

భరస : అతనఖల మమరస కకరణ
ఇసటట ననస:84-51 FLAT NO 201
వయససస:43
లస: ససస స
8557 MLJ3496510
పషరర: వనవదచహహ తషలసస

94-203/555

94-203/558

94-203/560

94-210/653

భరస : శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-54
వయససస:41
లస: ససస స
8569 NDX2090918
పషరర: అనసర బబషర షషక

భరస : ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-56
వయససస:34
లస: ససస స

8558 MLJ3496494
పషరర: మమధసరర తషలసస

8561 MLJ3496544
పషరర: రరమమయమమ తషలసస

8564 NDX2041127
పషరర: శకధర భమబడడ

94-229/1124

94-211/1294

94-203/553

8553 MLJ3413234
పషరర: అసజల కకవపరర

94-211/881

8556 NDX2331841
పషరర: వదనఖ ధరర అసకజస

94-203/554

భరస : తరరపత రరవప అసకజస
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:44
లస: ససస స
94-203/556

8559 MLJ3496536
పషరర: పడమలమ తషలసస

94-203/557

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:51
లస: ససస స
94-203/559

8562 AP151000408250
పషరర: బబలననగమమ మలలర

94-211/882

భరస : ననగగశసరరరవప�
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:60
లస: ససస స
94-203/561

8565 MLJ3411196
పషరర: వమలదచవ బబ దదనపలర

94-211/883

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లలట భమబడడ
ఇసటట ననస:84-53
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకమనననరయణమబరరస బబ దదసపలర
ఇసటట ననస:84-53
వయససస:68
లస: ససస స

8567 NDX1332634
పషరర: శకనవరసరరవప రమమశశటట

8568 NDX1175298
పషరర: ధనలకకమ బబలరసకకసడ

94-210/654

8570 NDX1966383
పషరర: శవ కలమమర దళవరయ

8573 NDX1659582
పషరర: పపదద జజవన బ షషక
భరస : ససబబన షషక
ఇసటట ననస:84-56
వయససస:54
లస: ససస స

94-212/801

భరస : భబససర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:84/54
వయససస:73
లస: ససస స
94-229/1125

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ దళవరయ
ఇసటట ననస:84-55
వయససస:56
లస: పప
94-210/656

8550 NDX2331528
పషరర: జయ కలమమర బబ లలర దసద

భరస : దసరరరరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:84-51
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:84-54
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ షషక బబబబ షషక
ఇసటట ననస:84-55
వయససస:33
లస: పప
8572 NDX1659566
పషరర: మసరసన బ షషక

94-211/880

భరస : వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకధర భమబడడ
ఇసటట ననస:84-53
వయససస:25
లస: ససస స
8566 NDX1332642
పషరర: ననగమణణ రరమశశటట

8552 MLJ3413242
పషరర: శవలకడమ కకవపరర

8555 NDX2730877
పషరర: అతనఖల మమరస కకరణ

94-203/550

తసడడ:డ జజసఫ బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:84-50
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప �
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:53
లస: ససస స
8563 NDX2041101
పషరర: వర లకడమ భమబడడ

94-203/552

తసడడ:డ అతనఖల డచవడ మమసట బబటటన
ఇసటట ననస:84-51 FLAT NO 201
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-52
వయససస:45
లస: ససస స
8560 MLJ3496486
పషరర: జయపడద తషలసస

8549 MLJ2177517
పషరర: గరవసదస తషలసస

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-51
వయససస:36
లస: ససస స
94-210/1182

8547 MLJ3496593
పషరర: వమలమదచవ తషలసస

భరస : గరవసదస
ఇసటట ననస:84-49
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-49
వయససస:72
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:84-50
వయససస:63
లస: ససస స
8554 NDX2843431
పషరర: కరకర హహపసస

94-203/754

తసడడ:డ ససదదర కరవవటట
ఇసటట ననస:84-46
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద తషలసస
ఇసటట ననస:84-49
వయససస:32
లస: పప
8551 MLJ3412590
పషరర: అలల
ర రమమ దచవరకకసడ

8546 NDX2755106
పషరర: వసశ కకషష కరవవటట

8571 NDX1478834
పషరర: ఖమజజ వల షపవక

94-210/655

తసడడ:డ సరరదర షపవక
ఇసటట ననస:84-55/1
వయససస:26
లస: పప
94-210/657

8574 NDX0732719
పషరర: అసకమమ అననమనవన

94-210/658

భరస : వనసకట రతనస అననమనవన
ఇసటట ననస:84-56
వయససస:56
లస: ససస స
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8575 NDX0732560
పషరర: తరరమల రరవప అననమనవన

94-210/659

తసడడ:డ వనసకట రతనస అననమనవన
ఇసటట ననస:84-56
వయససస:33
లస: పప
8578 NDX0100818
పషరర: శకకరసత జజగబ

94-212/803

94-203/757

94-212/1258

94-222/781

94-213/1106

94-210/661

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:39
లస: పప

8588 NDX2838522
పషరర: రసగననయకలలల చచసత

94-210/1183

8591 NDX2921070
పషరర: రమమనజ చసత

8594 NDX2408839
పషరర: రమమదచవ చచడన

94-210/664

8597 NDX2753531
పషరర: అనసదరఖమమ వరసర

94-213/1107

8600 NDX2753176
పషరర: లలకగశ ఓరరచ

94-210/662

8603 NDX0843607
పషరర: జలలర పలర తచజశసన
తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:84-64
వయససస:30
లస: ససస స

94-212/1257

8586 NDX2755510
పషరర: యలర మసద కసడడ కకసడ

94-222/780

Deleted

తసడడ:డ శవయఖ కసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:27
లస: పప
8589 NDX2921153
పషరర: సపవదసలల షషక

94-210/1184

8592 NDX2408862
పషరర: ఆదదలకడమ పపల

94-210/660

8595 NDX2408821
పషరర: తరరపత రరవప చచడన

94-210/663

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచడన
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:21
లస: పప
94-210/1185

8598 NDX2753283
పషరర: గరవరర నమమ వరసర

94-210/1186

భరస : సతఖననరరయణ వరసర
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:62
లస: ససస స
94-210/1188

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:22
లస: పప
94-230/1120

8583 NDX2775815
పషరర: కరసడడకకసడ యలమసద

భరస : వరరసజనవయబలల పపల
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల వరసర
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:71
లస: ససస స
94-210/1187

94-230/851

తసడడ:డ మగలమల షషక
ఇసటట ననస:84-62
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చచడన
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:40
లస: ససస స
8602 NDX3116092
పషరర: రవ కలమమర వస

94-222/779

తసడడ:డ రసగననయకలలల చసత
ఇసటట ననస:84-62
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పపల
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:35
లస: పప
8599 NDX2753200
పషరర: కలమమరర ఓరరచ

8585 NDX2811495
పషరర: శరరద కసడడ కకసడ

8580 NDX2454973
పషరర: శకహరర జజగబ

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ చచసత
ఇసటట ననస:84-62
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప శశటట
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:34
లస: ససస స
8596 NDX2408854
పషరర: వరరసజనవయబలల పపల

94-212/1256

Deleted

భరస : రసగననయకలలల చసత
ఇసటట ననస:84-62
వయససస:49
లస: ససస స
8593 NDX2408847
పషరర: హనసమమయమమ శశటట

8582 NDX2775823
పషరర: కరసడడకకసడ శరరద

94-212/802

తసడడ:డ బడహమస జజగబ
ఇసటట ననస:84-57
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవయఖ కసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:26
లస: పప
8590 NDX2919546
పషరర: చలర మమ చసత

94-230/850

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:20
లస: పప
8587 NDX2741403
పషరర: దసరరరపడసరద కసడడ కకసడ

8579 NDX2455061
పషరర: దదవఖ జగబ

8577 AP151000408209
పషరర: జజగబ అనసరరధ

భరస : బడహమస జజగబ
ఇసటట ననస:84-57
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకకరసత జగబ
ఇసటట ననస:84-57
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:84-58
వయససస:46
లస: ససస స
8584 NDX2775831
పషరర: కరసడడకకసడ దసరర పడసరద

94-208/582

భరస : శకహరర జగబ
ఇసటట ననస:84-57
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస జజగబ
ఇసటట ననస:84-57
వయససస:31
లస: పప
8581 NDX2963395
పషరర: శరరద కసడడ కకసడడ

8576 NDX2517753
పషరర: రరధదక జగబ

8601 NDX0441162
పషరర: వరరసజనవయబలల ఓరరచ

94-230/852

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:84-63
వయససస:30
లస: పప
94-230/853

8604 NDX0843474
పషరర: జలలర పలర అనసరరధ

94-230/854

భరస : రతస ఆ
ఇసటట ననస:84-64
వయససస:30
లస: ససస స
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94-230/855

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:84-64
వయససస:30
లస: పప
8608 NDX2159243
పషరర: పదమ చదననసశశటట

8606 NDX0444273
పషరర: అసజమమ తలర స

94-230/856

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:84-65
వయససస:56
లస: ససస స
94-222/439

8609 NDX2632933
పషరర: దదపసస చసత

8607 NDX0697037
పషరర: ససబబబరరవప తలర స

94-230/857

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-65
వయససస:62
లస: పప
94-222/686

8610 NDX2032001
పషరర: లకడమ తరరపతమమ చదననసశశటట

భరస : వనసకటటశసర రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:84-70
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసత
ఇసటట ననస:84-70
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:84-70
వయససస:24
లస: ససస స

94-230/859
8611 NDX0697094
పషరర: అనల రరజగష కలమమర చదననస
శశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:84-70
వయససస:41
లస: పప

94-207/805
8612 NDX3108966
పషరర: లకమణ కలమమర
తషమబమలపఅల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమబమలపఅల
ఇసటట ననస:84-72
వయససస:36
లస: పప

8613 NDX2783967
పషరర: అసకమమ మలల
భరస : కకసడరజడడడ మలల
ఇసటట ననస:84-72
వయససస:49
లస: ససస స

8614 NDX0446872
పషరర: రరజఖలకడమ పదమననభబన

8615 NDX0446815
పషరర: సతఖవత పదమననభబన

8616 NDX0441576
పషరర: శకధర పదమననభబన

94-230/860

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:84-74
వయససస:35
లస: ససస స
8617 NDX0441543
పషరర: కరశ వశసననధస పదమననభబన

భరస : కరశవశసననథస
ఇసటట ననస:84-74
వయససస:75
లస: ససస స
94-230/863

తసడడ:డ శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:84-74
వయససస:36
లస: పప
8620 NDX0436543
పషరర: ఆషరబ షషక

94-230/866

94-230/869

94-229/1126

తసడడ:డ ఫకకర అహమమద
ఇసటట ననస:84-79
వయససస:31
లస: పప

94-230/867

8624 MLJ3387313
పషరర: కకటటశసర రరవప గరనస

8627 NDX0843425
పషరర: యరకసశశటట పదమ

94-229/1129

8630 NDX1085497
పషరర: భబవనవశసరర గబడవలర

94-230/870

8633 NDX2671667
పషరర: తతట శరసబయఖ
తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:84-79-1516
వయససస:72
లస: పప

94-230/865

8622 NDX0443895
పషరర: బబ షషక

94-230/868

8625 NDX0683599
పషరర: శకనవరససలల శనగపలర

94-230/871

తసడడ:డ చదసచసససబబయఖ
ఇసటట ననస:84-76
వయససస:26
లస: పప
94-229/1127

8628 NDX0843490
పషరర: బబ నసగర దసరర

94-229/1128

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:84-77
వయససస:50
లస: ససస స
94-229/1130

భరస : రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-77
వయససస:73
లస: ససస స
94-230/1121

8619 MLJ3394236
పషరర: పడభబవత గరనస

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:84/77
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:84-77
వయససస:61
లస: ససస స
8632 NDX2775708
పషరర: షషక ననగబర మర

8621 NDX0682096
పషరర: షరహహనన షషక

94-230/862

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:84/77
వయససస:38
లస: ససస స
8629 NDX1085661
పషరర: జజనబబగస షషక

94-230/864

భరస : జహసగరర అల
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:26
లస: పప
8626 NDX0772293
పషరర: మసరసన బ షషక

8618 NDX1966193
పషరర: రరకరసనన షషక

94-229/1478

తసడడ:డ కరశ వశసననధస
ఇసటట ననస:84-74
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:84-75
వయససస:26
లస: ససస స
8623 NDX0697565
పషరర: శవరరమకకషష గరనస

94-230/861

94-230/858

8631 NDX2718435
పషరర: షషక రరజజసనన

94-229/1479

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:84-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-213/872

8634 NDX2331775
పషరర: ససశల బసడడ

94-203/562

భరస : వనసకటటశసరరర బసడడ
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:20
లస: ససస స
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8635 NDX2332005
పషరర: గరపమమ ససపత
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94-203/563

భరస : శకకరసత ససపత
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:26
లస: ససస స
8638 NDX0435453
పషరర: ననసరరబ షషక

94-230/874

94-230/877

94-210/1189

94-207/807

94-229/1131

8645 NDX3097706
పషరర: రరశశనర
వద న రవ బబబబ చలసరన

8648 NDX3170032
పషరర: రరజఖ లకడమ రరచరర

94-213/1109

8651 NDX2873859
పషరర: వనవషషవ రరచరర

94-210/1190

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబళళమరర
ఇసటట ననస:84-87
వయససస:22
లస: ససస స

8654 NDX2339075
పషరర: వనసకట లకమమ మబళళమరర

94-230/876

8643 MLJ3388055
పషరర: హహసషసమపరర షషక

94-229/1132

8646 NDX3171584
పషరర: వనసకటటశసర రరవప రరచరర

Deleted

94-207/808

8649 NDX2873875
పషరర: వనసకటటశసర రరవప రరచరర

94-213/1110

8652 NDX2857282
పషరర: మమరర సతఖల

94-213/882

భరస : బల సరసమ సతఖల
ఇసటట ననస:084-87
వయససస:30
లస: ససస స
94-229/1134

8655 NDX2831980
పషరర: అఫరర బబనన మహమమద

94-229/1135

తసడడ:డ పపలమర రరవప గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:26
లస: ససస స
8662 NDX0118083
పషరర: పదమలత గబతస కకసడ
భరస : పపలమరరరవప గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:47
లస: ససస స

94-212/1259

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-89
వయససస:20
లస: పప

భరస : సప మమశసర రరవప శరకణస
ఇసటట ననస:84-89-2527
వయససస:41
లస: ససస స

8660 MLJ3394806
పషరర: అనదరరధ బబ మమనబబ యన

8661 MLJ3394707
పషరర: ససధన బబ మమనబబ యన

94-229/1136

భరస : పపదదశకనస బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/1138

8663 MLJ3394814
పషరర: సరమమమ జఖస బబ మమనబబ యన

94-213/1111

తసడడ:డ అకకల మహమమద
ఇసటట ననస:84-89
వయససస:18
లస: ససస స

94-229/1480 8657 NDX3240850
94-230/1129 8658 NDX3031101
8656 NDX2718617
పషరర: బబ మమనబబ యన సరసబశవరరవప
పషరర: ఆదదతఖ బబబబ బబ మమనబబ యన
పషరర: కనకదసరర శరకణస

8659 NDX1516055
పషరర: కలససమ భబరర వ గబతస కకసడ

94-213/1108

తసడడ:డ శవయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరపరరరవప మబళళమరర
ఇసటట ననస:84-87
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-89
వయససస:54
లస: పప

94-207/806

తసడడ:డ శవయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:18
లస: ససస స
94-229/1133

8640 NDX0438093
పషరర: గరలబ సరహహబ షషక

తసడడ:డ హహసషసననసహహబ
ఇసటట ననస:84-83
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:37
లస: ససస స
8653 NDX2339059
పషరర: ననగ సతఖ మబళళమరర

8642 NDX1941369
పషరర: మహబబబ ససబబన షషక

94-230/873

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నగగశసరరరవప చలసరన
ఇసటట ననస:84-84
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:84-86
వయససస:39
లస: పప
8650 NDX2873842
పషరర: రరజ లకడమ రరచరర

94-230/875

తసడడ:డ హహసషసన పసరర షషక
ఇసటట ననస:84-83
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నగగశసరరరవప చర సరణణ
ఇసటట ననస:84-84
వయససస:51
లస: పప
8647 NDX3179603
పషరర: ఏడడకకసడలల రరచరర

8639 NDX0438051
పషరర: ననగబర మరరవల న

8637 NDX0435545
పషరర: అమమమజ బబతన

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రనసనహహసషసన
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బసదరరసరయ
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:33
లస: పప
8644 NDX3125358
పషరర: రరశశసదడ బబబబ చలసఈ

94-230/872

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రనదనహహసషసన
ఇసటట ననస:84-80
వయససస:56
లస: ససస స
8641 NDX0438002
పషరర: రనసనహహసషసన షషక

8636 NDX0435487
పషరర: ననగబరరబ షషక

94-229/1137

భరస : సరసబశవరరవప బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:43
లస: ససస స
94-229/1139

భరస : చననచలమయఖ బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:53
లస: ససస స

8664 NDX0135152
పషరర: ఖమజజ షషక

94-229/1140

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:31
లస: పప
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8665 NDX0080432
పషరర: పపలమరరరవప గబతస కకసడ
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94-229/1141

తసడడ:డ కకటటవరభదడయఖ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:46
లస: పప

8666 MLJ3387263
పషరర: లకడమ ససరగష గరరసటర

తసడడ:డ బబలర యఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:48
లస: పప

94-229/1144 8669 NDX2346203
8668 NDX0698852
పషరర: చనచదలమయఖ బబ మమనబబ యన
పషరర: గరతకర రరప దచవరపలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:24
లస: ససస స

8671 NDX1275528
పషరర: ధన లకకమ మధస

8672 NDX0588368
పషరర: శరరమణణ ధదపరటట

94-229/1147

భరస : వజయ నసద మధస
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:39
లస: ససస స
8674 NDX0117820
పషరర: జయ మమచదరర

94-229/1150

94-229/1153

94-229/1156

94-229/1159

94-229/1162

తసడడ:డ శవ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-92
వయససస:39
లస: పప

94-229/1151

8684 MLJ1970490
పషరర: పడసరదస మమచదరర

8687 MLJ3387735
పషరర: వరరసరసమ చదనసనపరటట

94-229/1505

8690 NDX0501221
పషరర: రరధ మమధవ బసడనరర�

94-229/1154

8693 MLJ3519667
పషరర: శవ� బసడనరర�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:84-92
వయససస:63
లస: పప

8673 MLJ3394293
పషరర: రమమదచవ గరరసటర

94-229/1149

8676 NDX0119503
పషరర: పదనమవత చససడదరర

94-229/1152

8679 NDX1205970
పషరర: రరజగష చదనసనపరటట

94-229/1155

తసడడ:డ వరరసరసమ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:28
లస: పప
94-229/1157

8682 NDX0733436
పషరర: రరమబ దసడడకక

94-229/1158

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:37
లస: పప
94-229/1160

8685 NDX1275510
పషరర: వజయ నసదస మధస

94-229/1161

తసడడ:డ వజయ భబససర రరవప మధస
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:45
లస: పప
94-229/1163

8688 NDX0412973
పషరర: పడసరదస మమచరర

94-229/1164

తసడడ:డ పపననయఖ మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:65
లస: పప
94-207/526

భరస : రవసదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:84-92
వయససస:38
లస: ససస స
94-207/528

94-229/1146

భరస : సరసబశవ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరజగశ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:22
లస: ససస స
8692 MLJ2175636
పషరర: రవసదడకలమమర బసడనరర

8681 NDX0413047
పషరర: ఉపషసదడ మమచరర

8670 NDX2346211
పషరర: రమఖరరప దచవరపలర

భరస : లకకమససరగష గరరసటర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చచడయఖ ధదపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:53
లస: పప
8689 NDX3226198
పషరర: మమనక చదనసనపరటట

94-229/1148

తసడడ:డ పడసరదస మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:39
లస: పప
8686 NDX0529990
పషరర: లసకన ధదపరటట

8678 NDX0734020
పషరర: చసదనడవత దసడడకక

94-229/1143

తసడడ:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప దసడడకక
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:33
లస: పప
8683 MLJ1971258
పషరర: సతఖననరరయణ మమచదరర

94-229/1145

భరస : వరసరసమ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబలర యఖ గరరసటర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:64
లస: ససస స
8680 NDX0413070
పషరర: అనల మమచరర

8675 MLJ3394111
పషరర: అనసదయమమ చదనసనపరటట

8667 NDX0434142
పషరర: పపదదశకనస బబ మమనబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:84-90
వయససస:48
లస: పప

భరస : లసకన ధదపరటట
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడసరద మమచదరర
ఇసటట ననస:84-91
వయససస:53
లస: ససస స
8677 NDX0685214
పషరర: ఉమమ మహహశసరర గరరసటర

94-229/1142

8691 MLJ3523438
పషరర: సరళ� బసడనరర�

94-207/527

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:84-92
వయససస:58
లస: ససస స
94-207/529

8694 NDX1578550
పషరర: నజర షషక

94-229/1165

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-92
వయససస:27
లస: పప
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8695 NDX1381706
పషరర: లలమవత అసబటట
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94-210/665

భరస : ససబబబరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84-93
వయససస:60
లస: ససస స
8698 NDX1233261
పషరర: కరససస బ షపవక

94-210/668

94-210/671

94-210/674

8702 NDX1395185
పషరర: బబజ షపవక

8705 NDX1761833
పషరర: పరరసన షషక

94-229/1168

8708 NDX1809963
పషరర: మసరసన వరల షషక

94-210/672

8711 NDX2511376
పషరర: ససజవరరవప వడర మబడడ

8700 NDX1233345
పషరర: సపవదనబ షపవక

94-210/670

8703 NDX1381714
పషరర: కరలలశ వరల షషక

94-210/673

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:65
లస: పప
94-229/1166

8706 NDX1810051
పషరర: అమరరననసర షషక

94-229/1167

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:59
లస: ససస స
94-229/1169

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:68
లస: పప
94-210/726

94-210/667

భరస : ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:40
లస: పప
8710 NDX2511392
పషరర: ననగగసదడ కలమమర వడర మబడడ

94-210/669

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబ షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:68
లస: పప
8707 NDX1810010
పషరర: జజకకర హహసషసన షషక

8699 NDX1481332
పషరర: జనబ షషక

8697 NDX1233352
పషరర: గగసరఖ షపవక

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:44
లస: పప
8704 NDX1233501
పషరర: ససభబన షపవక

94-210/666

తసడడ:డ బబజ షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ షపవక
ఇసటట ననస:84-94
వయససస:42
లస: ససస స
8701 NDX1233246
పషరర: బబజ షపవక

8696 NDX1233337
పషరర: షపహననజ షపవక

8709 NDX2511384
పషరర: సరయ జజఖత వడర మబడడ

భరస : ససజవరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-94, 60 FEET ROAD
వయససస:65
లస: ససస స
94-210/727

8712 NDX1022813
పషరర: ఆసడఫపననసర

94-207/537

తసడడ:డ ససజవరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-94, 60 FEET ROAD
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సదరరఖరరవప వడర మబడడ
ఇసటట ననస:84-94, 60 FEET ROAD
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహమమద ఇకరబల బబషర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:47
లస: ససస స

8713 NDX1469155
పషరర: ఖఫయత షషక

8714 NDX1004050
పషరర: మహమమద ఇకరబల బబషర

8715 NDX3021987
పషరర: కరరమబన షషక

94-207/538

తసడడ:డ మహమమద ఇకరబల బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ MA షషకలర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:57
లస: పప

8716 NDX3029766
పషరర: ఇకబబల బబష మహమమద

8717 NDX3021961
పషరర: అశరరఫపననసర మహమమద

94-207/810

తసడడ:డ అబబదల షషకలర మహమమద
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:56
లస: పప
8719 NDX1611988
పషరర: పడవణ కలమమర గరరకపరటట
తసడడ:డ రమమష బబబబ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:26
లస: పప
8722 NDX0685057
పషరర: లకడమ మమమడనల
భరస : నరగసదడకలమమర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:36
లస: ససస స

94-207/539

8720 NDX0442491
పషరర: ససజజత గడడ

94-207/811

8723 MLJ1971704
పషరర: శకదచవ బబరరక
భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:39
లస: ససస స

8718 NDX1278951
పషరర: కకప బడడగబ

94-210/675

భరస : మహన రరవప బడడగబ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:37
లస: ససస స
94-229/1171

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:31
లస: ససస స
94-229/1173

94-207/809

భరస : గబలమస రససల షషక
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ఇకబబల బబష మహమమద
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:46
లస: ససస స
94-210/676

94-210/725

8721 NDX1275411
పషరర: ననగగశసరమమ బతనవన

94-229/1172

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:34
లస: ససస స
94-229/1174

8724 NDX0843557
పషరర: గరరకపరటట పదమ

94-229/1175

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:42
లస: ససస స

Page 295 of 315

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22

8725 NDX0442483
పషరర: వజయలకడమ ససరరయమల

94-229/1176

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:46
లస: ససస స
8728 NDX0588269
పషరర: అసకమమ అననసనవన

94-229/1179

94-229/1183

94-229/1186

94-229/1189

94-207/541

94-207/812

భరస : నరగసదడ కలమమర జగరణణ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:43
లస: ససస స

8733 MLJ3387230
పషరర: సరసబశవరరవప బబరరక

94-229/1185

94-229/1187 8736 NDX0906230
8735 NDX1275429
పషరర: రరమ మహన రరవప బతనవన
పషరర: రమమష గరరకపరటట

8738 NDX0698340
పషరర: ససతన రరమయఖ బబరరక

8741 NDX1083112
పషరర: వనసకటటశసరరరవప పపదద శశటట

8744 NDX2459568
పషరర: అరరణన దచవ జజరరగజ

8747 NDX0501601
పషరర: వరలకడమ జజరరగజ జరరగగ

94-229/1188

తసడడ:డ కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:50
లస: పప
94-229/1191

8739 NDX1083609
పషరర: హహమలత పపదద శశటట

94-207/540

భరస : రరమబడహమస
ఇసటట ననస:84-96
వయససస:63
లస: ససస స
94-207/542

8742 NDX2048594
పషరర: షకకలమ షషక

94-229/1192

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:84-96
వయససస:36
లస: ససస స
94-208/605

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:38
లస: ససస స
94-208/607

94-229/1181

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమబడహమస
ఇసటట ననస:84-96
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:27
లస: పప
8746 NDX1994905
పషరర: చసదడ కలమ చసత

94-229/1184

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమబడహమస
ఇసటట ననస:84-96
వయససస:42
లస: పప
8743 NDX3036258
పషరర: ఖలల షషక

8732 NDX0685560
పషరర: నరగసదడకలమమర మమమడనల

8730 NDX1966391
పషరర: శవ కకషష రరయపరటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:53
లస: పప
8740 NDX1083062
పషరర: వననదససమమర పపదద శశటట

94-229/1180

తసడడ:డ రరశయఖ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:44
లస: పప
8737 NDX1275452
పషరర: లకకమ ననరరయణ బతనవన

8729 NDX0680538
పషరర: సరససత బబరరక

94-229/1178
8727 NDX1453661
పషరర: వనసకట బబచచ రరణణ సససగసశశటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:32
లస: పప
8734 NDX1275460
పషరర: పపరష చసదడ రరవప బబరరక

94-229/1177

భరస : లకకమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:84-95
వయససస:55
లస: ససస స
8731 NDX0135244
పషరర: తనరకకకషష మలర సపరటట

8726 NDX1275445
పషరర: కలమమరర బతనవన

8745 NDX2459543
పషరర: లకడమ నలమ జజరరగజ

94-208/606

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:40
లస: ససస స
94-208/608

భరస : ఏడడకకసడల రరవప జరరగగ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:58
లస: ససస స

8748 NDX1995465
పషరర: వజయ లకడమ జగరణణ

94-208/609

భరస : రరస మహన జగరణణ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:72
లస: ససస స

94-208/610 8750 NDX0498113
94-208/611 8751 NDX1638891
8749 NDX0497883
పషరర: దసరరర నరసససహరరవప జజరరగజ జరరగగ
పషరర: వనసకట రరమచసదడ రసజత బబ రరగర
పషరర: వ ఆర సస రసజత జజరరగజ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలరరవప జరరగగ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:30
లస: పప
8752 NDX1154434
పషరర: వఎలలస కరరరసక జజరరగగ వళక
తలర : వవసకటటశసర రరవప వళక
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ రరగరఁ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:25
లస: పప
94-208/613

8753 NDX1775461
పషరర: నరగసదడ కలమమర జగన
తసడడ:డ రరమ మహన జగన
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:48
లస: పప

94-208/612

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:34
లస: పప
94-208/614

8754 NDX0092023
పషరర: వనసకటటశసర రరవప జజరరగగ

94-208/615

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:66
లస: పప
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8755 NDX3239035
పషరర: గగసష షషక
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94-229/1539

Deleted

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:47
లస: పప
8758 NDX1619552
పషరర: పడమల దచవ చసదన

94-208/616

8756 NDX3239050
పషరర: జజవనబ షషక

భరస : గగసష షషక
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:50
లస: ససస స
8759 NDX0497909
పషరర: శకనవరసరరవప జజరరగజ జరరగగ

భరస : వనసకట ససవర ననగ కకటటశసర రర జజరరగగ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప జరరగగ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:35
లస: పప

8761 NDX1201417
పషరర: లకకమతషలసస బసడనరర

8762 NDX1201409
పషరర: అనసదరఖమమ బసడనరర

94-229/1193

భరస : శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:32
లస: ససస స
8764 NDX2173862
పషరర: బబబ సరరజన పసదదళళ

94-229/1196

94-229/1199

94-229/1202

94-229/1205

94-229/1208

తసడడ:డ ననగభబషణస మమదదరజడడ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:48
లస: పప

94-229/1197

8774 NDX0651554
పషరర: పపదద ససభబన షషక

8777 MLJ3387479
పషరర: అలమరభక షషక

94-229/1211

8780 NDX0464552
పషరర: అచచయఖ బబతషలమ
తసడడ:డ శకరరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:67
లస: పప

94-229/1481

8763 NDX1201342
పషరర: కకటటశసరమమ రరమశశటట

94-229/1195

8766 NDX0698894
పషరర: షహహస బబగ

94-229/1200

94-229/1198

8769 NDX1892471
పషరర: వనసకటరరమరరజ దనటర

94-229/1201

తసడడ:డ మలప రరజ దనటర
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:35
లస: పప
94-229/1203

8772 NDX1020445
పషరర: జజనబబషర షషక

94-229/1204

తలర : నదరజ హన బబగస షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:36
లస: పప
94-229/1206

8775 NDX0434688
పషరర: ఆసజనవయబలల ఉరర గనస

94-229/1207

తసడడ:డ లకమయఖ ఉరర గనస
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:43
లస: పప
94-229/1209

8778 NDX2052850
పషరర: శవయఖ పసదదళళ

94-229/1210

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పసదదళళ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:49
లస: పప
94-229/1212

8781 MLJ1970151
పషరర: మసరసన వల షషక

94-229/1213

తసడడ:డ పపసటటసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:71
లస: పప

94-229/1482 8784 NDX2784486
8783 NDX2784494
పషరర: శకనవరసతషకరరరమ మధద రజడడ
పషరర: తనర దచవ మధద రజడడ

తసడడ:డ ననగభబషణస మధద రజడడ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:47
లస: పప

94-211/1295

తసడడ:డ ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బలమరబడచసపవదన షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:48
లస: పప

తలర : బబయమమ బరదవరల
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:53
లస: పప
8782 NDX3122777
పషరర: శకనవరస తషకరస మమదదరజడడడ

8771 NDX0434464
పషరర: రహహస బబగ

8760 NDX3146552
పషరర: తర దచవ మమదదరజడడడ

భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శనయఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:44
లస: పప
8779 MLJ1970102
పషరర: రరజజసససగ బబరదవల

94-229/1194

తసడడ:డ ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనసగళ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:39
లస: పప
8776 MLJ3387180
పషరర: రరమకకషష లకరసకలల

8768 NDX0696088
పషరర: ననగబరరరషర మహమమద

94-229/1546

తసడడ:డ ననగభబషణస మమదదరజడడ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర షషక
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:34
లస: పప
8773 NDX0434779
పషరర: అశశక మతడ వనసగళ

94-208/617

తసడడ:డ అచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస బబగ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:33
లస: పప
8770 NDX0135525
పషరర: మబరరజ షషక

8765 NDX1020361
పషరర: శకరరమ బతష
స ల

8757 NDX3242286
పషరర: అశమత షషక

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-98
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప పసదదళళ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:76
లస: ససస స
8767 NDX0434654
పషరర: సలస బబగ

94-229/1540

94-229/1483

భరస : ననగభబషణస మధద రజడడ
ఇసటట ననస:84-99
వయససస:45
లస: ససస స
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94-192/1191

భరస : హరర కకషష కరరరమబరర
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:26
లస: ససస స
8788 NDX2840585
పషరర: శకనవరసరరవప మకజసన

94-208/1313

8789 NDX2962694
పషరర: రమణ మకజసన

94-208/1316

8792 NDX3159902
పషరర: హరరకకషష కరరరమబరర

8795 NDX2867000
పషరర: ఈశసర రజడడడ ఓరరగసటట

తసడడ:డ ఈశసర రజడడడ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జగజరగదదద ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:49
లస: పప

8797 NDX3131836
పషరర: సతఖ మలర ససరరశ కలమమర
వలవవటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:43
లస: పప

94-210/1078

8798 NDX0733683
పషరర: నహరరక గడదస

8800 NDX1201326
పషరర: పరపరయమమ రరమశశటట

94-229/1216

94-229/1219

94-229/1222

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:68
లస: ససస స

94-213/1016

8807 NDX1654467
పషరర: పడమల మసడడడ

94-229/1225

8810 NDX2115591
పషరర: మలలర శసరర కకసడమబరర

94-229/1214

8813 NDX0528992
పషరర: భబససర బదదదల
తసడడ:డ ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:32
లస: పప

8793 NDX3027166
పషరర: గరత లకడమ ఓరరగసటట

94-208/1318

8796 NDX2849412
పషరర: పదమ కసదసకలరర

94-213/1017

8799 NDX0412478
పషరర: పదనమవత గడడ స

94-229/1215

భరస : ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:53
లస: ససస స
94-229/1217

8802 NDX2128198
పషరర: ననగగశసర రరవప వవజసడర

94-229/1218

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప వవజసడర
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:41
లస: పప
94-229/1220

8805 NDX0442343
పషరర: నదరజ హన పఠరన

94-229/1221

భరస : హబబబలమరఖమన
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:36
లస: ససస స
94-229/1223

8808 NDX0588186
పషరర: శరరష బళయళ

94-229/1224

భరస : భబససర
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:42
లస: ససస స
94-229/1226

భరస : అసజయఖ కకసడమబరర
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:51
లస: ససస స
94-229/1228

94-208/1315

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:84-101
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజ మసడడడ
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:46
లస: ససస స
8812 MLJ3394756
పషరర: వనజజకడ బలర

8804 NDX0442335
పషరర: ససజజత దనటర

8790 NDX3174562
పషరర: వనసకట రమణ ఓరరగసటట

తసడడ:డ ఈశసర రజడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడభబకలమమర రరజ
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగసదపడసరదస
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:41
లస: ససస స
8809 NDX0680975
పషరర: వజయలకడమ బలమర

94-208/1317

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రఘబననధ
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:68
లస: పప
8806 MLJ3394939
పషరర: రరధనమలలర శసరర చనకకరర

8801 NDX0733469
పషరర: మననజ కలమమర గడదస

94-208/619

భరస : ఈశసర రజడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:84-102
వయససస:89
లస: ససస స
8803 NDX0733584
పషరర: ఆనసద కలమమర గడదస

94-208/1314

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప కరరరమబరర
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:36
లస: పప
94-208/1319

8787 NDX2185404
పషరర: పడసరద పపలగస

తసడడ:డ శరమబఖల పపలగస
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మకజసన
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఈశసర రజడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:39
లస: ససస స
8794 NDX3026044
పషరర: శశసత రజడడడ ఓరరగసటట

94-208/618

భరస : రరజవ జజట సన వవమబల
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: రమణ
ఇసటట ననస:84-100
వయససస:44
లస: పప
8791 NDX3025996
పషరర: వనసకట రమణ ఓరరగసటట

8786 NDX1993055
పషరర: ఆగజనస శలర మత వవమబల

8811 NDX1654418
పషరర: భబగఖ లకడమ చలమర

94-229/1227

భరస : రరజ చలమర
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:25
లస: ససస స
94-229/1230

8814 NDX0696104
పషరర: హబబబలమర ఖమన పఠరన

94-229/1231

తసడడ:డ అమర ఖమన
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:41
లస: పప

Page 298 of 315

8815 MLJ3387677
పషరర: రరజగసదపడసరదస చనకకరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-229/1232

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-103
వయససస:57
లస: పప
8818 NDX2483824
పషరర: రజయమ బబగస షషక

94-208/624

భరస : జకకరరయమ అహమద షషక
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:50
లస: ససస స
94-208/627

8824 NDX1469684
పషరర: రరమ కకషష మమడ

94-209/601

తసడడ:డ దనశయఖ చచపరరస
ఇసటట ననస:84-107
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర షషక
ఇసటట ననస:84-107
వయససస:27
లస: పప
8833 NDX1514778
పషరర: జయశక బబ డపరటట

94-208/639

8822 NDX2157841
పషరర: మహబబబ పఠరన

తసడడ:డ సదరరఖ పడసరకస అకజసళ
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:27
లస: పప
94-208/628

8825 NDX1469700
పషరర: ససధ బబబబ మమడ

8828 NDX2185271
పషరర: కరవఖ శక చచపరరస

94-208/642

8839 NDX2364883
పషరర: మమనక ఉమడథజ

94-208/691

94-209/602

94-208/635

8826 NDX1469668
పషరర: వనసకటటశసరరర మమడ

94-209/603

8829 NDX1939554
పషరర: రమఖ చచపరరస

94-208/636

తసడడ:డ దనసస చచపరరస
ఇసటట ననస:84-107
వయససస:25
లస: ససస స

94-209/604 8832 NDX2811578
8831 NDX2525566
పషరర: వర వనసకట సతఖ కలమమర నదకగళర
పషరర: ధన లకడమ అవరసరర

8834 NDX1083633
పషరర: హరరక కకలమ

8837 NDX2422475
పషరర: సరహహత పపలలగబ

8840 NDX1483635
పషరర: అయషర షషక

8843 NDX1768458
పషరర: ననగవరన జజననబటర
భరస : వనసకట రమణ శరససస స జజననబటర
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:56
లస: ససస స

94-208/1321

భరస : కరళళశసర రరవప అవరసరర
ఇసటట ననస:84-110
వయససస:21
లస: ససస స
94-208/640

8835 NDX1514786
పషరర: హహమలత బబ డపరటట

94-208/641

తసడడ:డ వనసకటబదదడ పశపరలలటట
ఇసటట ననస:84-111
వయససస:51
లస: ససస స
94-208/643

8838 NDX3017134
పషరర: హనస కకరణ పరదరరస

94-201/708

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:37
లస: పప
94-208/692

తసడడ:డ అల అహమద షషక
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/694

94-209/600

తసడడ:డ చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన రజడడ పపలలగబ
ఇసటట ననస:84-116
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకడమ పడసరద ఉమడథజ
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:23
లస: ససస స

8823 NDX1469726
పషరర: శశషమమ మమడ
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:84-111
వయససస:49
లస: ససస స

8836 NDX1307933
పషరర: శకనవరస ననయబడడ బబ డగరరర
బబ ఢగరరర
తసడడ:డ శవపడడ బబ డగరరర బబ ఢగరరర
ఇసటట ననస:84-112
వయససస:53
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష కకరకపరటట
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:56
లస: ససస స

94-208/626
8820 NDX1939547
పషరర: లకడమ వనసకట దదవరకర అకజసళ

94-208/625

తసడడ:డ పడసరద నదకగళర
ఇసటట ననస:84/107 G T ROAD
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:84-111
వయససస:25
లస: ససస స

8842 NDX1768896
పషరర: రరజఖ లకడమ కకరకపరటట

8819 NDX1512913
పషరర: శరసత ఆకలరత

తసడడ:డ దనశయఖ చచపరరస
ఇసటట ననస:84-107
వయససస:23
లస: ససస స
94-208/637

94-208/623

తసడడ:డ మహహష బబబబ కకశనస
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:43
లస: పప
94-208/634

8817 NDX1605940
పషరర: మననజజ కకసనస కకశనస

తసడడ:డ జకకకయ అహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84/106
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:39
లస: పప

8830 NDX1409136
పషరర: ననగబర బబబబ షషక

94-208/622

భరస : ససవరకకటటశసరరరవప మసచ
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:53
లస: ససస స

8821 NDX2337426
పషరర: జకరరయమ అహమద
మహమమద
తసడడ:డ గగస మహమమద
ఇసటట ననస:84-106
వయససస:57
లస: పప

8827 NDX2185255
పషరర: బబల తడపపర సససదరర చచపరరస

8816 NDX2337442
పషరర: మయన ససలమసనన

8841 NDX2100642
పషరర: బబర ససస నలర మతష

94-208/693

తసడడ:డ రమమశ బబబబ నలర మతష
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/695

8844 NDX0707349
పషరర: సరరజ కకణతస కకనటస

94-208/696

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకనటస
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:50
లస: ససస స
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8845 NDX1770198
పషరర: రరబ పపఢథట
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94-208/697

భరస : పరపయఖ జజన పపఢథట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:25
లస: ససస స
8848 NDX2408755
పషరర: శకతచజ కకట

94-208/700

94-208/703

94-208/1322

తసడడ:డ వనసకటచలస పరదరరస
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:64
లస: పప
8857 NDX3026697
పషరర: భగవత బబయ ఊమమమడదజ

94-208/1325

భరస : వనసకట చరర ఊమమమడదజ
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:40
లస: ససస స
8860 NDX3119583
పషరర: రరమ గటటటపలర

94-208/1328

94-233/1233

94-210/1205

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:38
లస: పప

8850 NDX0724641
పషరర: మహన రరవప పపవరసడ
పపవరసడ
తసడడ:డ లకకమననరరయణ పపవరసడ
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:55
లస: పప

94-208/702

8853 NDX2483832
పషరర: పడవణ కలమమరర కరరఖసపపడడ

94-208/705

94-208/704
8852 NDX0142364
పషరర: శవరరమకకకషష భమవరపప
భమవరపప
తసడడ:డ పరసడడ రసగ వఠల భమవరపప
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:55
లస: పప

94-209/605

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రజడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:50
లస: పప

8858 NDX2747517
పషరర: సరయ భరత కలమమర తతట

8859 NDX2813814
పషరర: యమమన రమణణ తతట

94-208/1326

8861 NDX3030749
పషరర: అజయ కలమమర చవసకలల

8864 NDX3242682
పషరర: అనసత లకడమ పప తషలలరర

8867 NDX3254265
పషరర: మణణకరసత నసబబరర

8870 MLJ2176139
పషరర: శశరమమ� దగబరబబటట�

8873 NDX0103853
పషరర: శకనవరసరరవప పగడనల
తసడడ:డ కకటయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:47
లస: పప

94-208/1324

94-208/1327

భరస : సరయ భరత కలమమర తతట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:35
లస: ససస స
94-208/1329

8862 NDX3080124
పషరర: శక వషష
ష దసలపపడడ

94-208/1330

తసడడ:డ రరస బబబఊ
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:18
లస: పప
94-211/1305

8865 NDX3247020
పషరర: అమమజ నకస

94-233/1234

భరస : రఘబ కలమమర నకస
ఇసటట ననస:84-117/B109
వయససస:47
లస: ససస స
94-233/1237

8868 NDX1995010
పషరర: రసదల ఖమన పఠరన

94-208/759

తసడడ:డ హమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-127
వయససస:43
లస: పప
94-209/606

భరస : ఫసలఫ� �
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:56
లస: ససస స
94-209/608

భరస : వనసకట ననరరయణ పడవల
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:39
లస: ససస స

94-208/1323 8856 NDX3137882
8855 NDX3027968
పషరర: వనసకట ససబబ రజడడడ మబననసగర
పషరర: వనసకట ససధకర గకసథద

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:84-117/B405
వయససస:27
లస: పప

భరస : మధస� �
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:44
లస: ససస స
8872 MLJ2177467
పషరర: కకటటశసరరరవప కగలస

94-208/701

భరస : ససబబరరవప పప తషలలరర
ఇసటట ననస:84-117/ A 514
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప మరసర
ఇసటట ననస:84-117/B114
వయససస:45
లస: ససస స
8869 MLJ3530516
పషరర: మసగ� సమదనడల�

8849 NDX1770321
పషరర: జజన ససపసడయన పపదథట

తసడడ:డ దచవ పడసరద చవసకలల
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ అరవపలర
ఇసటట ననస:84-117/A204
వయససస:60
లస: పప
8866 NDX3242781
పషరర: శకదచవ మరసర

94-208/699

తసడడ:డ చన సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపప రరవప
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:19
లస: ససస స
8863 NDX3245420
పషరర: లకమణ రరవప అరవపలర

8847 NDX2065242
పషరర: వనసకట సరయ ఆసజనవయ
మణణదదప కకణతస
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకణతస
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ జజన పపదథట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యమ వ పడసరద బబ లలర
ఇసటట ననస:84/117
వయససస:46
లస: పప
8854 NDX3024254
పషరర: వనసకటటశసర రరవప పరదరరస

94-208/698

భరస : వనసకట రతనస కకట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకట
ఇసటట ననస:84-117
వయససస:30
లస: పప
8851 NDX1891515
పషరర: రవసదడ బబబబ బబ లలర

8846 NDX2408763
పషరర: భబరత దచవ కకట

8871 MLJ2176675
పషరర: అనసజయ� బబ నస�

94-209/607

తసడడ:డ అకల
క రవరర నరరవప� �
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:37
లస: పప
94-209/609

8874 MLJ3530524
పషరర: మధస� సమదనడల�

94-209/610

తసడడ:డ అబబయఖ� �
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:49
లస: పప
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పషరర: రరమమరరవప� కగలస�
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94-209/611

తసడడ:డ అపపలసరసమ� �
ఇసటట ననస:84-129
వయససస:72
లస: పప
8878 NDX1940072
పషరర: సరయ కకషష గసట

94-208/761

94-203/730

94-208/1127

94-208/766

94-208/768

94-208/771

94-208/773

తసడడ:డ వనసకరటరరమ రజడడడ చలమర
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:33
లస: పప

8888 NDX1486555
పషరర: సరయ కలమమర రజడడ భవనస

8891 NDX1937632
పషరర: మనననల షషక

8894 NDX2468379
పషరర: దసరరరరరవప పగడనల

8897 NDX0755959
పషరర: ఆదనసబ షషక షషక

94-209/614

8900 MLJ2176147
పషరర: నజరరననసర� షక�

94-208/767

8903 MLJ2176923
పషరర: అకబర� షక�
తసడడ:డ మమలల� �
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:36
లస: పప

8883 NDX1934679
పషరర: సరసబశవ రజడడ బటట గరరర

94-208/764

8886 NDX0833707
పషరర: మలర వరపప పదమ మళవరపప

94-208/765

8889 NDX3053659
పషరర: శరహహనద పఠరన

94-208/1348

భరస : రసదల పఠరన
ఇసటట ననస:84-141
వయససస:37
లస: ససస స
94-208/769

8892 NDX1938788
పషరర: ససలలమమన షషక

94-208/770

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:84-143
వయససస:34
లస: పప
94-208/772

8895 NDX0102939
పషరర: రమణ వజజడల

94-209/612

భరస : శకనవరసరజడడడ
ఇసటట ననస:84-144
వయససస:37
లస: ససస స
94-208/774

8898 NDX1574608
పషరర: యలమరరజడడడ ననగరరజడడడ

94-209/613

తసడడ:డ యలమరరజడడడ
ఇసటట ననస:84-145
వయససస:30
లస: పప
94-209/615

భరస : ఇమమససర� �
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:38
లస: ససస స
94-209/617

94-108/614

భరస : శకరరమమబరరస మళవరపప
ఇసటట ననస:84-137
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-145
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బడహమ రజడడ చలమర
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:33
లస: ససస స
8902 NDX1514810
పషరర: బడహమ రజడడ చలమర

94-208/1128

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:84-144
వయససస:23
లస: పప

భరస : అకబర షషక
ఇసటట ననస:84-145
వయససస:25
లస: ససస స
8899 NDX1513002
పషరర: ససధఖ రరణణ చలమర

8885 NDX2710838
పషరర: చదనన రజడడడ బతనగరరర

8880 NDX2698611
పషరర: రరమబలమమ బతనగరన

తసడడ:డ ససబబ రజడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససలలమమన షషక
ఇసటట ననస:84-143
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:84-144
వయససస:28
లస: ససస స
8896 NDX0756023
పషరర: మబనన షషక షషక

94-208/763

తసడడ:డ శకనవరస రజడడ భవనస
ఇసటట ననస:84-140
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:84-142
వయససస:34
లస: ససస స
8893 NDX1648940
పషరర: రరమ పగడనల

8882 NDX1660449
పషరర: ససధనరరణణ బటట గరరర

94-208/760

భరస : శభ రజడడడ బతనగరన
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహన పగరడడపప గబ
ఇసటట ననస:84-137
వయససస:65
లస: పప
8890 NDX1633800
పషరర: మమధవ పప లశశటట

94-208/762

భరస : సరసబ శవర రజడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరజడడడ
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:63
లస: పప
8887 NDX0092973
పషరర: జజరరజ పగరడడపప గబ

8879 NDX1939927
పషరర: వనయ మమధవ గసట

8877 NDX2136969
పషరర: షహననజ బబగమ గసట

భరస : వనయ మమధవ గసట
ఇసటట ననస:84-134
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-134
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబరజడడడ
ఇసటట ననస:84-136
వయససస:48
లస: ససస స
8884 NDX2711067
పషరర: ససబబ రజడడడ బతనగరరర

94-210/1081

భరస : హనసమసత రరవప కరససనకకటబ
ఇసటట ననస:84-132-975
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసట
ఇసటట ననస:84-134
వయససస:35
లస: పప
8881 NDX3135720
పషరర: రరమబలమమ బటటగరరర

8876 NDX2946077
పషరర: భబనసమత కరససనకకటబ

8901 NDX1996372
పషరర: శరహహనన పఠరన

94-209/616

భరస : రసదల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:38
లస: ససస స
94-209/618

8904 NDX0103358
పషరర: మసరసనసల షషక

94-209/619

తసడడ:డ బషసర అహమద
ఇసటట ననస:84-146
వయససస:37
లస: పప
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8905 NDX0699975
పషరర: మరరయమమ పగరడడపప గబ

94-208/775

భరస : జజరరజ పగరడడపప గబ
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:25
లస: ససస స
8908 MLJ2175867
పషరర: మమథవ� ఉపపపటటరర�

94-209/620

94-209/623

94-209/626

94-209/629

94-209/632

భరస : వవశపప గబ చసదస
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:61
లస: ససస స
8923 AP151000384192
పషరర: అతతసట అరరణ కలమమర

94-209/635

94-209/638

తసడడ:డ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:84-225/2
వయససస:18
లస: ససస స

94-209/627

8918 AP151000384156
పషరర: శరసతకలమమరర తషమబమరరగరటట

94-209/641

94-213/861

8913 MLJ2175776
పషరర: పడసరదదడ
డ డడ వజజడల

94-209/625

8916 NDX0104430
పషరర: ననగబర వల షషక

94-209/628

తసడడ:డ ననయబ రసదల
ఇసటట ననస:84-201
వయససస:39
లస: పప
94-209/630

8919 AP151000384186
పషరర: ససతనమహలకడమ ఈదర

భరస : తషమబమరరగరటట సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఈదర ననగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:60
లస: ససస స

8921 AP151000384158
పషరర: ఈశసరమమ మసచనల

8922 AP151000384191
పషరర: జవరమకతస అతతసట

94-209/633

8924 AP151000384444
పషరర: రమమషరబబబ మరరక

8927 AP151000384169
పషరర: పరవన నసడదరర�

8930 NDX1174622
పషరర: కకటటశసరమమ తమమశశటట

94-209/636

8925 AP151000384185
పషరర: ననగగశసరరరవప ఈదర

94-209/634

94-209/637

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:64
లస: పప
94-209/639

8928 MLJ2178713
పషరర: రవ పప టర పలర

94-209/640

తసడడ:డ గరసభ
ఇసటట ననస:84-212/63
వయససస:38
లస: పప
94-211/884

8931 NDX2547305
పషరర: కకవపరర దసరరరరరవప

భరస : సతఖననరరయణ రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:84-225
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:84-225/2
వయససస:34
లస: పప

8933 NDX2064798
పషరర: సరసరరజఖస పరలపరరస

8934 NDX1759903
పషరర: వనసకటటశసరరర కలసచపప

భరస : సరసబయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:84-225/4
వయససస:65
లస: ససస స

94-209/631

భరస : అతతసట సససదరరరవప
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నసడదరర జగమస�
ఇసటట ననస:84-212/58
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ గగరజక
ఇసటట ననస:84-212/66
వయససస:40
లస: పప
8932 NDX2673481
పషరర: కకవపరర వనసకట వజయలకడమ

8915 NDX0104844
పషరర: ఖమదర బ షషక�

94-209/622

తసడడ:డ అసజరజడడడ
ఇసటట ననస:84-148
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:60
లస: పప

భరస : చదవపల కకటటశసరరరవ
ఇసటట ననస:84-212/56
వయససస:65
లస: ససస స
8929 NDX0379735
పషరర: ససతనరరమయఖ గగరజక

94-209/624

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:84-212/55
వయససస:54
లస: పప
8926 AP151000384241
పషరర: మమణణకఖస చదవపల

8912 NDX0500298
పషరర: చసదడశశఖర గరనసగబసటర �

8910 NDX1935354
పషరర: కకషష రజడడడ బటట గరరర
తసడడ:డ ససబబ రజడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగబర వల�
ఇసటట ననస:84-201
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దచల సరహహబ�
ఇసటట ననస:84-201
వయససస:64
లస: పప
8920 AP151000384194
పషరర: వరదనన వవశపప గబ

94-209/621

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:84-148
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజరరజ
ఇసటట ననస:84-150
వయససస:30
లస: ససస స
8917 NDX0104885
పషరర: ననయబ రసదల షషక�

8909 NDX2157916
పషరర: రరమబలమమ బటట గరరర

94-208/777
8907 NDX1905860
పషరర: అబబదల ఇసరమయల జజబ షషక

తసడడ:డ ఖదదర షషక
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబబ రజడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజరరజ� �
ఇసటట ననస:84-148
వయససస:36
లస: ససస స
8914 NDX1377373
పషరర: దననమమ పగడడపప గబ

94-208/776

భరస : శకనస రజడడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:84-147
వయససస:40
లస: ససస స
8911 MLJ2176394
పషరర: ఏససరతనస� పగరడడపప గబ�

8906 NDX1687393
పషరర: అననమమ బటట గరరర

94-211/885

94-211/1029

94-211/886

తసడడ:డ పసచచయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:84-225/4
వయససస:35
లస: పప
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94-211/887

భరస : వనసకటటససరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:84-225/5
వయససస:29
లస: ససస స

8936 NDX1281120
పషరర: శవమమ మమడ

భరస : వనసకయఖ మమడ
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:52
లస: ససస స

94-211/1167 8939 NDX3089216
8938 NDX3091261
పషరర: సదరరయమననరరయణ కకవపరర
పషరర: ఈశసరమమ కకవపరర

తసడడ:డ వనసకయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:71
లస: పప
8941 NDX2675122
పషరర: కకవపరర ససరఖననరరయణ

94-213/863

94-211/1033

94-212/805

94-211/893

94-211/896

94-211/1170

భరస : యయససబబబబ యరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:24
లస: ససస స

94-212/804

8954 NDX1280619
పషరర: వనసకటటశసరరర బసడక

8957 NDX1704189
పషరర: లకడమ బతష
స ల

94-211/1307

8960 NDX2352201
పషరర: ససపన మడడస

94-211/891

8963 NDX1704197
పషరర: దచవమమ యరరగబ
భరస : బబబబ యరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:50
లస: ససస స

94-211/889

8946 NDX2666196
పషరర: రమణ మలలర

94-212/869

8949 NDX1481522
పషరర: శవపరరసత దనసస

94-211/892

భరస : నరసససహ రరవప దనసస
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:31
లస: ససస స
94-211/894

8952 NDX1280437
పషరర: వర కలమమరర బతష
స ల

94-211/895

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:46
లస: ససస స
94-211/897

8955 NDX1280601
పషరర: వనసకటబడవప బసడనరర

94-211/898

తసడడ:డ తరరపతమమ బసడనరర
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:34
లస: పప
94-211/899

8958 NDX1704171
పషరర: దసరర రరవప బతష
స ల

94-211/900

తసడడ:డ గరపయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-225/17
వయససస:31
లస: పప
94-211/903

తసడడ:డ ససవననగ రరజ ఎస
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:21
లస: ససస స
94-211/905

8943 NDX1759820
పషరర: సరసబయఖ కకజజ

భరస : దననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-225-11
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-225/17
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబబ బటబ
ఇసటట ననస:84-225-23
వయససస:25
లస: పప
8962 NDX1704213
పషరర: చటటట యరరగబ

8951 NDX1704130
పషరర: రమణమమ బసడడ

94-211/1169

తసడడ:డ కకటయఖ కకజజ
ఇసటట ననస:84-225/9
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ బసడక
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప కకట
ఇసటట ననస:84-225-16
వయససస:50
లస: ససస స
8959 NDX3246857
పషరర: వనసకట పడసరద బటబ

94-212/1145

భరస : రరసబబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపవక
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:46
లస: ససస స
8956 NDX2959831
పషరర: భగఖమమ కకట

8948 NDX1280452
పషరర: తరరపతమమ బతష
స ల

8940 NDX3092947
పషరర: దసరర రరవప కకవపరర

Deleted

తసడడ:డ ననగరరజ భకలసల
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర నలర బబలల
ఇసటట ననస:84-225/13
వయససస:31
లస: ససస స
8953 NDX1175009
పషరర: రహహమబననసర షపవక

8945 NDX1618455
పషరర: దసరర మమ పపసదడ

94-211/1032

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబబబ పపసదడ
ఇసటట ననస:84-225-11
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ పససదనడల
ఇసటట ననస:84-225-12
వయససస:64
లస: పప
8950 NDX1470947
పషరర: వనసకట రమణ నలర బబ లల

94-211/1168

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:84-225/7
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మలలర
ఇసటట ననస:84-225-11
వయససస:65
లస: పప
8947 NDX1618489
పషరర: కకటయఖ పససదనడల

8942 NDX2947828
పషరర: దదవఖ సరళకకనడక దదవఖ

8937 NDX2669927
పషరర: కకవపరర ఈశసరమమ

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ కకవపరర
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:84-225/6
వయససస:69
లస: పప
8944 NDX2665883
పషరర: దననయఖ మలలర

94-211/888

8961 NDX1704163
పషరర: రరజకలమమరర యరరగబ

94-211/904

భరస : పషతడ ఎరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:24
లస: ససస స
94-211/906

8964 NDX1704155
పషరర: పషతడ యరరగబ

94-211/907

తసడడ:డ బబబబ ఎరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:26
లస: పప
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8965 NDX1704205
పషరర: యయససదనసస యరరగబ
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94-211/908

తసడడ:డ బబబబ యరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:27
లస: పప
8968 NDX1488106
పషరర: ఆనసద కలమమరర అరరసబబక

94-212/806

94-212/809

94-211/925

94-212/812

94-213/1060

94-211/934

తసడడ:డ మభబ వల షషక
ఇసటట ననస:84-226
వయససస:41
లస: పప
8989 NDX1792366
పషరర: పసచచమమ మలలర
భరస : సరసబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-226/4
వయససస:65
లస: ససస స
8992 NDX3138096
పషరర: జయ లకడమ మలర
తసడడ:డ శవ ననగజసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:84-226/5
వయససస:19
లస: ససస స

8978 NDX1060425
పషరర: అసజ దసరరరరరణణ బబలగసశశటట

8981 NDX1791251
పషరర: కరసతమమ పరలలటట

8984 NDX1470558
పషరర: వజయ కఠరరర

8987 NDX2952687
పషరర: సతష వవమబల

8990 NDX2652998
పషరర: బబబలల షషక

94-211/930

94-211/924

8993 NDX2129576
పషరర: మలలర శసరర మలర
భరస : శకనస మలర
ఇసటట ననస:84-226/5
వయససస:39
లస: ససస స

94-211/927

8979 NDX0957225
పషరర: ఆసజనవయబలల బబలగసశశటట

94-211/931

తసడడ:డ చదననకగశవపలల బబలగసశశటట
ఇసటట ననస:84-225/43
వయససస:48
లస: పప
94-211/932

8982 NDX1937566
పషరర: భబగఖమమ పరలలటట

94-211/933

భరస : కకటటశసర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:84-225/48
వయససస:61
లస: ససస స
94-211/935

8985 NDX1792820
పషరర: శవర కలమమరర దసగరరనవన

94-211/936

భరస : సతష దసగరరనవన
ఇసటట ననస:84-225/54
వయససస:27
లస: ససస స
94-211/1171

8988 NDX2946119
పషరర: రమమదచవ వవమబల

94-211/1172

భరస : సతష వవమబల
ఇసటట ననస:84-226/2
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/1035

భరస : మమలమల షషక
ఇసటట ననస:84-226/4
వయససస:37
లస: ససస స
94-210/1099

94-212/808

తసడడ:డ రరమ రజడడ కరననల
ఇసటట ననస:84-225/40
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:84-226/2
వయససస:32
లస: పప
94-211/938

8973 NDX1937673
పషరర: దసరర దచవ కరనసల

94-211/926 8976 NDX1760041
8975 NDX1759788
పషరర: లకడమ ననరరయణ రజడడ కరననల
పషరర: వనసకట రజడడడ కరననల

భరస : జజవ పరల కఠరరర
ఇసటట ననస:84-225/49
వయససస:42
లస: ససస స
94-211/937

8970 NDX0100586
పషరర: అరరజన రరవప కకసడదరర

భరస : వనసకట రజడడడ కరనసల
ఇసటట ననస:84-225/40
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గరపస పరలలటట
ఇసటట ననస:84-225/48
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:84-225/48
వయససస:41
లస: పప
8986 NDX2064707
పషరర: సపవదన షషక

94-211/923

భరస : ఆసజనవయబలల బబలగసశశటట
ఇసటట ననస:84-225/43
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ మమడన
ఇసటట ననస:84-225/45
వయససస:75
లస: పప
8983 NDX1759762
పషరర: గరపస పరలలటట

8972 NDX1791699
పషరర: వనసకరయమమ తతట

94-224/1116

తసడడ:డ దచవర దననస కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-225/31
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ కరననల
ఇసటట ననస:84-225/40
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-225/42
వయససస:39
లస: ససస స
8980 NDX2833200
పషరర: వనసకటటశసరరర మమడన

94-212/807

భరస : సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:84-225/39
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ కరననల
ఇసటట ననస:84-225/40
వయససస:24
లస: పప
8977 MLJ3695194
పషరర: మలలర శసరర తతట

8969 NDX0170423
పషరర: దచవకరరణమమ కకసడదరర

8967 NDX2352235
పషరర: యశశద ఇరరగబ

భరస : డచవడ రరజ ఇరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దచవదననస కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-225/31
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ కకసడదరర
ఇసటట ననస:84-225/31
వయససస:60
లస: పప
8974 NDX1760058
పషరర: వనసకట శవ రజడడ కరననల

94-211/909

తసడడ:డ దచవయఖ ఇరరగబ
ఇసటట ననస:84-225/27
వయససస:30
లస: పప

భరస : అరరజన రరవప ఆరరసబబక
ఇసటట ననస:84-225/31
వయససస:28
లస: ససస స
8971 NDX0101725
పషరర: దచవదననస కకసడదరర

8966 NDX2352193
పషరర: డచవడ రరజ ఇరరగబ

8991 NDX3223567
పషరర: శవ ననగజసదడ బబబబ మలలర

94-144/1002

తసడడ:డ శకనస మలలర
ఇసటట ననస:84-226/5
వయససస:26
లస: పప
94-211/939

8994 NDX1759846
పషరర: బబబబ పపసడనడ

94-211/940

తసడడ:డ బబపయఖ పపసడనడ
ఇసటట ననస:84-226/8
వయససస:70
లస: పప
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8995 NDX1619156
పషరర: మసగమమ పపసదడ
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94-211/941

భరస : వనసకటటశ పపసదడ
ఇసటట ననస:84-226/9
వయససస:28
లస: ససస స
8998 NDX2668358
పషరర: దసరర పపసడడ

94-213/864

94-211/946

94-213/725

94-211/948

94-213/1064

94-213/1066

94-211/949

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:84-226/27
వయససస:59
లస: పప

9008 NDX2661197
పషరర: శవ ననగజసదడ బబబబ మలర

9011 SQX2482297
పషరర: శవ బతషల

9014 NDX2920502
పషరర: ననగ పడసనన మసరల

9017 NDX1759804
పషరర: చనన ఆకజసససర రరవప మలలర

94-211/951

9020 NDX1792218
పషరర: మమరర గగలర

94-213/865

9023 NDX1791418
పషరర: ఝమనస అసదసగగలర
భరస : చనన అసదసగగలర
ఇసటట ననస:84-226/30
వయససస:25
లస: ససస స

9003 NDX0733055
పషరర: రమణ వరలచరర

94-213/724

9006 NDX0173351
పషరర: గరవసదమమ గబసజ

94-213/726

9009 NDX2931103
పషరర: అసకమమరరవప బతష
స ల

94-213/1063

తసడడ:డ శవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-226/16
వయససస:32
లస: పప
95-206/882

9012 NDX2920528
పషరర: శసకర మసరల

94-213/1065

తసడడ:డ హనఫ మసరల
ఇసటట ననస:84-226/17
వయససస:42
లస: పప
94-213/1067

9015 NDX2920494
పషరర: కలమఖణణ మసరల

94-213/1068

తసడడ:డ శసకర మసరల
ఇసటట ననస:84-226/17
వయససస:19
లస: ససస స
94-211/950

9018 NDX3042983
పషరర: ఆడమ హహసపన షషక

94-210/1098

తసడడ:డ అబబదలమ షషక
ఇసటట ననస:84-226/22
వయససస:60
లస: పప
94-211/952

భరస : వనసకటటససరరర గగలర
ఇసటట ననస:84-226/27
వయససస:33
లస: ససస స
94-211/954

94-211/945

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:84-226-13
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:84-226/18
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససమమన మసటట
ఇసటట ననస:84-226/27
వయససస:27
లస: ససస స
9022 MLJ3404415
పషరర: కకటటశసరరరవప� మసటట�

94-211/947

తసడడ:డ శసకర మసరల
ఇసటట ననస:84-226/17
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మలలర
ఇసటట ననస:84-226/18
వయససస:53
లస: ససస స
9019 NDX2064699
పషరర: నవన మసటట

9005 NDX2344976
పషరర: గరయతడ గబసజ

9000 NDX1280551
పషరర: మబతస మమ పపసడనడ

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:84-226-12
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససథఖమ బతషల
ఇసటట ననస:84-226/16
వయససస:59
లస: పప

భరస : శసకర మసరల
ఇసటట ననస:84-226/17
వయససస:40
లస: ససస స
9016 NDX1792325
పషరర: వనసకట నరసమమ మలలర

94-213/723

తసడడ:డ శకనస మలర
ఇసటట ననస:84-226-15
వయససస:25
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:84-226/16
వయససస:28
లస: ససస స
9013 NDX2920346
పషరర: ససజజత మసరల

9002 NDX0732404
పషరర: ననగమలలర శసరర వరలచరర

94-211/943

భరస : మబతస యఖ పపసడనడ
ఇసటట ననస:84-226/11
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:84-226/13
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సపవదసలల షషక
ఇసటట ననస:84-226/15
వయససస:57
లస: ససస స
9010 NDX2931061
పషరర: శవ జజఖత బతష
స ల

94-211/944

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:84-226-12
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:84-226-12
వయససస:37
లస: పప
9007 NDX2344950
పషరర: మరర బ షషక

8999 NDX1280569
పషరర: చటటటమమ పపసడనడ

8997 NDX1280627
పషరర: మబతనఖలల పపసడనడలల

భరస : కకటయఖ పపసడనడలల
ఇసటట ననస:84-226/9
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర పపసడనడ
ఇసటట ననస:84-226/11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ పపసడనడ
ఇసటట ననస:84-226/11
వయససస:29
లస: పప
9004 NDX0733089
పషరర: శవ మహసకరళ

94-211/942

భరస : బబలర పపసదనడల
ఇసటట ననస:84-226/9
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబబబ పపసడడ
ఇసటట ననస:84-226-10
వయససస:28
లస: ససస స
9001 NDX1280544
పషరర: వనసకటటశసరరర పపసడనడ

8996 NDX1280635
పషరర: బబజజ పపసదనడల

9021 NDX0733246
పషరర: ససయనస మసటట

94-211/953

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మసటట
ఇసటట ననస:84-226/27
వయససస:30
లస: పప
94-211/956

9024 NDX1759986
పషరర: శకనస పలర

94-211/957

తసడడ:డ ససబబ రరవప పలర
ఇసటట ననస:84-226/30
వయససస:30
లస: పప
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9025 NDX1280775
పషరర: మసరసన వల షషక
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94-211/959

తసడడ:డ రహమమన షషక
ఇసటట ననస:84-226/33
వయససస:28
లస: పప
9028 NDX0568741
పషరర: పరరసన షషక

94-212/813

9029 NDX0567016
పషరర: శక వజయలకడమ వనచనచ

94-210/678

9032 MLJ3693702
పషరర: దసరరర మహలకడమ మలలర ల

9035 NDX2158039
పషరర: అసజల మబనగ

భరస : ననగరరజ సప మసససదరమ పసళర ళ సప మససస
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర మబనగ
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:54
లస: ససస స

9037 MLJ3689684
పషరర: శవశసకర మలలర ల

9038 MLJ3689676
పషరర: శవకకశశర మలలర ల

94-210/684

తసడడ:డ ఆదదశశషష మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:35
లస: పప
9040 MLJ3689759
పషరర: కకటటశసరరరవప కననన

94-210/687

94-210/690

94-210/693

తసడడ:డ నససమ మహమమద
ఇసటట ననస:84-230
వయససస:30
లస: పప

94-210/682

9047 NDX0567891
పషరర: ఆశరబ షషక

94-203/734

94-210/685

9033 MLJ3693843
పషరర: వజయలకడమ మబనగ

94-210/680

94-210/683
9036 NDX2139104
పషరర: కనక దసరర దచవ సప మసససదరస

9039 MLJ3404134
పషరర: శవబడహమస మలలర ల

94-210/686

తసడడ:డ ఆదదశశషష మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:38
లస: పప
94-210/688

94-210/689
9042 NDX2139096
పషరర: ననగరరజ సప మసససదరమ పసళళళ

తసడడ:డ ననగరరజ పసళళళ
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:54
లస: పప
94-210/691

9045 NDX1771493
పషరర: బబజజ కటటటవరపప

94-210/692

భరస : రతస యఖ కటటటవరపప
ఇసటట ననస:84-229
వయససస:39
లస: ససస స
94-210/694

9048 NDX1771436
పషరర: రతస యఖ కటటటవరపప

94-210/695

తసడడ:డ ససబబయఖ కటటటవరపప
ఇసటట ననస:84-229
వయససస:45
లస: పప

94-210/1100 9051 NDX3216157
9050 NDX3143427
పషరర: మబదనసససర మహహదద న సయద
పషరర: నససమ మహమమద

తసడడ:డ ఖదర బబష సయద
ఇసటట ననస:84-230
వయససస:19
లస: పప
94-217/882

94-210/677

తసడడ:డ ననగరరజ సప మసససదరమ పసళర ళ సప మసస
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగబరరవరల షపవక
ఇసటట ననస:84-229
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సదదఖ మహమమద
ఇసటట ననస:84-230
వయససస:30
లస: ససస స
9052 NDX3216488
పషరర: ఇమమమ న మహమమద

9044 MLJ3689668
పషరర: ఆదదశశషష మలలర ల

9030 NDX2467090
పషరర: కలమమరర మలలర ల

భరస : ననగగశసరరరవప మబనగ
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆదదశశషష మలలర ల
ఇసటట ననస:84-229
వయససస:50
లస: ససస స
9049 NDX3214343
పషరర: ఇమమమ న మహమమద

94-210/679

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబనగ
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ జరరపత
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:57
లస: పప
9046 NDX1175074
పషరర: రమణమమ మలలర ల

9041 MLJ3689767
పషరర: ననగగశసరరరవప మబనగ

94-211/1173

తసడడ:డ శవశసకర మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల కననన
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:41
లస: పప
9043 NDX1381797
పషరర: అసకమ రరవప జరరపత

94-212/814

భరస : శవ బడహమస మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:34
లస: ససస స
94-210/681

9027 NDX2926277
పషరర: ఫరతమ షషక

భరస : వనసకట రమణ జసగస శశటట
ఇసటట ననస:84-226-33
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయ గబపస వనచనచ
ఇసటట ననస:84-226/36
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ కకశశర మలలర ల
ఇసటట ననస:84-228
వయససస:31
లస: ససస స
9034 NDX2139088
పషరర: కనకవలర సప మసససదరస

94-211/960

తసడడ:డ ననరరయణ జసగసశశటట
ఇసటట ననస:84-226/33
వయససస:64
లస: పప

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:84-226/36
వయససస:36
లస: ససస స
9031 NDX2467108
పషరర: ఝమనస మలలర ల

9026 MLJ3688983
పషరర: వనసకట రమణ జసగసశశటట

9053 NDX3100518
పషరర: ఖదర బబష సయద
తసడడ:డ ఖజ మహహదద న సయద
ఇసటట ననస:84-230
వయససస:45
లస: పప

94-211/1174

భరస : సదదఖ మహమమద
ఇసటట ననస:84-230
వయససస:50
లస: ససస స
94-229/1400

9054 NDX2886703
పషరర: ననగలకడమ చలమర

94-206/1321

తసడడ:డ శవ ననగగశసర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:84-231
వయససస:26
లస: ససస స
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పషరర: రమణమమ చలమర
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94-210/696

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:84-232
వయససస:41
లస: ససస స
9058 NDX0858225
పషరర: శకనవరసరరవప చలర

94-210/699

94-210/701

94-210/704

94-210/707

94-210/710

9065 NDX1174770
పషరర: పదమజ రసగరశశటట

9068 MLJ3693801
పషరర: ధనలకడమ సప రసగబ

9071 NDX2854289
పషరర: నటటట ససతనరరమయఖ

94-210/712

9074 MLJ3694536
పషరర: రరధన గబబల

9077 AP151000408196
పషరర: పపదదపరరసత రసగరశశటట

భరస : తరరపతయఖ వవణబగరపరల బసడనరర
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పరమమశసరరరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:55
లస: ససస స

9079 NDX1182674
పషరర: అసజనవయబలల రసగరశశటట

9080 MLJ3690914
పషరర: ససరగష పపదద

94-210/718

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:31
లస: పప
9082 MLJ3405297
పషరర: రరమకకషష రసగరశశటట
తసడడ:డ వనసకటరమణ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:41
లస: పప

94-210/705

94-210/708

9083 NDX2158088
పషరర: NOORJAHAN షషక
భరస : ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-239
వయససస:39
లస: ససస స

9063 NDX1060318
పషరర: జయమమ కకట

94-210/703

9066 NDX1935719
పషరర: ససతమమ రసగరశశటట

94-210/706

9069 NDX2467074
పషరర: షరహహన షషక

94-210/709

తసడడ:డ అననసర షషక
ఇసటట ననస:84-236
వయససస:21
లస: ససస స
94-213/1074

9072 NDX1280072
పషరర: ననగలకకమ పపదద

94-210/711

భరస : ససరగష పపదద
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-210/713

9075 MLJ3692605
పషరర: అసజనదచవ నటటట

94-210/714

భరస : ససబబబరరవప నటటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-210/716

9078 NDX1182773
పషరర: శకనవరసరరవప నటటట

94-210/717

తసడడ:డ ససబబబరరవప నటటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:30
లస: పప
94-210/719

తసడడ:డ ససబబయఖ పపదద
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:31
లస: పప
94-210/721

94-210/1101

భరస : రరమకకషష రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-235/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప గబబల
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-210/715

9060 NDX2886828
పషరర: వవసకటరమణ రసగరశశటట

భరస : ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:84-234/1
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:84-236
వయససస:24
లస: పప

భరస : అసజనవయబలల రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:30
లస: ససస స
9076 NDX1059922
పషరర: ససబబబలల బసడనరర

94-210/702

భరస : వనసకటటశసరరర సప రసగ
ఇసటట ననస:84-235/1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నటటట
ఇసటట ననస:84-236
వయససస:26
లస: ససస స
9073 NDX1174598
పషరర: శకలకకమ రసగరశశటట

9062 NDX1060540
పషరర: మహలకడమ కకషషసషటట

94-210/698

తసడడ:డ రరమకకషష రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-234
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజఖత బబబబ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-235/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద వనసకటరమణ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-235/1
వయససస:58
లస: ససస స
9070 NDX2467314
పషరర: అనదష నటటట

94-210/700

భరస : పడకరశరరవప కకషషసషటట
ఇసటట ననస:84-234/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద రమణ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:84-234/1
వయససస:34
లస: పప
9067 MLJ3692613
పషరర: చనపరరసత రసగరశశటట

9059 AP151000405015
పషరర: శవ చలర

9057 NDX0644963
పషరర: ననగరరరజన కకఠరరర

తసడడ:డ వనసకటరమణ కకఠరరర
ఇసటట ననస:84-232
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:84-232
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప కననన
ఇసటట ననస:84-234/1
వయససస:36
లస: ససస స
9064 NDX1182716
పషరర: జజఖత బబబబ రసగరశశటట

94-210/697

భరస : శవ చలర
ఇసటట ననస:84-232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:84-232
వయససస:51
లస: పప
9061 MLJ3693850
పషరర: శకదచవ కననన

9056 AP151000408442
పషరర: ఝమనస చలర

9081 MLJ3690922
పషరర: మమణణకఖరరవప గబబల

94-210/720

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబబల
ఇసటట ననస:84-236/1
వయససస:41
లస: పప
94-210/722

9084 NDX1313881
పషరర: పపదమలలర వజయలకకమ

94-212/815

భరస : సతఖననరరయణ పపదమలలర
ఇసటట ననస:84/240
వయససస:70
లస: ససస స
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9085 NDX1488049
పషరర: సతఖననరరయణ పపదమలలర

94-212/816

తసడడ:డ అసజయఖ పపదమలలర
ఇసటట ననస:84/240
వయససస:75
లస: పప
9088 MLJ1972900
పషరర: వజయ మలలర ల

94-212/819

94-209/927

94-211/963

94-211/966

94-211/968

94-211/971

94-211/974

తసడడ:డ అమర ఖమన షషక
ఇసటట ననస:84-2712/49
వయససస:32
లస: ససస స

9098 MLJ3696101
పషరర: మమధవ అకజసస

9101 NDX1792655
పషరర: ఇసదదర కకలలపలర

94-212/824

94-211/967

9110 NDX1313576
పషరర: రవ కలమమర అసబడడపపడడ

9113 NDX1381870
పషరర: నదరజ హన షషక
భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/49
వయససస:54
లస: ససస స

94-211/962

9096 NDX1470467
పషరర: వజయ కలమమర కలడడమబల

94-211/965

9099 NDX1488403
పషరర: అకబర షషక

94-212/822

తసడడ:డ అబబదల సతనసర షషక
ఇసటట ననస:84-2712/8
వయససస:39
లస: పప
94-211/969

9102 NDX1792507
పషరర: లలత బబ రరగడడ

94-211/970

భరస : వరయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:84-2712/11
వయససస:30
లస: ససస స
94-211/973

భరస : ఖమజజ వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/20
వయససస:51
లస: ససస స
94-210/724

9108 NDX1313584
పషరర: యయసరర
పస అసబడడపపడడ

94-212/823

భరస : రవ కలమమర అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:84-2712-48
వయససస:31
లస: ససస స
94-212/825

తసడడ:డ యయసస రతనస అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:84-2712-48
వయససస:34
లస: పప
94-212/827

9093 NDX2352433
పషరర: లకడమ చకకధర తదలగసశశటట

94-211/972 9105 NDX2158120
9104 NDX2136928
పషరర: ననగమలలర ససర రరవప చసతగబసట
పషరర: బబజజన షషక

9107 NDX2344513
పషరర: బబ జజన షషక

94-212/821

తసడడ:డ దచవయఖ
ఇసటట ననస:84-2712/2
వయససస:34
లస: పప

భరస : బహరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-2712/28
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమబఖల తషరక
ఇసటట ననస:84-2712-48
వయససస:31
లస: పప
9112 NDX1381888
పషరర: ఫరతమ షషక

94-211/964

తసడడ:డ కతస యఖ సస
ఇసటట ననస:84-2712/19
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససకకసదర షషక
ఇసటట ననస:84-2712/22
వయససస:32
లస: ససస స
9109 NDX0894345
పషరర: శకనవరస రరవప తషరక

9095 MLJ3693785
పషరర: తషలసస బసదదకక

9090 MLJ1972876
పషరర: జయపడసరదరరవప కసచరర

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తదలగసశశటట
ఇసటట ననస:84-825/43
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననరరయణ కకలలపలర
ఇసటట ననస:84-2712/9
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:84-2712/11
వయససస:33
లస: పప
9106 NDX1759978
పషరర: రహహమ షషక

94-211/961

భరస : పపరష చసదడ రరవప అకజసస
ఇసటట ననస:84-2712/6
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:84-2712/9
వయససస:33
లస: ససస స
9103 NDX1759887
పషరర: వరయఖ బబ రరగడడ

9092 NDX2352409
పషరర: శవ ననగగశసర రరవప గబడచడటట

94-212/818

తసడడ:డ చననపప కసచరర
ఇసటట ననస:84/241
వయససస:81
లస: పప

భరస : వవసకటటశ అపపబసడడకక
ఇసటట ననస:84-2712/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగనన అపపబసదదకక
ఇసటట ననస:84-2712/2
వయససస:57
లస: పప
9100 NDX1792762
పషరర: ననగమణణ కసదసకలరర

94-212/820

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:84-266/29
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర కలదసమబల
ఇసటట ననస:84-2712/2
వయససస:30
లస: ససస స
9097 MLJ1972744
పషరర: వనసకటటష అపపబసదదకక

9089 NDX1313568
పషరర: ససశల మలలర ల

9087 NDX1174903
పషరర: నరజ చదనసనపరటట

భరస : నరసససహరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84/241
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:84/241
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తననరర
ఇసటట ననస:84-256/1
వయససస:30
లస: పప
9094 NDX1470483
పషరర: జజఖత కలడడమబల

94-212/817

తసడడ:డ నరసససహరరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:84/241
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జయపడసరదరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:84/241
వయససస:58
లస: ససస స
9091 NDX2661437
పషరర: కలమమర తననరర

9086 NDX1174911
పషరర: లమవణఖ చదనసనపరటట

9111 NDX2115385
పషరర: ఆషర షషక

94-212/826

భరస : ననగబర వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/49
వయససస:28
లస: ససస స
94-212/828

9114 NDX1381904
పషరర: మసరసన వల షషక

94-212/829

తసడడ:డ ఖమససస షషక
ఇసటట ననస:84-2712/49
వయససస:59
లస: పప
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94-212/830

భరస : ఖలల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/50
వయససస:56
లస: ససస స
9118 AP151000384370
పషరర: ససశల కలసడకరర

94-209/643

94-209/646

94-212/833

94-212/836

94-209/649

94-209/652

94-209/655

తసడడ:డ రసగరరరవప మమరరశశటటర
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:31
లస: పప

9128 NDX1837154
పషరర: వల షషక

9131 AP151000384237
పషరర: రహహమబననసరబబగస సయఖద

9134 AP151000384168
పషరర: జగమస నసడదరర

9137 NDX2338085
పషరర: రషసద షషక

94-209/659

9140 AP151000384231
పషరర: కకటటశసరమమ మసచనల�

94-212/837

9143 AP151000384226
పషరర: శవమమ మసచనల�
తసడడ:డ మణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:47
లస: పప

9123 NDX1937889
పషరర: ఆషర షషక

94-212/832

9126 NDX1837121
పషరర: దసరర షషక

94-212/835

9129 AP151000384217
పషరర: జయమమ వరససమళళ

94-209/648

భరస : వరససమళళ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:84-2712/56
వయససస:55
లస: ససస స
94-209/650

9132 AP151000384225
పషరర: అరరణ మసచనల

94-209/651

భరస : మసచనల శవయఖ
ఇసటట ననస:84-2712/58
వయససస:47
లస: ససస స
94-209/653

9135 NDX2338069
పషరర: కరరషరమ షషక

94-209/654

తసడడ:డ జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:21
లస: ససస స
94-209/657

9138 AP151000384410
పషరర: షషక ఆదససబ�

94-209/658

భరస : ఖమశససరహహబ�
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:44
లస: ససస స
94-209/660

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:69
లస: ససస స
94-209/662

94-209/645

తసడడ:డ రహహమన షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : జలమన షషక
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసచనల ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:44
లస: ససస స
9142 NDX2338879
పషరర: కకశశర కలమమర మమరరశశటటర

94-212/834

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:84-2712/58
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననసర వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:21
లస: ససస స
9139 AP151000384228
పషరర: మమరరమమ మసచనల

9125 NDX1837139
పషరర: మసరసన బ షషక

9120 AP151000384251
పషరర: మరరయమమ రరయపపడడ

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:84-2712/57
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జయమనసదస�
ఇసటట ననస:84-2712/58
వయససస:55
లస: పప
9136 NDX2338077
పషరర: రజయమ బబగస షషక

94-209/647

తసడడ:డ హజరరత అల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/56
వయససస:44
లస: పప
9133 AP151000384381
పషరర: మమడడద ననగగశసరరరవప�

9122 AP151000384159
పషరర: సతఖస మసచనల

94-209/642

భరస : రరయపపడడ పడసరదస
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హహవరల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:40
లస: పప
9130 AP151000384373
పషరర: చదవపల లకకమననరరయణ

94-209/644

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:70
లస: పప

భరస : వల షషక
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:35
లస: ససస స
9127 NDX1837162
పషరర: మసరసన వల షషక

9119 AP151000384214
పషరర: భబగఖమమ వరససమళళ

9117 AP151000384215
పషరర: కకషషమమ వరససమళళ

భరస : వరససమళళ భబగరఖరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరససమళళ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:53
లస: పప
9124 NDX1837196
పషరర: బబజజ షషక

94-212/831

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:84-2712/50
వయససస:59
లస: పప

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:84-2712/55
వయససస:49
లస: ససస స
9121 AP151000384160
పషరర: సరసబశవరరరవప మసచనల

9116 NDX1182484
పషరర: ఖలల షషక

9141 AP151000384145
పషరర: మసరసనబ షషక

94-209/661

భరస : షషక ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:71
లస: ససస స
94-209/663

9144 AP151000384270
పషరర: భబససరరరవప బతస న

94-209/664

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:84-2712/59
వయససస:51
లస: పప
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9145 AP151000384143
పషరర: ననగమణణ కరబబ తషల�

94-209/665

భరస : కరబబ తషల పపదద రరజ�
ఇసటట ననస:84-2712/60
వయససస:60
లస: ససస స
94-209/668

భరస : సదరఖ ననరరయణ పతచస డడ
ఇసటట ననస:84-2712/62
వయససస:61
లస: ససస స
94-209/671

భరస : వనసకటటష పప లలపలర
ఇసటట ననస:84-2712/64
వయససస:24
లస: ససస స
94-209/674

తసడడ:డ బబలయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:84-2761/1
వయససస:29
లస: పప
94-210/1105

94-210/729

తసడడ:డ కకటయఖ గబసతకల
ఇసటట ననస:95-73-433
వయససస:53
లస: పప
94-229/1182

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:118-11-1059, Flat-302
వయససస:28
లస: పప
94-194/953

భరస : నరసససహరరవప మమరరనవన
ఇసటట ననస:118-11-1066
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దరపనవన
ఇసటట ననస:118-11-1139
వయససస:23
లస: పప
9172 NDX2396141
పషరర: పషరర రజడడడ భమననథస
తసడడ:డ శసకర రజడడడ భమననథస
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:45
లస: పప

9152 NDX2484012
పషరర: రమణ పప లలపలర

94-209/672

9155 MLJ1972470
పషరర: లలతనకలమమరర బబ డపరటట

94-212/838

94-209/670

9153 NDX2484004
పషరర: వనసకటటష పప లలపలర

94-209/673

9156 MLJ3690419
పషరర: వరరసజనవయబలల అమకతస

94-212/839

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర అమకతస
ఇసటట ననస:84/191525
వయససస:49
లస: పప

9158 AP151000408470
పషరర: కకటటశసరమమ గసటబ

94-212/840

9159 NDX0567206
పషరర: జజనబబగస షషక

94-213/114

భరస : సపవదన హహసషసన
ఇసటట ననస:90-4-1272,Flat No.301
వయససస:33
లస: ససస స

9161 NDX1420967
పషరర: వ బ రరణణ సససగసశశటట

94-229/807

9162 NDX1453679
పషరర: దసరర శసగసశశటట

94-229/1170

భరస : శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:118-11-1059, Flat-302
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:118-11-1059, Flat-302
వయససస:27
లస: ససస స

9164 NDX1453646
పషరర: శకనవరస రరవప సససగసశశటట

9165 JBV1093640
పషరర: ననరరయణరరవప చతరరలల

94-229/1190

94-123/536

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:118-11-1059, Flat- 302
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చతరరల
ఇసటట ననస:118-11-1060 FLAT NO 302
వయససస:69
లస: పప

9167 NDX2489698
పషరర: హరరత దరపనవన

9168 NDX2384055
పషరర: రరజఖ లకడమ మవస

94-194/954

9170 NDX2384295
పషరర: రరమమరరవప మవస

9173 NDX2489631
పషరర: ఆరరరయమ షషక
తసడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:21
లస: ససస స

94-194/955

భరస : రరమమరరవప మవస
ఇసటట ననస:118-11-1139
వయససస:57
లస: ససస స
94-194/957

తసడడ:డ కకటయఖ మవస
ఇసటట ననస:118-11-1139
వయససస:63
లస: పప
94-190/583

9150 NDX2338838
పషరర: చదసబరస వసగపసడడ

తలర : రమణ పప లలపలర
ఇసటట ననస:84-2712/64
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దరపనవన
ఇసటట ననస:118-11-1139
వయససస:22
లస: ససస స
94-194/956

94-209/667

తసడడ:డ ననగరరజ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-2712/63
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గసటబ
ఇసటట ననస:85/31/2711
వయససస:48
లస: ససస స

9160 NDX2408813
పషరర: అసజయఖ గబసతకల

9169 NDX2489706
పషరర: రరమమరరవప దరపనవన

94-209/669

భరస : మసరసన బబ డపరటట
ఇసటట ననస:84/171347
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ షషక
ఇసటట ననస:84-271983
వయససస:35
లస: పప

9166 NDX2475150
పషరర: శరసత మమరరనవన

9149 NDX2338044
పషరర: దసరర మమ వసగపసడడ

భసధసవప: వనసకటటష పప లలపలర
ఇసటట ననస:84-2712/64
వయససస:45
లస: ససస స

9154 NDX1480631
పషరర: శకధర కలమమర మలర వరపప

9147 NDX2338002
పషరర: మమధసరర చచరజడడడ

భరస : సరసమ చచరజడడ
ఇసటట ననస:84-2712/61-1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ వసగపసడడ
ఇసటట ననస:84-2712/62
వయససస:74
లస: ససస స

9151 NDX2484020
పషరర: కకరసన పప లలపలర

9163 NDX1420942
పషరర: హరర వరరన సససగసశశటట

94-209/666

తసడడ:డ కరబబ తషల పపదద రరజ�
ఇసటట ననస:84-2712/60
వయససస:45
లస: పప

9148 NDX2338101
పషరర: పరరసత పతచస డడ

9157 NDX3053147
పషరర: ఇసరమయల షషక

9146 AP151000384144
పషరర: తషలససపస
డ రద కరబబ తషల�

9171 NDX2877777
పషరర: లమవణఖ కసడడ

94-190/616

భరస : చసదడ శశఖర రజడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:118-11-1141
వయససస:28
లస: ససస స
94-194/958

9174 NDX2489540
పషరర: హహసషసన సరహహబ షషక

94-194/959

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:49
లస: పప
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94-194/1187

9176 SQX1965201
పషరర: రజహన ససలల న షషక

భరస : శవనననరరయణ మబరరస కరర పరలలస
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హహసషన షరహబ షషక
ఇసటట ననస:118-11-1142
వయససస:43
లస: ససస స

9178 NDX1313915
పషరర: బలబదడ దసరర పడసరద

9179 NDX2814796
పషరర: దచవరకకసడ శరకవణ లకకమ

94-212/845

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలబదడ
ఇసటట ననస:184/17/1354/1
వయససస:28
లస: పప

95-194/687

94-213/896

94-213/1003

భరస : ననగ వనసకట రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:302 srinivasa towers
వయససస:35
లస: ససస స

9184 NDX3109642
పషరర: రరజ కలమమరర పచచ

9185
పషరర: సరయ వనసకట శకవణ పపతకమ

భరస : గరపరల కకషష పచచ
ఇసటట ననస:403
వయససస:64
లస: ససస స
9187 NDX2413250
పషరర: శకనవరసరరవప ననదదసడర
తసడడ:డ అసక రరజ ననదదసడర
ఇసటట ననస:403
వయససస:45
లస: పప
9190 NDX3063286
పషరర: ���� ����� ���������

9188 NDX3220159
పషరర: శశయ
క
కగశక

9191 NDX2980928
పషరర: శవ చసదడ శశఖర కసడద

తసడడ:డ ���� ��� ����� ���������
ఇసటట ననస:403
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ కసడద
ఇసటట ననస:403
వయససస:45
లస: పప

9193 SQX2432128
పషరర: అవననశ చససడదరర

9194 SQX0357137
పషరర: గబదద రరజఖలకడమ

95-107/661

తసడడ:డ పడసననకలమమర
ఇసటట ననస:403
వయససస:28
లస: పప
9196
పషరర: శకనవరసరరవప కసచరర
తలర : అపపమమ
ఇసటట ననస:403
వయససస:32

95-183/763

తసడడ:డ వజయ కలమమర అలర
ఇసటట ననస:501
వయససస:19
లస: ససస స

9197
పషరర: జయ షషససదర కనననకసటట

9200 NDX2640803
పషరర: కకమమనవన దసరర ససమసత

94-212/847

9186 NDX2924280
పషరర: గరయతడ కసచచటట

94-37/751

9189 NDX3050564
పషరర: శశసత సప సపలర

94-75/1300

భరస : మననజ కలమమర సప సపలర
ఇసటట ననస:403
వయససస:34
లస: ససస స
94-77/949

9192 NDX3238524
పషరర: ననథననయల మమకతతటట

94-163/1531

తసడడ:డ ససబబయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:403
వయససస:60
లస: పప
95-112/1141

9195
పషరర: సతష బబబబ రరమగరన

95-114/791

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప రరమగరన
ఇసటట ననస:403
వయససస:38
లస: పప
94-9/1214

9198 NDX2636389
పషరర: కకమమనవన శక నఠఖ

94-2/1216

తసడడ:డ కకమమనవన శవ శరరరధద బబబబ
ఇసటట ననస:501
వయససస:20
లస: ససస స
94-2/1218

తసడడ:డ కకమమనవన శవ శరరరధద బబబబ
ఇసటట ననస:501
వయససస:19
లస: పప

94-34/1012 9203 NDX2899656
9202 NDX2936300
పషరర: మబరకకసడ సరయ రరషసత చచదరర
పషరర: ఉష శక వనవషషవ తతనసగబసటర

తసడడ:డ మబరకకసడ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:501
వయససస:18
లస: ససస స

94-45/733

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:444
వయససస:37
లస: పప
94-2/1217

9183 NDX2352532
పషరర: లకడమ పరరమళ బరస

తసడడ:డ వవరనజనఉలల కసచచటట
ఇసటట ననస:403
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:403
వయససస:67
లస: ససస స

లస: పప

9199 NDX2639862
పషరర: బసదస పసడయ అలర

94-22/808

తసడడ:డ ససజయ సససగ
ఇసటట ననస:403
వయససస:20
లస: ససస స
94-75/1301

94-212/846

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరస
ఇసటట ననస:346-70-13-1865
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: లకడమ పడససననసబ భమనవన
ఇసటట ననస:403
వయససస:20
లస: పప
94-38/668

9180 NDX2352698
పషరర: వనసకటటససర రరవప డథగరపరరస
తసడడ:డ కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:284-14-1024
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సషసబససవర రరవప బబ మమనబబ యన
ఇసటట ననస:288/88
వయససస:21
లస: పప
94-10/1318

94-212/844

భరస : శకనవరసరరవప తదలర మకలల
ఇసటట ననస:184/14/1025
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరసమ
ఇసటట ననస:248
వయససస:18
లస: ససస స

94-211/1139 9182 NDX2809366
9181 NDX3124989
పషరర: జగపత బబబబ బబ మమనబబ యన
పషరర: పడతవరడ సకజన

9177 AP151000408051
పషరర: లకకమదచవ తదలర మకలల

9201 NDX2936615
పషరర: బసడనరరపలర బబలచసదడ

94-33/857

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:501
వయససస:39
లస: పప
94-40/1016

తసడడ:డ శకనవరస ఉదయ కలమమర తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:501
వయససస:18
లస: ససస స

9204 NDX2830719
పషరర: బసడనరరపలర భబరత

94-44/864

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:501
వయససస:59
లస: ససస స
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9205 NDX2830610
పషరర: మబరకకసడ వనసకట ననరరయణ

94-44/865

తసడడ:డ మబరకకసడ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:501
వయససస:53
లస: పప
9208 NDX3011947
పషరర: మధవ లత అలర

94-67/1129

94-87/1591

94-184/1316

95-11/541

9215 NDX2966125
పషరర: ససపన అటట
ర రర

95-11/544

9221 SQX2271096
పషరర: ససవరచల అననన

9224 NDX2353340
పషరర: తహహరరననసర షషక
భరస : బబషర వరల షషక
ఇసటట ననస:516
వయససస:40
లస: ససస స

9226 NDX2852168
పషరర: దచవరకకసడ గరత మమధసరర

9227 NDX3291200
పషరర: సరమమమ జఖలకడమ చసదథలల

94-213/889

భరస : బబలసరసమ
ఇసటట ననస:2248
వయససస:38
లస: ససస స
94-210/983

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:8431-2712/50
వయససస:58
లస: పప

94-211/1285

9230
పషరర: అమరననథ జగబ

94-75/1395

9213 NDX3288164
పషరర: మమనన దదపసక రగగబలగడడ

94-169/1227

9216 NDX3153376
పషరర: రరన కలమమరర నలర బబ తషల

94-221/889

భరస : రవ కలమమర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:501
వయససస:40
లస: ససస స
95-11/542

9219 SQX2316438
పషరర: ననగ ససధదర మనననస

95-11/543

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:501
వయససస:25
లస: పప
95-219/872

9222 NDX2844082
పషరర: గబజజ ఇసదడ దదప

94-210/1074

తసడడ:డ రఘబబబబబ
ఇసటట ననస:506 SRINIVASA TOWERS
వయససస:22
లస: పప
94-212/848

9225
పషరర: లకడమ పడసనన పససపపలలటట

94-213/1121

తసడడ:డ పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2155
వయససస:26
లస: ససస స
94-213/205

భరస : శవరరమకకషషకలమమర
ఇసటట ననస:2331 2ND LANE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:2517-288/4
వయససస:24
లస: పప
9232 NDX2796001
పషరర: ఖలల షషక

94-184/1317

భరస : వవగర రమబలల అననన
ఇసటట ననస:501
వయససస:51
లస: ససస స
94-213/1008

9210 NDX3011202
పషరర: రగవత మమమనవన

తసడడ:డ వరపడసరద రగగబలగడడ
ఇసటట ననస:501
వయససస:27
లస: ససస స

9218 SQX2316172
పషరర: వనసకట రమణ మనననస

భరస : రఘబ బబబబ
ఇసటట ననస:506 SRINVASA TOWERS
వయససస:52
లస: ససస స

9229 NDX3129830
పషరర: సరయ పడకరశ నననవనవ

94-87/1636

తలర : ననగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:501
వయససస:21
లస: ససస స
9223 NDX2971182
పషరర: పరరసత దచవ గబజజ

9212 NDX3106788
పషరర: సరయ నకకత కరసస

94-67/1128

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:501
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రజడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:501
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చదసచయఖ
ఇసటట ననస:501
వయససస:46
లస: పప
9220 SQX2312593
పషరర: మగ కలమఖణణ మనననస

94-75/1394

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ కరసస
ఇసటట ననస:501
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రజడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:501
వయససస:40
లస: పప
9217 SQX2316214
పషరర: ననగగశసర రరవప మనననస

9209 NDX3011939
పషరర: ససబబ రరవప మమమనవన

9207 NDX3011954
పషరర: అనసరరధ మమమనవన

భరస : ససబబరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:501
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అపప రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:501
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడడ బబచపపడక
ఇసటట ననస:501
వయససస:50
లస: ససస స
9214 NDX2963031
పషరర: చసదడ శశఖర రజడడడ అటట
ర రర

94-46/718

భరస : శవ సరరర బబబబ మబదదనన
ఇసటట ననస:501
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లలకరదదతనఖ అలర
ఇసటట ననస:501
వయససస:21
లస: ససస స
9211 NDX3147675
పషరర: లకడమ కలమమరర బబచపపడక

9206 NDX0463281
పషరర: మమధవ లత మబదదనన

9228 NDX2681187
పషరర: చదననకగశవపలల పడతసపరటట

94-213/738

తసడడ:డ చననయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:2367
వయససస:28
లస: పప
94-213/1123

9231 NDX3175684
పషరర: కరరరసక లకడమ గరడచ

94-211/1262

భసధసవప: దసరర ననగగశసర రరవప జగబ
ఇసటట ననస:4701/APT 926
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడభబకర రరవప గరడచ
ఇసటట ననస:8431-2676/2
వయససస:38
లస: ససస స

9233
పషరర: రమమష బబబబ పససపపలలటట

94-212/1271
9234
పషరర: జగననమహనరరవప చసతకరయల

తలర : అనసరరధ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20655
వయససస:27
లస: పప

94-209/1085

తసడడ:డ చన బడహమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:27211
వయససస:38
లస: పప

Page 312 of 315

9235 NDX2719185
పషరర: గబసటటరర సతఖవత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-22
94-212/982

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:84015-1278
వయససస:72
లస: ససస స
9238 NDX2965663
పషరర: పపద యగయఖ బతష
స ల

94-213/879

94-213/154

94-213/121

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:D-NO- 16-30-67/A
వయససస:37
లస: పప
9247 NDX2635571
పషరర: మబసటబజ బబగస షషక

94-210/897

94-210/1195

94-209/1057

94-209/879

తసడడ:డ కరరమబలమర షషక
ఇసటట ననస:D NO 25-17-158
వయససస:22
లస: పప
9262 NDX2380442
పషరర: రవసదడ బబబబ బలర
తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప బలర
ఇసటట ననస:D NO 25-17-440
వయససస:30
లస: పప

9243 NDX3213089
పషరర: శమన ఫసరడ గస షషక

94-210/1193

9245 SQX1854066
పషరర: అలమరబక సయఖద

9246 NDX2835882
పషరర: లకమణ బతష
స ల

95-218/587

9248 NDX2887867
పషరర: ఆశ లత సదరగపపణణన

9251 MLJ1970342
పషరర: మబసతనజ బబగస షషక

9254 NDX3106226
పషరర: రమమష బబబబ షషక

9257 NDX2914281
పషరర: సరయ కరసత సరసమ వవమల

9260 NDX2391811
పషరర: పపలమరరరవప వడర మబడడ

9263 NDX2556413
పషరర: వజయలకడమ మరరయమల
భరస : లకమయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:dno 25-17-445
వయససస:68
లస: ససస స

94-213/1115

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 25-10-11
వయససస:46
లస: పప
94-213/1116

9249 NDX2546273
పషరర: అరరణ కకమమ

94-209/934

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:D NO 25-14-11
వయససస:26
లస: ససస స
94-209/1055

9252 NDX3198850
పషరర: ఫణణరరజ కలమమర లసక

94-209/1056

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-99
వయససస:32
లస: పప
94-209/1058

9255 NDX2974111
పషరర: నరసససహరరవప ఉదరపప

94-209/1059

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉదరపప
ఇసటట ననస:DNO 25-16-118
వయససస:44
లస: పప
94-210/1196

9258 NDX2841294
పషరర: షషక శరహహదన బబగస

94-210/1194

భరస : షషక ననగబర వల
ఇసటట ననస:D.NO.25-17-157
వయససస:20
లస: ససస స
94-210/733

తసడడ:డ దదబబయఖ వడర మబడడ
ఇసటట ననస:DNO 25-17-263,
వయససస:40
లస: పప
94-210/731

94-213/881

భరస : ఖలలలలమర షషక
ఇసటట ననస:C/o munwar D no 25-17-290/
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస పడసరద వవమల
ఇసటట ననస:DNO-25-17-40
వయససస:26
లస: పప
94-210/730

9240 NDX2878932
పషరర: కలపణ గరలచతడ

భరస : ఖలలలలమర షషక
ఇసటట ననస:C/o munwar D no 25-17-290/
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలమర షషక
ఇసటట ననస:DNO 25-16-117/A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప సరలగరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-118/30
వయససస:29
లస: ససస స
9259 NDX2380475
పషరర: మహమమద మబసస ఫర షషక

94-210/1192

భరస : మదనర మదనర
ఇసటట ననస:D.NO 25-16-29K
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫణణరరజ కలమమర
ఇసటట ననస:D.NO.25-16-99,
వయససస:31
లస: ససస స
9256 NDX2364925
పషరర: ససధఖ సరలగరల

9242 NDX3211034
పషరర: శమన ఫసరడ గస షషక

94-212/876

తసడడ:డ రరస బహహదదర గరలచతడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశసర రరవప సదరగపపణణన
ఇసటట ననస:DNO 25-13-59
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప గబల
ఇసటట ననస:DNO-25-14-47/A
వయససస:28
లస: ససస స
9253 NDX3198942
పషరర: గసగర భవన లసక

94-213/880

తసడడ:డ యమకలబ వల సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 22-29
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన మమళ షషక
ఇసటట ననస:D NO 25-10-78/B
వయససస:52
లస: ససస స
9250 NDX2848364
పషరర: ఝనస రరణణ పప గబల

9239 NDX2964278
పషరర: జగదదశ సరగర ససరపప

9237 NDX2965671
పషరర: బబలకకషష బతష
స ల

తసడడ:డ పపద యగయఖ
ఇసటట ననస:వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రజడడడ ససరపప
ఇసటట ననస:వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:AP942384
వయససస:52
లస: ససస స
9244 NDX0100024
పషరర: జజఖత అసగరరగకలల

94-213/1015

తసడడ:డ సపవదసలల మకజసన
ఇసటట ననస:84100
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:వయససస:69
లస: పప
9241 NDX0912071
పషరర: కకనగళర కకటటశసరమమ

9236 NDX2920585
పషరర: శకనవరస రరవప మకజసన

9261 WPK3309433
పషరర: కకటట రజడడడ ఏవపరర

94-211/1299

తసడడ:డ శవ గరపరల రజడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:DNO 25/17/362 6th LANE
వయససస:36
లస: పప
94-213/876

9264 NDX2556439
పషరర: జజఖత పససపపలలటట

94-213/877

భరస : నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:dno 25-17-445
వయససస:44
లస: ససస స
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94-210/732

భరస : రమమష ఖజఖడదస
ఇసటట ననస:D NO 25-17-500
వయససస:32
లస: ససస స
9268 NDX2995652
పషరర: చననయఖ పడత

94-205/1013

94-205/820

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:40
లస: పప

94-205/818

9272 NDX2531150
పషరర: అరరణ కకసన

94-209/1060

9277 NDX2538197
పషరర: యశశధర చవర

94-215/858

తసడడ:డ వనసకటచకకపరణణ చవర
ఇసటట ననస:Door no 25-18-68/2,
వయససస:23
లస: పప
94-217/744

9275 NDX3188505
పషరర: బసదస భవఖ శరణస

94-205/821

94-209/1061

9270 NDX2530681
పషరర: శకనవరసరరవప కకసన

94-205/819

94-205/822
9273 NDX2537926
పషరర: ఉమ తరరమల కలమమరర కకసన

భరస : పరమమశసర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:38
లస: ససస స
94-215/1183

9276 NDX3200938
పషరర: బసదస భవఖ శరణస

94-215/1184

Deleted

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర శరణస
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-18-46/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరజసదడ కలమమర శరణస
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-18-46/A
వయససస:18
లస: ససస స

9278 NDX3215043
పషరర: ఆదదననరరయణ అననన

9279 NDX2669620
పషరర: వషష
ష పసడయసకర తతట

94-217/887

94-215/980

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అననన
ఇసటట ననస:door no 25-18-73/4
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమస తతట
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-18-94/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-217/888
9281 NDX2927747
పషరర: కలమఖణ వనసకట సరయ మణణకరసత
యమనర లసషత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమనర లసషత
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-20-20/A
వయససస:18
లస: పప

94-218/965
9282 NDX2893964
పషరర: కలమఖణ వనసకట సరయ మణణకరసత
యమనర లసషత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమనర లసషత
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-20-20/A
వయససస:18
లస: పప

9284 NDX2524114
పషరర: వనసకట లకడమ కకటట

9285 NDX2390334
పషరర: తలర స ససవర జజనకక

Deleted

తలర : గరత పరరశరరస
ఇసటట ననస:Door No.25-19-34B
వయససస:21
లస: పప

94-204/836

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:61
లస: పప

భరస : బలరరస కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ అరరకపపడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 25-16-45
వయససస:61
లస: ససస స

9283 NDX3201654
పషరర: మమమభబలమర షషక

9269 NDX2528727
పషరర: రరజఖలకడమ కకసన

9267 NDX2624278
పషరర: రవ ససతతష పపలకకసడ

తసడడ:డ సరయ బబబబ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO-84-7-558
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకసన
ఇసటట ననస:DNO 84-11-848
వయససస:56
లస: ససస స

9271 NDX2531168
పషరర: పరమమశసర రరవప కకసన

9280 NDX2679751
పషరర: వనసకట లలకగశ పరరశరరస

94-204/988

భరస : ననగగశసర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:D NO 84-5-395/A
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ పడత
ఇసటట ననస:D NO 84-10-818
వయససస:54
లస: పప

9274 NDX2903037
పషరర: వజయ లకడమ అరరకపపడడ

9266 NDX3071057
పషరర: కకటమమ గబసజ

94-212/849

94-213/728

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 84-4/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకటట
ఇసటట ననస:DR-NO-19-7-190
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తలర స శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 ANNAPURNA NIL
వయససస:57
లస: ససస స

94-213/729
9286 NDX2390417
పషరర: తలర స గరరరధర అనసత సరయ
గరకలల
తసడడ:డ తలర స శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 ANNAPURNA NIL
వయససస:22
లస: పప

94-213/730
9287 NDX2390383
పషరర: తలర స డక ఎన వ యస అఖల
బబబబ
తసడడ:డ తలర స శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 ANNAPURNA NIL
వయససస:23
లస: పప

9288 NDX2390359
పషరర: తలర స శశషగరరర రరవప

తసడడ:డ తలర స రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 ANNAPURNA NIL
వయససస:59
లస: పప

9289 NDX2926988
పషరర: శశభ రరణణ కరక

9290 NDX2941730
పషరర: అరరద ఖమన పటబన

9291 NDX3214467
పషరర: కణక దసరర శరకణస

94-213/1117

భరస : జజన వవససర కరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:38
లస: ససస స
9292 NDX3033198
పషరర: వజయ కమమ
తసడడ:డ చచదరర కమమ
ఇసటట ననస:Flat no 409
వయససస:21
లస: పప

94-213/1118

తసడడ:డ అబబదల సలమస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:FLAT NO-401
వయససస:18
లస: పప
94-210/1197

9293 NDX3179900
పషరర: వనసకట రరమ కకటటశసర రరవప
ససక
తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప ససక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 603
వయససస:57
లస: పప

94-213/731

94-209/1062

భరస : సప మమశసర రరవప శరకణస
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:41
లస: ససస స
94-210/1198

94-213/878
9294 NDX2659795
పషరర: ససవరమహహనద న వరమ కలనపరరజ

తసడడ:డ లకకమపత రరజ కలనపరరజ
ఇసటట ననస:G M C NO 61329/1
వయససస:23
లస: పప
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94-212/1281 9296 NDX2548493
9295 NDX3254356
పషరర: శరమబఖయయల జజన బబ లర బబ యన
పషరర: శవరస వనసకట శతనరరవమమ

తసడడ:డ వర సరసమ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:H.NO. 19-7-464
వయససస:60
లస: పప

94-210/898

భరస : శవరస బలరరమ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:H NO 25-17-307
వయససస:78
లస: ససస స

9298 NDX2953768
పషరర: అజయ కలమమర కగసరర

94-210/1199

తసడడ:డ గరరరజ పడసరద కగసరర
ఇసటట ననస:PLOT NO 104
వయససస:39
లస: పప

9299 NDX2709830
పషరర: వనగమమ తరరఈఢక

94-210/899

9300 NDX0912188
పషరర: గబసజ రమణ

94-213/213

భరస : సరసబమబరరస
ఇసటట ననస:SIRI NILAYAM APARTMENT
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అలర భక షషక
ఇసటట ననస:SRINIVASARAO PET
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ సడన
ఇసటట ననస:SRINIVASARAO PETA
వయససస:29
లస: ససస స

94-213/1119
9303 NDX2889285
పషరర: పససపపలలటట భబణబ పడకరశ
పససపపలలటట భబణబ పడకరశ
తసడడ:డ పససపపలలటట రవసదడ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:Srinivas Rao pet
వయససస:18
లస: పప

94-210/1249
9304 NDX3288008
పషరర: పససపపలలటట రవసదడ కలమమర
పససపపలలటట శవ ననగగశసర రరవప
భసధసవప: పససపపలలటట శవ ననగగశసర రరవప పసస
ఇసటట ననస:Srinivas Rao Peta
వయససస:37
లస: పప

9305 NDX3132354
పషరర: సపవదమమ భమవరపప

9306
పషరర: రరఘవవసదడ మబఢ

భరస : కసయఖ
ఇసటట ననస:srinivas rao thota
వయససస:39
లస: ససస స

9307 NDX3288099
పషరర: వనసకటటశసర రరవప అసబటట

9308 NDX3273646
పషరర: నసదదన అసబటట

94-210/1200

94-210/1251

తసడడ:డ పపద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:2517214
వయససస:44
లస: పప

94-211/1063

94-211/1300

94-69/597

తసడడ:డ మననహర పడసరద సయపరణణటట
ఇసటట ననస:403
వయససస:21
లస: ససస స

9311 NDX2571206
పషరర: శవ శరరరధద బబబబ కకమమనవన

94-213/1124

తసడడ:డ లకమయఖ మబఢ
ఇసటట ననస:zimmer 532
వయససస:26
లస: పప
94-211/1313

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:84312712/46
వయససస:23
లస: ససస స

9310 NDX2959013
పషరర: భబవనవశసరర దచవ సయపరణణటట

9313 NDX2980704
పషరర: కలపయ

9302 NDX2716264
పషరర: మలర క బబ సడన

94-229/1497

తసడడ:డ సస. హనఫ సస. హనఫ
ఇసటట ననస:lakshmi nilayam 25-17-114
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: చదనన కకషష తరరఈఢక
ఇసటట ననస:SAI BABA RO0AD
వయససస:61
లస: ససస స

9301 NDX3017241
పషరర: శసషరద బబగస షషక

9297 NDX3078235
పషరర: సస.అబబ
ద లమర సస.అబబ
ద లమర

9309 NDX3215092
పషరర: లకడమ తషలశమమ కసడద

94-68/1000

భరస : శవ చసదడశశఖర కసడద
ఇసటట ననస:403
వయససస:40
లస: ససస స
94-68/864

తసడడ:డ ససత రరమ రరవప కకమమనవన
ఇసటట ననస:501
వయససస:46
లస: పప

9312 NDX2844348
పషరర: వనసకటటశసరరర దదపరటట

94-68/1092

తసడడ:డ రరమయఖ దదపరటట
ఇసటట ననస:501
వయససస:58
లస: పప

94-69/664

తసడడ:డ నరసససహహలలననయబడడ
ఇసటట ననస:501
వయససస:71
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,443

ససత సలల
4,868

ఇతరరలల
2

మతత స
9,313

4,443

4,868

2

9,313
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