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పతచనరణధధధకపరర మరరయమ మమనససపల కమషనరర,
గమసటటరర నగరపపలక సససస

1
NDX3248697
పపరర: అబబబల అజజ సయద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-150/901

తసడడ:డ రహసతషలలర సయద
ఇసటట ననస:1
వయససస:58
లస: పప
4
NDX3218336
పపరర: అనసష గరణణపససపత

94-145/746

94-151/2

94-166/722

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:1 FLOOR
వయససస:60
లస: పప
13
పపరర: గగసప బభష షపక

94-164/1118

తలర : నససమ షపక
ఇసటట ననస:2
వయససస:25
లస: పప
16
NDX2399905
పపరర: అసజనదదవ పరలకలలరర

94-157/803

8
NDX2491835
పపరర: శరఖస పడకరష బబ రరగడడ

94-148/2

94-152/675

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-18-44
వయససస:34
లస: ససస స

6
NDX2491868
పపరర: శశభభరరణణ బబ రరగడడ

94-151/3

94-151/1

9
NDX2491876
పపరర: బభబబరరవప బబ రరగడడ

తసడడ:డ బభబబరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:1-129/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:1-129/1
వయససస:48
లస: పప

94-152/672
11
NDX3167178
పపరర: అనసత లకడణ సతఖవత
వకసలగడడ
భరస : రరఢ కకషష కకప సరగర వకసలగడడ
ఇసటట ననస:1ST DISTRICT JUDGE
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పపరర: ససబబబలల నడమమపలర
భరస : చనన హనసమయఖ
ఇసటట ననస:1ST FLOOR
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లస: ససస స
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15
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17
NDX2604734
పపరర: కకషషవనణణ ఓబమ లసక

95-1/961
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ఇసటట ననస:1-129/1
వయససస:42
లస: ససస స

94-148/1

తసడడ:డ రరమకకషష జజజల
ఇసటట ననస:2-2-5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప పరలకలలరర
ఇసటట ననస:2-2-59
వయససస:45
లస: ససస స
19
NDX2795490
పపరర: మలధవ పసలర

5
NDX3257755
పపరర: షణబణక గగపస కకషష మబసడడడ

3
SQX2030401
పపరర: సరసత ఆలపరటట

తసడడ:డ డడటర ఆఫ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:1-16/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మబసడడడ
ఇసటట ననస:1-41
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బభబబరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:1-129/1
వయససస:22
లస: పప
10
NDX3041977
పపరర: చనన హనసమయఖ నడమమపలర

94-165/1

తసడడ:డ అబబబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:1-3-85
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ భభససర రరవప గరణణపససపత
ఇసటట ననస:1-35-120/16A
వయససస:25
లస: ససస స
7
NDX2491843
పపరర: దదవరరజ బబ రరగడడ

2
NDX2406486
పపరర: రరయల షపక

94-151/4

94-152/673

94-148/775

తసడడ:డ రహమతషలర
ఇసటట ననస:2-2-53/A
వయససస:31
లస: పప
94-148/774

18
NDX2795482
పపరర: శకనవరసరరవప పసలర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:2-16-72 SAMATHA NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనడధస
ఇసటట ననస:2-18-44
వయససస:43
లస: పప

20
NDX2460079
పపరర: భమలకడణ ఉలర సగబల

21
NDX3086071
పపరర: వజడమణ నడ

94-151/6

94-152/674

94-152/676

Deleted

భరస : హహసపసన రరవప ఉలర సగబల
ఇసటట ననస:2-20-134
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ నడ
ఇసటట ననస:2-264
వయససస:22
లస: ససస స

24
NDX3063658
పపరర: కకరణ కలమలర సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ నడగగశసర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:2E, West end
వయససస:26
లస: పప

94-157/723
23
NDX2777456
పపరర: వనసకట ససరఖ నడగగశసర రరవప
పపలపరటట
తసడడ:డ పస వ డడ ఆర నరసససహ సరసమ
ఇసటట ననస:2E, West End Block
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లలతద దయలరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:2, Type 4
వయససస:58
లస: పప

25
NDX3066156
పపరర: నడగరరణణ బభయ బబ సదదల

26
NDX2703312
పపరర: వనసకట రరడడడ గబజవరరర

27
NDX2572014
పపరర: ససశల అనసత

22
NDX1397919
పపరర: వవవక రరహహల పపలపరటట

94-157/722

94-164/1171

భరస : కకరణ కలమలర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:2, Type 4
వయససస:49
లస: ససస స
28
NDX3250073
పపరర: అవనడశ గసగబరర

94-152/618

తసడడ:డ లకడణ రరడడడ గబజవరరర
ఇసటట ననస:3-4-B
వయససస:64
లస: పప
94-166/809

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గసగబరర
ఇసటట ననస:3-27-13, kalyan Santosh reside
వయససస:21
లస: పప

29
NDX2605517
పపరర: ససమన బభబబ మదసబమలల
తసడడ:డ పప తషరరజ మదసబమలల
ఇసటట ననస:3-28-28/A1
వయససస:18
లస: పప

94-164/1170

94-165/972

భరస : వనసకట ససబబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:3-17-5
వయససస:47
లస: ససస స
94-149/806

30
NDX2623684
పపరర: శవ రరమ కకషష కకసజగటట

94-157/669

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసజగటట
ఇసటట ననస:3-56 NANDANAVANAM
వయససస:33
లస: పప
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31
NDX2466738
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మలనవపలర

94-150/1

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ మలనవపలర
ఇసటట ననస:3-175-117
వయససస:34
లస: పప
34
NDX3121274
పపరర: రరఘవ రరవప కరరరమసచ

94-153/664

94-157/280

తసడడ:డ పస పడభభకర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:5 B
వయససస:18
లస: పప
94-150/2

38
NDX2622827
పపరర: మర ఉసరణన షపక

41
YZK2267525
పపరర: పస పడభభకర రరచపపడడ

94-146/903

52
NDX3242856
పపరర: రగవత పప సగమరర

53
NDX2938314
పపరర: గజ లకడణ మబపరపళర

94-144/1008

తసడడ:డ నరసయఖ అలగఅలల
ఇసటట ననస:7-11-174
వయససస:27
లస: పప

94-165/1085

94-144/842

94-148/794

94-145/729

39
NDX2823185
పపరర: మబసతడజ షపక

94-152/733

42
YZK2267566
పపరర: అరరసధత దదవ లసక

94-157/728

56
NDX2595478
పపరర: లకడణ సరయతదజ మమతవరపప

45
NDX2036334
పపరర: లకడణ వనసకట రరవప భమల

94-148/795

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరవప భమల
ఇసటట ననస:7-2-30/1
వయససస:64
లస: పప
48
NDX2567105
పపరర: శరమ దడసరర

94-150/749

తసడడ:డ నడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:7-6-39
వయససస:23
లస: పప
51
NDX2801629
పపరర: దసరర దదవ పరరర

94-144/843

భరస : బభబబరరవప పరరర
ఇసటట ననస:7-10-30
వయససస:34
లస: ససస స
94-145/795

భరస : రరమ రరవప మబపరపళర
ఇసటట ననస:7-18-90/1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతనస బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమయఖ బబ మణనవన
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:19
లస: పప

94-144/841

50
NDX2801652
పపరర: బభబబరరవప పరరర
తసడడ:డ ససబబరరవప పరరర
ఇసటట ననస:7-10-30
వయససస:45
లస: పప

94-164/1343

భసధసవప: పస పడభభకర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:5B SKYLINE APTS
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:7-6-2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తడడడశశటట మబరళ మబరళమహన
ఇసటట ననస:7-7-51 7TH LINE
వయససస:19
లస: పప

58
NDX2558153
పపరర: గగపసనడథ బబ మణనవన

94-157/727

44
NDX3172665
పపరర: రరఘవమణ దడసరర

47
NDX3217908
పపరర: జజనకక మణణ పడభ వనమబల

36
NDX3155553
పపరర: ససనత బబ డడడ

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:5-176ANKAMMA NAGAR 4 LIN
వయససస:56
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ లకడణ వనసకట రరవప భమల
ఇసటట ననస:7-2-30/1
వయససస:28
లస: పప

55
NDX2599975
పపరర: ససధఖ రరణణ బరరదసల

94-148/791

భరస : చతసచస లకడణనడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:6-30-162
వయససస:59
లస: ససస స
94-148/796

94-166/767

భరస : లలక బబ డడడ
ఇసటట ననస:4/A NAGARA PALEM
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబనగరల
ఇసటట ననస:6-7-75, 7/5
వయససస:23
లస: పప

49
NDX3087871
పపరర: తడడడశశటట వనసకట ఉలలరస

94-144/1

తసడడ:డ ఆశరరసదస రరచపపడడ
ఇసటట ననస:5B
వయససస:53
లస: పప

43
NDX2540078
పపరర: సరసత మబనగరల

46
NDX2003226
పపరర: పపజఖ పవన భమల

35
NDX2399806
పపరర: వనసకట అనతడ బసడడరర

తసడడ:డ అలలరబకడ షపక
ఇసటట ననస:5-66-63
వయససస:21
లస: పప
94-157/726

33
NDX3210069
పపరర: పరరసత ఆసబబ తష

భరస : రరడబనడయక ఆసబబ తష
ఇసటట ననస:4-22-35/2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద బసడడరర
ఇసటట ననస:4-253,
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ పప ర మ
ఇసటట ననస:5-52-2
వయససస:43
లస: పప
40
NDX2932747
పపరర: అరరయలన రరచపపడడ

94-166/683

తసడడ:డ రరమ మహన తతలనకలల
ఇసటట ననస:4-14-221/1A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరరరమసచ
ఇసటట ననస:4-23-66/58/A
వయససస:39
లస: పప
37
NDX1547936
పపరర: శకనవరస పపరమ

32
NDX2563336
పపరర: రగహహత తతలనకలల

54
NDX3013539
పపరర: కరవఖ శక ఆకలరరత

94-144/844

తసడడ:డ రరమ సతఖనడరరయణ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:7-19-23
వయససస:19
లస: ససస స
94-144/723

57
AP151000321334
పపరర: రరధ కకరర

తసడడ:డ వనసకటటశసర పడసరద మమతవరపప
ఇసటట ననస:8-9-116/117
వయససస:25
లస: పప

భరస : చతననయఖ
ఇసటట ననస:9 6-09-327
వయససస:46
లస: ససస స

59
NDX2985463
పపరర: ఝలనసరరణణ వవలనవన

60
NDX3084423
పపరర: ససరగశ పలర పప

94-145/796

భరస : శవరరమ కకషషయఖ వవలనవన
ఇసటట ననస:9-230/1 TARAKARAMA NAGA
వయససస:52
లస: ససస స

94-150/87

94-153/630

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:10-63-38
వయససస:28
లస: పప
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NDX2967784
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94-144/742

తసడడ:డ షప రరడడడ గరదత
ఇసటట ననస:11-06-1952
వయససస:66
లస: ససస స
64
NDX2686574
పపరర: వరపడసరద అననపపరరడడ

94-145/707

94-164/1116

94-51/604

94-51/617

94-51/620

71
NDX2352466
పపరర: అసకమణ రరవప కలసచడల

74
AP151010159299
పపరర: మహలకడణ కకసడబతస న

77
NDX1429506
పపరర: ససబభబ రరవప కరలల

94-51/622

80
NDX2352375
పపరర: ససబబలకడణ దరరర

83
NDX2325926
పపరర: శశశలజ గసపల

తసడడ:డ జగన మహన రరవప వవమబలపలర
ఇసటట ననస:16-9-475
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవశసకర గసపల
ఇసటట ననస:16-14-11
వయససస:36
లస: ససస స

85
NDX2325884
పపరర: మలలర శసరమణ మరరక

86
NDX2325876
పపరర: శకనవరస రరవప చచసలల

94-153/3

భరస : ససబభబరరవప మరరక
ఇసటట ననస:16-14-53
వయససస:83
లస: ససస స
88
NDX2325702
పపరర: పడభ రరణణ వరఖసస
భరస : వవణబగగపరల సరసమ వరఖసస
ఇసటట ననస:16-14-69
వయససస:63
లస: ససస స

94-224/1046

94-51/618

89
NDX2325744
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప వరఖసస
తసడడ:డ వవణబగగపరల సరసమ వరఖసస
ఇసటట ననస:16-14-69
వయససస:44
లస: పప

69
AP151010159101
పపరర: రరమతరర స కలసచడల

94-51/603

72
NDX1429449
పపరర: కకటటశసరర కకసడబతస న

94-51/616

75
NDX2386043
పపరర: నడగరరరరన మమడబభలమ

94-51/619

తసడడ:డ బభలయఖ మమడబభలమ
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:26
లస: పప
94-51/621

78
NDX3146974
పపరర: కరలల నవన కరలల

94-51/779

తలర : కరలల జజఖత మదర
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:19
లస: పప
94-224/1050

81
NDX2352425
పపరర: శకకరసత దరరర

94-224/1051

తసడడ:డ శక రరమబలల దరరర
ఇసటట ననస:15-117/30
వయససస:23
లస: పప
94-153/1

84
NDX2325900
పపరర: శవశసకర గసపల

94-153/2

తసడడ:డ సరసబయఖ గసపల
ఇసటట ననస:16-14-11
వయససస:72
లస: పప
94-153/4

తసడడ:డ వర సరసమ చచసలల
ఇసటట ననస:16-14--53
వయససస:31
లస: పప
94-153/6

94-166/723

భరస : రవ కలమలర కకసడబతస న
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శక రరమబలల దరరర
ఇసటట ననస:15-117/30
వయససస:37
లస: ససస స
94-77/320

66
NDX3071735
పపరర: అలస ఫ మహమణద

భరస : భమసరసమ కలసచడల
ఇసటట ననస:15-117/23
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కరలల కరలల
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:15-117/30
వయససస:22
లస: ససస స
82
NDX2263127
పపరర: హరర కకషప ర వవమబలపలర

94-51/602

భరస : కకసడయఖ కకసడబతస న
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడబతస న
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:34
లస: పప
79
NDX2492106
పపరర: దసరర మకరసన

68
NDX2010452
పపరర: పరరసత కలసచడల

94-153/745

తసడడ:డ అకబర బభష అలస ఫ
ఇసటట ననస:15-25-1368
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భమసరసమ కలసచడల
ఇసటట ననస:15-117/23
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప కరలల
ఇసటట ననస:15-117/29
వయససస:38
లస: ససస స
76
NDX1429480
పపరర: రవ కలమలర కకసడబతస న

94-148/772

భరస : అసకమణ రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:15-117/23
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:15-117/23
వయససస:59
లస: పప
73
NDX1429464
పపరర: జజఖత కరలల

65
NDX2576353
పపరర: సతశ గణపత

63
NDX3285764
పపరర: నడగగశసర రరవప వజర

తసడడ:డ చన కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:11-969
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబభబబ గణపత
ఇసటట ననస:14-245
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరఖస బభబబ కకటడ
ఇసటట ననస:15-28-1538
వయససస:18
లస: ససస స
70
AP151010156166
పపరర: భమసరసమ కలసచడల

94-165/1016

తసడడ:డ నబ సయద
ఇసటట ననస:11-24
వయససస:66
లస: పప

తలర : పదణ అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-702 2nd laine
వయససస:20
లస: పప
67
NDX2594810
పపరర: దదపసస రరణణ కకటడ

62
NDX3217890
పపరర: ససభభన సససయద

87
NDX2325777
పపరర: లలవణఖ వరఖసస

94-153/5

భరస : వనసకట ససబబ రరవప వరఖసస
ఇసటట ననస:16-14-69
వయససస:37
లస: ససస స
94-153/7

90
NDX2325678
పపరర: వవణబగగపరల సరసమ వరఖసస

94-153/8

తసడడ:డ ససబభబరరవప వరఖసస
ఇసటట ననస:16-14-69
వయససస:73
లస: పప
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91
NDX2325959
పపరర: ససగబణ గబడడపలర
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94-153/9

92
NDX2325942
పపరర: వనసకట రరమ శరణ గబడడపలర

భరస : వనసకట రరమ సరరరమ గబడడపలర
ఇసటట ననస:16-15-16
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలనసదస గబడడపలర
ఇసటట ననస:16-15-16
వయససస:58
లస: పప

94
NDX2709749
పపరర: పవన సరయ చడలలగమలడడర

95
NDX2859627
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరచపపడడ

94-151/823

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:16-19-234
వయససస:18
లస: పప
97
NDX3287950
పపరర: మహహశ దరరనస

94-151/1178

94-152/671

94-241/1084

94-241/1086

94-241/1089

94-242/1312

107
NDX3158839
పపరర: ససరరఖ దదగరలల

110
NDX3205614
పపరర: సప మమశ దదగరలల

94-243/1093

113
NDX3264959
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-241/1087

భరస : ససత రరమ బడహమలమ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:18-20-1881
వయససస:45
లస: ససస స

116
NDX3158490
పపరర: మణణ కసట శకరరస చదబబడ లల

94-241/1090

119
NDX0307165
పపరర: పదడణవత కలచదటట
భరస : హనసమసతరరవప కరలచదత
ఇసటట ననస:18-20-1887
వయససస:38
లస: ససస స

94-152/583

102
NDX2845659
పపరర: రరమ దదవ తతడర

94-241/1083

భరస : రరమ కకషష రరవప తతడర
ఇసటట ననస:18-17-1562
వయససస:71
లస: ససస స
105
NDX3065570
పపరర: ఫరరరనడ షపక

94-241/1085

108
NDX3185378
పపరర: సప మమశ దదగరలల

94-241/1088

111
NDX3165214
పపరర: సప మమశ దదగరలల

94-242/1313

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: పప
94-240/763

114
NDX1793828
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

94-148/20

తసడడ:డ గగస లజయ షపక
ఇసటట ననస:18-19-1823
వయససస:49
లస: పప
94-243/1094

తసడడ:డ ససత రరమ బడమ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:18-20-1881
వయససస:22
లస: ససస స
94-218/776

99
NDX2578714
పపరర: ఓబబలల వనమబల

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:18-19-1787
వయససస:24
లస: పప
94-242/1314

94-164/1117

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:18-19-1748
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప కలచదటట
ఇసటట ననస:18-20-1886
వయససస:69
లస: ససస స

94-241/1082

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:22
లస: పప

118
NDX2918480
పపరర: అననపపరషమణ కలచదటట

104
NDX2904027
పపరర: జరసన బఇవనస షపక

96
NDX2595718
పపరర: వనసకట బడహణయఖ బబరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనమబల
ఇసటట ననస:17-26-173
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-19-1729
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద దదగరలల
ఇసటట ననస:18-19-1765
వయససస:44
లస: ససస స

115
NDX3161205
పపరర: కలమలరర చదబబడ లల

94-147/807

తలర : మసరసణణ షపక
ఇసటట ననస:18/2 lane
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:18-18-1664
వయససస:20
లస: ససస స

112
NDX3164860
పపరర: సప మమశ దదగరలల

101
NDX3143419
పపరర: అలబక షపక

94-153/11

తసడడ:డ రరమయఖ బబరర
ఇసటట ననస:16-30-128
వయససస:27
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనమబల
ఇసటట ననస:17-26-173
వయససస:34
లస: పప

109
NDX3192507
పపరర: సప మమశ దదగరలల

94-152/670

భరస : శరససన కరకరర
ఇసటట ననస:16-119/15
వయససస:28
లస: ససస స

100
NDX2859429
పపరర: ఓబబలల వనమబల

106
NDX3198215
పపరర: సరగజన దదగరలల

98
NDX3252210
పపరర: ఝలనస కరకరర

93
NDX2325801
పపరర: హరరకకషష తడదదబబ యన

తసడడ:డ గగవసద రరవప తడడడ బబ యన
ఇసటట ననస:16-15-20
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:16-27-7
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ దరరనస
ఇసటట ననస:16-87-2808
వయససస:19
లస: పప

103
NDX2845576
పపరర: జలలన షపక

94-153/10

117
NDX2943769
పపరర: మసజల కరలచదటట

94-217/745

భరస : మలధవ చరర కరలచదటట
ఇసటట ననస:18-20-1886
వయససస:33
లస: ససస స
94-214/1

120
NDX2302941
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

94-242/1

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-20-1948
వయససస:23
లస: పప
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121
NDX2302115
పపరర: ఇసతయలజ షపక
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94-243/1

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-21-2041
వయససస:30
లస: ససస స
124
NDX2685527
పపరర: రరమదడస బభనడవత

94-165/938

94-146/856

Deleted
94-146/966

భరస : రరమబ పపల
ఇసటట ననస:20-18-472
వయససస:40
లస: ససస స
133
NDX3084472
పపరర: తరపతయఖ ఉపపతల

94-153/633

94-150/726

94-165/939

94-149/787

131
NDX3059565
పపరర: బభజ చసదడగరరర

134
NDX2479301
పపరర: కరరణ కలమలర దదడ ణడదసల

137
NDX2563781
పపరర: వజయరరజ దరరనస

140
NDX2580777
పపరర: లలల చసద రరడడడ మబపరపల

143
NDX3082658
పపరర: మమరర వరర

94-166/724

94-153/631

భరస : మహమణద మహహదబ దన పసచత షపక
ఇసటట ననస:22-23-1/A3
వయససస:83
లస: ససస స

94-153/12

129
NDX3227543
పపరర: ఈశసరమణ కకలవ

94-148/918

132
NDX3059508
పపరర: బభడమలరభకర చసదడగరరర

94-153/632

135
NDX3273935
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పరనసగసటట

94-149/1008

తసడడ:డ శవయఖ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:20-26-96
వయససస:31
లస: పప
94-157/635

138
NDX2573277
పపరర: దతడస సరయ కటకస శశటట

94-164/1119

తసడడ:డ రవ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:21-6-3/1
వయససస:19
లస: పప
94-144/712

141
NDX2553154
పపరర: కకశశర కలమలర అరర

94-151/824

తసడడ:డ ససబబరరవప అరర
ఇసటట ననస:22-11-74
వయససస:36
లస: పప
94-151/934

144
NDX2558187
పపరర: ససబబ రరవప అవపల

94-166/665

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అవపల
ఇసటట ననస:22-19-106
వయససస:25
లస: పప

146
NDX3084548
పపరర: మహహశసర వర పడసరద
కసదసనసరర
తసడడ:డ దసరర పడసరద కసదసనసరర
ఇసటట ననస:22-22-14
వయససస:18
లస: పప

94-164/1172

149
NDX3287901
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

94-144/1032

భరస : జజన సససధడ
ఇసటట ననస:22-25-493/120
వయససస:38
లస: ససస స

94-148/3

భరస : బభజ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:20-18-524
వయససస:25
లస: ససస స

Deleted

94-151/7

126
NDX2488153
పపరర: వహహదసన షపక

భరస : వనసకటటశసరలల కకలవ
ఇసటట ననస:20-18-150/A
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససధదర వరర
ఇసటట ననస:22-16-120
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మలరరళర
ఇసటట ననస:22-19-106
వయససస:19
లస: ససస స
148
NDX2393965
పపరర: నసరర హన షపక

తసడడ:డ వవనసటటశసరర ఊ చలర
ఇసటట ననస:20-18-143/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరపసరరడడడ మబపరపల
ఇసటట ననస:21-8-14/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ దదవ రరడడడ
ఇసటట ననస:22-12-3573
వయససస:48
లస: ససస స
145
NDX2745370
పపరర: సరళదదవ మలరరళర

94-144/1006

తసడడ:డ దడనయఖ దరరనస
ఇసటట ననస:21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కననసరన
ఇసటట ననస:21-7-114
వయససస:19
లస: పప
142
NDX2605665
పపరర: తరరపతమణ దదవ రరడడడ

128
NDX3229259
పపరర: వనసకయఖ చలర

94-164/1169

భరస : అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:20-10-38/A
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : రగవత దదడ ణడదసల
ఇసటట ననస:20-26-18
వయససస:25
లస: పప

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:20-5269/2
వయససస:51
లస: ససస స
139
NDX2573087
పపరర: కకషష సరయ కననసరన

94-157/798

తసడడ:డ మబతయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:20-18-524
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:20-18-564
వయససస:25
లస: పప
136
NDX2595353
పపరర: లలలమణ బబజవరడ

125
NDX3227493
పపరర: కరటన రరజ గబమణ

123
NDX3141728
పపరర: మణణకరసఠ రరజనడల

తసడడ:డ వవణబ రరజనడల
ఇసటట ననస:18-32-21/4
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ గబమణ
ఇసటట ననస:19-13-170/167
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస చవడడబబ యనడ
ఇసటట ననస:20-18-24/1
వయససస:39
లస: ససస స

130
NDX3241825
పపరర: జజఖత పపల

94-243/1095

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:18-22-2202
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: రరమదడస బనడవత
ఇసటట ననస:18TH LINE
వయససస:52
లస: పప
127
NDX3086857
పపరర: పపననమణ చవడడబబ యనడ

122
NDX3112588
పపరర: ఖలల షపక

147
NDX2879948
పపరర: వనసకట రమణ కసదసనసరర

94-165/1018

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:22-22-14
వయససస:39
లస: ససస స
150
NDX2441848
పపరర: మహహష బభబబ పరతకకట

94-153/13

తసడడ:డ గగవసదడ రమమష బభబబ పరతకకట
ఇసటట ననస:23-5-25
వయససస:23
లస: పప
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151
NDX3207545
పపరర: జశససత కలమలర
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94-153/635

తసడడ:డ శవలలల జ
ఇసటట ననస:23-7-40
వయససస:56
లస: పప
154
NDX3111846
పపరర: ససధదర మదడడడగమ

94-153/637

94-144/746

94-165/2

94-153/644

తసడడ:డ మలలల కకసడయఖ సససకగ
ఇసటట ననస:24-3-33
వయససస:27
లస: పప
169
NDX3032794
పపరర: మగరలపరలలస చరసజవ

94-153/647

94-153/724

భరస : వకకమ భసడడరర
ఇసటట ననస:24-3-54
వయససస:39
లస: ససస స

94-165/940

164
NDX2405983
పపరర: లకడణ దదవ యనన

94-153/16

94-153/750

94-153/21

159
NDX2567394
పపరర: శక లకడణ తలర స

94-151/825

162
NDX2930584
పపరర: నడగ వనసకట పరరర శరరరధద
ఆలపరటట
తసడడ:డ బభలకకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:24-2-63
వయససస:44
లస: పప

94-153/643

165
NDX3231677
పపరర: ససకకకయ తరరణ కలమలర జరసన

94-153/732

తసడడ:డ మబరళమహన లలల జరసన
ఇసటట ననస:24-3-32
వయససస:20
లస: పప

167
NDX2934222
పపరర: మగరలపరలలస శకనవరస రరవప

94-153/645

168
NDX2934735
పపరర: మగరలపరలలస కకషషవనణణ

94-153/646

తసడడ:డ మగరలపరలలస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-3-33/E
వయససస:24
లస: ససస స
94-144/1026

173
NDX2460178
పపరర: హహమలత కకడడసబ

176
NDX2460194
పపరర: శకనవరస రరమలనసజస కకడడసబ

171
NDX3286606
పపరర: పరపరచడరర పపరరరర

94-144/1031

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పపరరరర
ఇసటట ననస:24-3-36
వయససస:71
లస: పప
94-153/18

తసడడ:డ శకనవరసరచడరరఖలల కకడడసబ
ఇసటట ననస:24-3-50
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చనబ మ
న మలలశసర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:24-3-50
వయససస:51
లస: పప
178
NDX2399988
పపరర: చసదడ దదవ

161
NDX2590297
పపరర: రరజగసదడ కలమలర ఆలపరటట

170
NDX3274495
పపరర: ఇసదదరర దదవ పపరరరర

94-146/965

భరస : నడగగశసరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:24-0-17/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరపరచడరర పపరరరర
ఇసటట ననస:24-3-36
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహచడరర మరగజ
ఇసటట ననస:24-3-41
వయససస:56
లస: ససస స
175
NDX3296183
పపరర: శకనవరస పరతతరర

94-166/725

తసడడ:డ మగరలపరలలస అసకమణ
ఇసటట ననస:24-3-33/E
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మగరలపరలలస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-3-33/E
వయససస:22
లస: పప
172
NDX3222320
పపరర: వనసకట చటటట మణ మరగజ

158
NDX3212305
పపరర: కలమలరర జనగరల

భరస : వవణబగగపరలరరడడ యనన
ఇసటట ననస:24-3-20
వయససస:56
లస: ససస స
94-153/17

156
NDX3241551
పపరర: రససల షపక
తసడడ:డ మర వల
ఇసటట ననస:23-22-17
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:24-2-38
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భభససర మటటపపడడ
ఇసటట ననస:24-3-2
వయససస:27
లస: పప
166
NDX2383388
పపరర: మధస సససకగ

94-153/15

భరస : ససబబరరవప జనగరల
ఇసటట ననస:23-56-53
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకధర వసకరయల
ఇసటట ననస:24-2-38
వయససస:43
లస: ససస స
163
NDX3073889
పపరర: భవన శసకర మటటపపడడ

155
NDX2464857
పపరర: రరజగశ రరచసమలలలర

94-153/636
153
NDX3111879
పపరర: లకడణ కకటటశసరమణ మదడడడగమ

భరస : సరసబశవరరవప మదడడడగమ
ఇసటట ననస:23-9-63
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప రరచసమలలలర
ఇసటట ననస:23-11-203
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:23-26-18
వయససస:19
లస: ససస స
160
NDX2378917
పపరర: కవత వసకరయల

94-153/14

తసడడ:డ జశససత కలమలర
ఇసటట ననస:23-7-40 1ST FLOOR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదడడడగమ
ఇసటట ననస:23-9-63
వయససస:29
లస: పప
157
NDX3183464
పపరర: లకడణ తరరపఠమణ ఉపపతల

152
NDX2479327
పపరర: గగరవ కలమలర

174
NDX2460160
పపరర: శకనవరసరచడరరఖలల కకడడసబ
తసడడ:డ నమలణళళసర కకడడసబ
ఇసటట ననస:24-3-50
వయససస:71
లస: పప

94-153/20

177
NDX2570851
పపరర: నడగ లకడణ జయశక కకఠరవనట

తసడడ:డ వనసకటభచడరరఖలల కకడడసబ
ఇసటట ననస:24-3-50 GATE HOUSE
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ పడసరద కకఠరవనట
ఇసటట ననస:24-3-51
వయససస:22
లస: ససస స

179
NDX2399954
పపరర: పపషప దదవ

180
NDX2399962
పపరర: నలలశ కలమలర భసడడరర

భరస : హససస మల భసడడరర
ఇసటట ననస:24-3-54
వయససస:54
లస: ససస స

94-153/19

94-153/22

94-153/611

94-153/23

తసడడ:డ హససస మల భసడడరర
ఇసటట ననస:24-3-54
వయససస:34
లస: పప
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181
NDX2399970
పపరర: వకకమ భసడడరర
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94-153/24

తసడడ:డ హససస మల భసడడరర
ఇసటట ననస:24-3-54
వయససస:36
లస: పప
184
NDX2516383
పపరర: రమమశ చవస

94-153/26

185
NDX3052958
పపరర: రవ చసదడ కలమలర ఆలమమరర

94-153/651

188
NDX3082484
పపరర: సతష కలమలర యయజర

94-153/649

191
NDX3225638
పపరర: సరయ హరరరత వనమల

186
NDX3053451
పపరర: వనసకట శశష సరయ బబ లశశటట

94-153/653
189
NDX3052776
పపరర: ఖసజరర నడగ జజఖతరణయ
ఆలమమరర
తసడడ:డ రవ చసదడ కలమలర ఆలమమరర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:23
లస: ససస స

94-153/727

192
NDX3245222
పపరర: లకడణ హరరక కకతస

తసడడ:డ శకనవరస నరగసదడ కలమలర వనమల
ఇసటట ననస:24-3-96
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకతస
ఇసటట ననస:24-3-96
వయససస:27
లస: ససస స

193
NDX2488591
పపరర: వరదరరజ జగమల

194
NDX2552834
పపరర: పదణలత దడసరర

195
NDX2559557
పపరర: వసశ కకషష దడసరర

తసడడ:డ కగశవయఖ జగమల
ఇసటట ననస:24-4-8
వయససస:59
లస: పప
196
NDX3298825
పపరర: రమమశ దడసరర
తసడడ:డ వనసకట రరమ మమరరస దడసరర
ఇసటట ననస:24-4-11
వయససస:60
లస: పప
199
NDX2713535
పపరర: హరర పడసరద రరవప సపగబ

94-153/614

94-153/753

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:24-4-19
వయససస:35
లస: ససస స

200
NDX2715845
పపరర: రతన కలమలరర సపగబ

203
NDX3299799
పపరర: కవతడదదవ భనడసల

94-153/756

206
MLJ2512259
పపరర: జజగగసదడ షరరరన కలమలర సపగబ

94-153/615

209
NDX2907558
పపరర: అసజన తషమణలపససట
భరస : వనసకట ససరగష తషమణలపససట
ఇసటట ననస:24-4-19
వయససస:43
లస: ససస స

198
NDX2441624
పపరర: అమరగశసర దదడడడ

94-153/28

201
NDX2713618
పపరర: జజగగసదడ షరరరన కలమలర సపగబ

94-153/616

భసధసవప: నడగ రరమ చసదడ కల
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:35
లస: పప
94-153/754

204
NDX3299815
పపరర: శరసత దదవ భనడసల

94-153/755

భరస : బభబబలలల భనడసల
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:60
లస: ససస స
94-153/655

భసధసవప: నడగ రరమ చసదడకల శశగబ
ఇసటట ననస:24-4-18 FLAT NO.101
వయససస:35
లస: పప
94-153/29

94-153/613

తసడడ:డ శక వనసకట రరమ సరసమ దదడడడ
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహహసదడ కలమలర భనడసల
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హససస మల జ
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:66
లస: పప
208
NDX2479244
పపరర: చదతన కలమలరర జజషస

94-153/654

భరస : హరరపస
డ రదరరవ
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబలలల భనడసల
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:42
లస: పప
205
NDX3299823
పపరర: బభబబలలల భనడసల

197
NDX2782225
పపరర: వనసకట హరరష తలర స

94-153/735

తసడడ:డ భభససర రరవప దసరర
ఇసటట ననస:24-4-11
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:24-4-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడగ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-4-18
వయససస:62
లస: పప
202
NDX3299781
పపరర: మహహసదడ కలమలర భనడసల

94-153/612

భరస : భభససర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:24-4-11
వయససస:54
లస: ససస స
94-153/751

94-153/650

94-153/652

తసడడ:డ శకనవరస నరరసదడ కలమలర వనమ
ఇసటట ననస:24-3-95&96 new 80-86
వయససస:18
లస: ససస స
94-153/27

94-153/648

తసడడ:డ ససతడరరమలసజనవయబలల బబ లశశటట
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఈశసర కలమలర యయజర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:28
లస: పప
94-153/720

183
NDX3064300
పపరర: కరకరర జజసఫ మధసలత

భరస : కనమరర పపడడ మహహశ కలమలర
ఇసటట ననస:24-3-61
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగసదడ రరవప ఆలమమరర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవ చసదడ కలమలర ఆలమమరర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:45
లస: ససస స
190
NDX3219219
పపరర: సరయ హరరరత వనమల

94-153/25

తసడడ:డ పసరరచసద జ
ఇసటట ననస:24-3-54
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చవస
ఇసటట ననస:24-3-62
వయససస:43
లస: పప
187
NDX3052883
పపరర: మలధవ ఆలమమరర

182
NDX2399947
పపరర: హససస మల భసడడరర

207
NDX2464840
పపరర: గరయతడ దదడడడ

94-153/36

భరస : ససబడమణఖ శకనవరస దదడడడ
ఇసటట ననస:24-4-18, G9 KIDAMBI RESIDEN
వయససస:26
లస: ససస స
94-153/656

210
NDX3111309
పపరర: ససరరప తషమణలపససట

94-153/657

తసడడ:డ వనసకట ససరగష తషమణలపససట
ఇసటట ననస:24-4-19
వయససస:19
లస: ససస స
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211
NDX3290020
పపరర: లకడణ పసడయలసక జసధఖస

94-153/748

తసడడ:డ రవసదడ కలమలర జసధఖస
ఇసటట ననస:24-4-19
వయససస:25
లస: ససస స
94-153/733

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ చదవపరర
ఇసటట ననస:24-4-32
వయససస:66
లస: ససస స
94-153/752

94-153/35

94-153/617

తసడడ:డ రమణ రరవప వరరబపరరరర
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:22
లస: పప
226
NDX2479277
పపరర: కరజల జరసన

218
NDX3299856
పపరర: వవమల నడగ రరఘవ వనసకటటష

221
NDX2374825
పపరర: ఆలలఖఖ కకమసడసరర

94-153/38

230
NDX3286002
పపరర: రమమష బభబబ మలశశటట

233
NDX2758050
పపరర: రరజగష కలసచపప

భరస : శవ పడసరద చలలవరదద
ఇసటట ననస:24-10-55/a
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పవన కలమలర పరరచసరర
ఇసటట ననస:24-11-198
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ కటకసమమసత
ఇసటట ననస:24-12-51
వయససస:41
లస: ససస స

94-153/620

236
NDX2399921
పపరర: భభససర రరవప తడలర పపడడ

94-153/39

239
NDX2817906
పపరర: భభణబ పడకరశ నసససస
తలర : శవ పరడవవ నసససస
ఇసటట ననస:24/12/231
వయససస:18
లస: పప

94-153/659

228
NDX2731131
పపరర: వనసకట రమణ అడపర

94-146/858

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:24-8-11/A
వయససస:52
లస: పప
94-157/813

231
NDX3286010
పపరర: వరణణ మలశశటట

94-157/814

భరస : రమమష బభబబ మలశశటట
ఇసటట ననస:24-9-134
వయససస:53
లస: ససస స
94-153/638

234
NDX3045788
పపరర: మహలకడణ గరయతడ వవలలరర

94-153/639

తలర : అననపపరష దసరర భవన వవలలరర
ఇసటట ననస:24-11-173
వయససస:18
లస: ససస స
94-149/7

తసడడ:డ రరమ రరవప తడలర పపడడ
ఇసటట ననస:24-12-49
వయససస:48
లస: పప
94-149/837

94-153/749

భరస : మహహశ కలమలర కకఠరరర
ఇసటట ననస:24-6-18
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర బభబబ కలసచపప
ఇసటట ననస:24-11-100
వయససస:31
లస: పప
94-157/687

94-153/32

222
NDX3292182
పపరర: రరషణ కలమలరర జరసన

225
NDX2747079
పపరర: మనశర కకఠరరర

232
NDX3217551
పపరర: సరయ కలమలరర చలలవరదద

238
NDX2887388
పపరర: ససనత కటకసమమసత

94-153/37

224
NDX2540938
పపరర: దరరన జరసన

227
NDX2479293
పపరర: ఏకరస కలమలరర జరసన

94-153/31

తసడడ:డ వరభదడ రరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:24-4-36
వయససస:67
లస: పప

భరస : అశశక కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:24-4-49
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:24-9-134
వయససస:56
లస: పప

94-164/1173

219
MLJ3698438
పపరర: శసకర కలమలర పరరకపరటట

భరస : నరగసదడ కలమలర కకమసడసరర
ఇసటట ననస:24-4-47, 7 LINES STREET
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలర రరజ
ఇసటట ననస:24-9-18-1 oppsoite saibaba roa
వయససస:32
లస: ససస స

235
NDX2863777
పపరర: వనసకట నడగ లకడణ పరరచసరర

94-153/757

తసడడ:డ ఎస భరత కలమలర
ఇసటట ననస:24-6-20
వయససస:23
లస: ససస స
94-152/802

216
NDX2459147
పపరర: మధస ససధనరరవప ససక
తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశరరవప ససక
ఇసటట ననస:24-4-33
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష కలమలర
ఇసటట ననస:24-5-32
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భరత కలమలర
ఇసటట ననస:24-6-20
వయససస:20
లస: ససస స
229
NDX3290129
పపరర: మలర ఉష

94-153/30

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:24-4-35
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకమసడసరర నరగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:24-4-47
వయససస:31
లస: ససస స
223
NDX2621712
పపరర: సరయరరమ వరరబపరరరర

215
NDX2459139
పపరర: తరరపతమణ ససక

94-153/726
213
NDX3224235
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ చదవపరర

తసడడ:డ ససబభబరరవప చదవపరర
ఇసటట ననస:24-4-32
వయససస:67
లస: పప

భరస : మధస ససధనరరవప ససక
ఇసటట ననస:24-4-33
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:24-4-35
వయససస:32
లస: పప
220
NDX2394963
పపరర: కకమసడసరర ఆలలఖఖ

94-153/658

భరస : ససబడహణణఖస గబడడవరడ
ఇసటట ననస:24-4-28
వయససస:34
లస: ససస స

214
NDX3234408
పపరర: అననపపరషమణ చదవపరర

217
NDX3299666
పపరర: వవమల నడగ రరఘవ వనసకటటష

212
NDX3113479
పపరర: మహన రరప గబడడవరడ

237
NDX2594273
పపరర: దశరథ రరవప కకరరడ

94-149/788

తసడడ:డ రరజజరరవప కకరరడ
ఇసటట ననస:24-12-49
వయససస:41
లస: పప
94-146/857

240
NDX2873826
పపరర: జజన మబదదమఅలల

94-150/774

తసడడ:డ దదవదడనస మబదదమఅలల
ఇసటట ననస:24-14-76
వయససస:48
లస: పప
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241
NDX2758704
పపరర: మహహశసరర సరధస
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94-150/775

తసడడ:డ వనసకటరరవప సరధస
ఇసటట ననస:24-14-94
వయససస:19
లస: పప
244
NDX2764843
పపరర: సరయ లహరర చదవపరర

94-150/773

94-152/584

94-145/862

94-145/748

94-153/744

94-164/2

94-152/799

తసడడ:డ రరజరరవప మలర
ఇసటట ననస:24-25-89
వయససస:60
లస: పప
265
NDX3063310
పపరర: వనసకట దసరర పవన దదడడడ

తసడడ:డ అపపనన అడపరక
ఇసటట ననస:25-4-27
వయససస:42
లస: పప

94-164/1174

254
NDX3223526
పపరర: నడగ సరయ పరలపరరస

257
NDX2369577
పపరర: ఆరరఫ షపక

260
NDX2394930
పపరర: చతనసనపరటట శవకలమలరర

94-153/660

94-147/802

252
NDX2361061
పపరర: గగస షపక

94-165/3

94-153/641

258
NDX2481539
పపరర: దదపసస ఇమణడడశశటట

94-165/4

తసడడ:డ వనరర వనసకట పపలర రరవప ఇమణడడశశటట
ఇసటట ననస:24-23-67/A 12TH LANE
వయససస:21
లస: ససస స
94-153/41

261
NDX2957868
పపరర: రరజజసనడ షపక

263
NDX2799880
పపరర: కరరమబననసర షపక

264
NDX2962876
పపరర: గబరవమణ డరర

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:25-6-12
వయససస:35
లస: ససస స

94-164/1

255
NDX3208410
పపరర: శసకర రరవప పసడడత

భరస : పసదబ సససద
ఇసటట ననస:24-23-82
వయససస:34
లస: ససస స

269
NDX3286697
పపరర: అరరణ కలమలరర అలర

94-146/837

తసడడ:డ రసగరరరవప పసడడత
ఇసటట ననస:24-23-20
వయససస:59
లస: పప

94-166/726

భరస : శకనస డరర
ఇసటట ననస:25
వయససస:33
94-165/1137

భరస : రగణణ శశటట మలణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:25-2-2/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-153/740

249
NDX2607026
పపరర: నడగ వనసకట పవన జగమ

భరస : చతనసనపరటట శసకరరరవప
ఇసటట ననస:24-23-75 NALLACHERUVU
వయససస:63
లస: ససస స

266
NDX3218385
పపరర: రగణణ శశటట శరసత కలమలరర

94-151/1186

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:24-21-28
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహబభబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:24-32-105
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చసదడశశఖర దదడడడ
ఇసటట ననస:25 1 121/A
వయససస:18
లస: పప
268
NDX3270139
పపరర: రమలరరవప అడపరక

251
NDX2806347
పపరర: మబననసర ససలలసనడ షపక

246
NDX3299013
పపరర: వనమబల తడనడథ హహమసత

తసడడ:డ నడగరరరరన జగమ
ఇసటట ననస:24-19-65
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకలర షపక
ఇసటట ననస:24-23-61/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-23-72/1
వయససస:20
లస: ససస స
262
NDX3278918
పపరర: శకనవరస రరవప మలర

94-149/789

తసడడ:డ లకడణ పత పరలపరరస
ఇసటట ననస:24-22-4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:24-23-22
వయససస:27
లస: పప
259
NDX2535128
పపరర: రరహన షపక

248
NDX2606853
పపరర: పకధదసరరజ తడలభతషలల

94-150/772

తసడడ:డ వనమబల మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:24-16-57
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:24-21-23
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప మబలర మమరర
ఇసటట ననస:24-21-89
వయససస:46
లస: ససస స
256
NDX3281516
పపరర: షపక ఇమలమ న

94-151/1188

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తడలభతషలల
ఇసటట ననస:24-17-135
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖ నడరరయణ యకసల
ఇసటట ననస:24-20-53
వయససస:50
లస: ససస స
253
NDX2989721
పపరర: రరజఖస మబలర మమరర

245
NDX3299948
పపరర: కలరక సరయ కలమలర

243
NDX2764819
పపరర: వజయకలమరర చదవపరర

భరస : లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:24-14-127
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:24-16-25
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసజ బభబబ వపదడడసత
ఇసటట ననస:24-17-42
వయససస:19
లస: పప
250
NDX3227568
పపరర: ససబబ రతనస యకసల

94-150/3

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:24-14-121/C
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:24-14-127
వయససస:27
లస: ససస స
247
NDX2566339
పపరర: భభణబ పడకరశ వపదడడసత

242
NDX2488583
పపరర: షఫస షపక

94-153/642

94-152/677

లస: ససస స

267
NDX2901080
పపరర: ఆదద లకడణ ఆరర

94-151/938

భరస : శవ రరమరరడడ
ఇసటట ననస:25-2--4
వయససస:40
లస: ససస స
94-153/746

270
NDX2686806
పపరర: దసరగరశ కలమలర పససపపలలటట

94-152/591

తసడడ:డ హరర శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:25-6-34/b
వయససస:21
లస: పప
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271
NDX3289196
పపరర: పసడయసకర నలస
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94-153/747

తలర : అరరణ నలస
ఇసటట ననస:25-6-47
వయససస:19
లస: ససస స
274
NDX3222932
పపరర: అదద లకడణ దదడడడ

94-164/1181

భరస : కకసడయఖ ససతస శశటట
ఇసటట ననస:25-7-29
వయససస:48
లస: ససస స
94-144/999

భరస : కరససవవవశసర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:25-9-37/1
వయససస:36
లస: ససస స
277
NDX2818235
పపరర: పసచచరరడడడ కరరనటట

272
NDX3058922
పపరర: ధనలకడణ ససతస శశటట

275
NDX2577351
పపరర: నడగ లకడణ దదసడడ

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:25-11-333
వయససస:62
లస: పప

278
MLJ2407492
పపరర: కకషషకలమలరర బబ రగడడ

94-157/808

తసడడ:డ పరపర రరవప య ప రరస
ఇసటట ననస:25-8-31/A
వయససస:40
లస: ససస స
94-165/941

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:25-10-106
వయససస:23
లస: ససస స
94-164/1175

273
MLJ2379121
పపరర: నడగలకడణ యలపరరస

276
NDX0796714
పపరర: ఉమలమహహశసరర వ ఢడఢ రర
భరస : నడరరయణదడసస వ ఢడఢ రర
ఇసటట ననస:25-11-103
వయససస:49
లస: ససస స

94-148/699

భరస : పరమమశసర రరవప బబ రగడడ
ఇసటట ననస:25-12-33
వయససస:48
లస: ససస స

279
NDX2748812
పపరర: ఆడడబఠ కలమలర యలరరక

283
NDX2533255
పపరర: రగవసత మమకల

తసడడ:డ మసరసన రరవప కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:18
లస: పప
94-150/4

తసడడ:డ పపలర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-14-64
వయససస:22
లస: పప
286
NDX3300043
పపరర: చటటట మణ జరడ

94-151/1190

94-165/942

94-151/1180

తసడడ:డ బర కలల కడడయస
ఇసటట ననస:25-16-118/16
వయససస:36
లస: పప

94-151/936

293
NDX3288339
పపరర: జజఖత బతస న

94-144/1005

296
NDX3299575
పపరర: పసత అవససస బససత

94-151/1167

299
NDX3285301
పపరర: బభబ దరసనపప
తసడడ:డ లలజర దరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/11
వయససస:34
లస: పప

94-151/1156
288
NDX3264249
పపరర: జ లలకగసదడ బహదసర చసద జ

291
NDX3223955
పపరర: జజసఫ తతకల

94-145/859

తసడడ:డ సప లలమన రరజ తతకల
ఇసటట ననస:25-16-87/10
వయససస:44
లస: పప
94-151/1181

294
NDX2819910
పపరర: హహహమవత సగస

94-151/937

భరస : కకషష రరడడడ సగస
ఇసటట ననస:25-16-99/3
వయససస:40
లస: ససస స
94-151/1187

భరస : లకడణకరసత అవససస బససత
ఇసటట ననస:25-16-117/15
వయససస:27
లస: ససస స
94-151/1160

94-148/815

తసడడ:డ గణణశ బహఫదర చసద
ఇసటట ననస:25-16-25/15C
వయససస:22
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప బతస న
ఇసటట ననస:25-16-99/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనసదస వరససమలర
ఇసటట ననస:25-16-116/A
వయససస:20
లస: పప
298
NDX3270048
పపరర: రమమశ కడడయస

290
NDX3282282
పపరర: జజనకక బతడగరరర

285
NDX2765667
పపరర: మటటటపలర రవ వసగర
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:25-15-16
వయససస:48
లస: పప

భరస : రసగ రరడడడ బతడగరరర
ఇసటట ననస:25-16-86/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమయఖ బతస న
ఇసటట ననస:25-16-99/1
వయససస:44
లస: పప
295
NDX3224292
పపరర: వసశ కకషష వరససమలర

94-150/5

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:25-16-24
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ససరజదదబన సయద
ఇసటట ననస:25-16-78/2
వయససస:18
లస: ససస స
292
NDX3288321
పపరర: నడగగశసర రరవప బతస న

287
NDX2962322
పపరర: ఇసణయల షపక

94-150/727

తసడడ:డ సతఖస అపపససస
ఇసటట ననస:25-14-62
వయససస:18
లస: పప

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:25-14-1211C
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప జరడ
ఇసటట ననస:25-16-3
వయససస:69
లస: ససస స
289
NDX2593093
పపరర: రఫసయల సయద

284
NDX2488526
పపరర: మబనన షపక

94-149/839

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:25-13-11/3
వయససస:18
లస: పప

94-148/776 281
94-148/814 282
280
NDX2599470
NDX2742385
NDX2593168
పపరర: నడగ తరరణ కలమలర కలనపరరడడడ
పపరర: నడగ తరరణ కలమలర కలనపరరడడ
పపరర: వనసకయఖ నడయబడడ అపపసపత

తసడడ:డ మసరసన రరవప కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-14-56
వయససస:18
లస: పప

94-148/83

297
NDX3269982
పపరర: పడశరసత కడడయస

94-151/1159

భరస : రమమశ కడడయస
ఇసటట ననస:25-16-118/16
వయససస:28
లస: ససస స
94-151/1173

300
NDX3283587
పపరర: ఆసజనవయబలల బబ లగరన

94-151/1168

తసడడ:డ కకసడలల బబ లగరన
ఇసటట ననస:25-16-125/2
వయససస:33
లస: పప
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301
NDX3283595
పపరర: ఉమ బబ లగరన
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94-151/1169

భరస : వరసజనవయబలల బబ లగరన
ఇసటట ననస:25-16-125/2
వయససస:31
లస: ససస స
304
NDX3252806
పపరర: లకడణ గబతష
స ల

94-151/1148

94-151/1165

94-151/1154

94-165/793

94-151/1177

94-151/828

94-151/10

తసడడ:డ జరజ బభబబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/18
వయససస:20
లస: పప

314
NDX2529816
పపరర: దదవఖ వరణణ చలలర

317
NDX3290376
పపరర: వనసకటటశసరరడడడ మలరరడడడ

320
NDX3281987
పపరర: శకకరసత రరడడడ బభలలపపనరర

323
NDX2460053
పపరర: కరశ రరడడడ బబతషకలరర

94-151/13

326
NDX2441400
పపరర: రరజ దడసరర

94-151/9

329
NDX2708170
పపరర: ససశల చగరమ రరడడ
భరస : మలలఖదదడ రరడడడ చడగస రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/18
వయససస:27
లస: ససస స

309
NDX3284874
పపరర: భమలకడ బతషల

94-151/1170

312
NDX3268315
పపరర: లసగయఖ మనగర

94-151/1158

315
NDX2907368
పపరర: వవవకరనసద పసదబ దనవన

94-144/749

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదబ దనవన
ఇసటట ననస:25-16-263/1
వయససస:20
లస: పప
94-151/1182

318
NDX3257680
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఓరరచ

94-151/1152

తలర : శవమణ ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/1
వయససస:31
లస: పప
94-151/1166

321
NDX2546174
పపరర: ససనల కలమలర కసబస

94-151/830

Deleted

తసడడ:డ మజగశ కసబస
ఇసటట ననస:25-16-304/2 1st line
వయససస:32
లస: పప
94-151/11

324
NDX2374833
పపరర: చతననమణ చతనసనరర

94-151/12

భరస : చతననకగశవపలల చతనసనరర
ఇసటట ననస:25/16/304/8/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-151/14

తసడడ:డ దడవద దడసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/11
వయససస:33
లస: పప
94-151/829

94-151/1147

తసడడ:డ మణయఖ
ఇసటట ననస:25-16-204
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ బబతషకలరర
ఇసటట ననస:25-16-304/8
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ చతనసనరర
ఇసటట ననస:25/16/304/8/A
వయససస:29
లస: పప
328
NDX2546760
పపరర: తదజణజ్జ షపక

94-151/935

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బభలలపపనరర
ఇసటట ననస:25-16-300/4
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ పడడగపరటట
ఇసటట ననస:25-16-304/3
వయససస:56
లస: ససస స
325
NDX2374841
పపరర: చతననకగశవపలల చతనసనరర

311
NDX3137551
పపరర: సససదమణ కరసనడబబ ఈనడ

306
NDX3252335
పపరర: పసడయసకర డదనడస

భరస : దసరర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-282/9
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సససదడ సరహహబ
ఇసటట ననస:25-16-291/5
వయససస:65
లస: పప
322
NDX2394039
పపరర: నడగమణ పడడగపరటట

94-151/1161

తసడడ:డ నడరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-259/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ కలమలర తమణశశటట
ఇసటట ననస:25-16-267-1
వయససస:18
లస: పప
319
AP151000324053
పపరర: మసరసన వల షపక

308
NDX3275310
పపరర: భవన కలడడరర

94-151/1164

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప డదనడస
ఇసటట ననస:25-16-151
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరసనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:45
లస: ససస స
316
NDX3287844
పపరర: పడవణ కలమలర తమణశశటట

94-151/1151

తసడడ:డ కకషప ర కలడడరర
ఇసటట ననస:25-16-162
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ డడనయయల కకడమల
ఇసటట ననస:25-16-177
వయససస:31
లస: పప
313
NDX0625749
పపరర: రమణ మలచసపలర 

305
NDX3256831
పపరర: లసగమణ కలరరచదటట

303
NDX3277241
పపరర: ఫరడణణససజ యరకగబసటర

తసడడ:డ మష
ఇసటట ననస:25-16-129/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : పరలనడసనఆ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:25-16-139
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపర రరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:25-16-159
వయససస:22
లస: పప
310
NDX3261088
పపరర: అశశక కకడమల

94-151/1163

భరస : ఫరడణణససజ
ఇసటట ననస:25-16-129/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస గబతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-132
వయససస:40
లస: ససస స
307
NDX3279429
పపరర: మరరయదడసస గరజలవరరస

302
NDX3277233
పపరర: మణణ యరకగబసటర

327
NDX2360956
పపరర: పపడమ బభబబ మటమరరక

94-151/15

తసడడ:డ ఏలలససర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:25-16-304/14
వయససస:34
లస: పప
94-152/585

330
NDX2537355
పపరర: షఫస షపక

94-151/16

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:25
లస: పప

Page 17 of 363

331
NDX2559003
పపరర: రవమణ దడసరర
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94-151/831

భరస : కకటటశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:42
లస: ససస స

332
NDX2577732
పపరర: వనసకట రఘబనడథ రరడడ కలర స

తసడడ:డ శవ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:23
లస: పప

334
NDX2393924
పపరర: ససధడకర మలలర ల

94-151/19

335
NDX3245842
పపరర: పడసనన భమనడధన

తసడడ:డ శవరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:25-16-304/22,1ST LANE
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటష భమనడధన
ఇసటట ననస:25-16-304/42/A
వయససస:22
లస: ససస స

337
NDX2518470
పపరర: లకడణ తరరపటమణ చలర

338
NDX2534196
పపరర: పసదబ వనమ రరడడడ అసకకరరడడడ

94-151/17

భరస : hindu odde చలర
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:23
లస: ససస స
94-152/796

తసడడ:డ ఏససపరదస అమలరరపప
ఇసటట ననస:25-17-25
వయససస:32
లస: పప

341
NDX3278850
పపరర: చటటటమణ అమలరరపప

94-147/678

భరస : నడగబల మర షపక
ఇసటట ననస:25-17-157
వయససస:19
లస: ససస స

344
NDX2620540
పపరర: సరయ సససధసర తసగరరరల

94-152/586

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:25-17-374
వయససస:20
లస: పప

347
NDX2517282
పపరర: సరయ దదలప తననరర

94-146/859

350
NDX2734580
పపరర: వవసకట రమణ కడడయస

తసడడ:డ రరమ ల్స్సగరచడరర కడడయస
ఇసటట ననస:25-18-79/A
వయససస:49
లస: పప

భరస : వవసకటటశర రరవడ కడడయస
ఇసటట ననస:25-18-79/A
వయససస:44
లస: ససస స

352
NDX2940021
పపరర: రమమష బతష
స ల

353
NDX3042488
పపరర: శవ శకవఖ రరడడడ బరస

94-165/1020

తసడడ:డ చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-18-116/3
వయససస:28
లస: పప
94-165/943

356
NDX2707842
పపరర: నజమ షపక

94-152/797

359
NDX2920106
పపరర: శకనవరసరరవప వరగలల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప వరగలల
ఇసటట ననస:25-20-238/2
వయససస:41
లస: పప

94-145/708

339
NDX3262219
పపరర: శకనస నసనన

94-151/1155

342
NDX3224565
పపరర: శలణ షపక

94-149/995

భరస : మహమణద ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:25-17-83
వయససస:25
లస: ససస స
94-146/838

345
NDX2702256
పపరర: ససవరబ దసదతకలల

94-151/835

భరస : అనవర దసదతకలల
ఇసటట ననస:25-17-342
వయససస:28
లస: ససస స
94-165/22

348
NDX2708352
పపరర: కళళవత నసదవరస

94-152/587

భరస : వనసకట కగశవ నసదవరస
ఇసటట ననస:25-18-11/6A
వయససస:39
లస: ససస స
94-146/860

351
NDX2686814
పపరర: వశశసశసర రరవప పపసపరటట

94-152/588

తసడడ:డ పరబడహణచడరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:54
లస: పప
94-149/840

354
NDX2734283
పపరర: జజషస రతననరఅల దడరర

94-146/861

తసడడ:డ ససధకర దడరర
ఇసటట ననస:25-19-38/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-152/589

భరస : నడగబర వల షపక
ఇసటట ననస:25-20-87/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-164/1176

336
NDX2556835
పపరర: శక లకడణ చలర

తసడడ:డ గబరర సరసమ నసనన
ఇసటట ననస:25-16-304/74
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:25-19-35/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వర పడసరద సరలలరర
ఇసటట ననస:25-19-47
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప వరగలల
ఇసటట ననస:25-20-238/2
వయససస:61
లస: ససస స

94-151/18

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-17-374
వయససస:20
లస: పప

349
NDX2734614
పపరర: వవసకటటశరరవడ కడడయస

94-151/833

భరస : శవ కకషష కలమలర చలర
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరసనడరగదబ ద తసగరరరల
ఇసటట ననస:25-17-295
వయససస:20
లస: ససస స

346
NDX2707917
పపరర: సలలణన రరజ దళవరయ

358
NDX2920080
పపరర: ససతమణ వరగలల

94-151/1143

భరస : ఏససపరదస అమలరరపప
ఇసటట ననస:25-17-25
వయససస:47
లస: ససస స

343
NDX2821031
పపరర: నజనడ బబగబమ షపక

333
NDX2558997
పపరర: యయకకబమ దడసరర

తసడడ:డ కకటటశ దడసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటట రరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/74
వయససస:23
లస: పప

340
NDX3278843
పపరర: మరరయదడసస అమలరరపప

355
NDX2575751
పపరర: మలర క సరలలరర

94-151/832

357
NDX3275716
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

94-147/823

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-20-151
వయససస:20
లస: ససస స
94-164/1177

360
NDX2919926
పపరర: రరమ ఎడడకకసడలల వరగలల

94-164/1178

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప వరగలల
ఇసటట ననస:25-20-238/2
వయససస:39
లస: ససస స
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361
NDX2919959
పపరర: సరయ రరఘవవసదడ వరగలల

94-164/1179

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరగలల
ఇసటట ననస:25-20-238/2
వయససస:19
లస: పప
364
NDX2605251
పపరర: వనత ఆరర

94-165/944

365
NDX2828408
పపరర: కరజవఅల షపక

94-146/1

Deleted

భరస : సరయ కలమలర చనడన
ఇసటట ననస:25-22-80
వయససస:25
లస: ససస స

94-149/790

తసడడ:డ నసక రరజ రరడర
ఇసటట ననస:25-22-267
వయససస:21
లస: పప

368
NDX2532257
పపరర: నడగరజ గబడడపప

94-166/666

374
NDX2577062
పపరర: దదన దయకర మటటటకకయలఖ
తసడడ:డ జజనస మటటటకకయలఖ
ఇసటట ననస:25-24-14
వయససస:41
లస: పప

376
NDX3044666
పపరర: చలర శక నడగ లకడణ

377
NDX2599538
పపరర: శరఖమలల దదవ పరలడడగబ

94-149/841

తసడడ:డ చలర శకహరర
ఇసటట ననస:25-24-66
వయససస:36
లస: ససస స

94-146/2

భరస : రతనరరజ వరససమలలల
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:28
లస: ససస స

380
NDX2618635
పపరర: నడగగశసర రరవప రరదడవరపప

366
NDX2708436
పపరర: రతయఖ గబసజ

94-152/590

369
NDX2554871
పపరర: కలపణ దడసరర

94-146/839

తసడడ:డ వజయ కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:25-22-82
వయససస:20
లస: ససస స
94-165/945

372
NDX2605640
పపరర: సరమమజఖస యనమల

94-150/728

భరస : రరజ యనమల
ఇసటట ననస:25-23-166
వయససస:56
లస: ససస స
94-145/709

375
NDX2699155
పపరర: రరజగశసరర పరష

94-164/1121

భరస : కరశవశసనడధ
ఇసటట ననస:25-24-20
వయససస:23
లస: ససస స
94-151/836

భరస : సససదర రరవప పరలడడగబ
ఇసటట ననస:25-25-4/2
వయససస:49
లస: ససస స
94-164/1180

94-147/816

తసడడ:డ కకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:25-22-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వశ వలలర పప
ఇసటట ననస:25-23-164
వయససస:18
లస: పప

భరస : జయ వనసకట మలరరత యనమల
ఇసటట ననస:25-23-166
వయససస:30
లస: ససస స

379
NDX3153814
పపరర: సరరమణ వరససమలలల

94-148/816

తసడడ:డ శకనస గబడడపప
ఇసటట ననస:25-22-80
వయససస:21
లస: పప
371
NDX2572105
పపరర: కకషష వసశ వలలర పప

363
NDX3269453
పపరర: కకరణ కసభసపరటట

తసడడ:డ ఏససపరదస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:25-21-287/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-21-303
వయససస:20
లస: ససస స

367
NDX2405652
పపరర: సరయ లకడణ చనడన

373
NDX2605087
పపరర: నడగలకడణ యనమల

94-147/640

తసడడ:డ రమలరరవప వనపలర
ఇసటట ననస:25-21-51
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-21-289
వయససస:20
లస: ససస స

370
NDX2603520
పపరర: అరవసద సరసమ రరడర

362
NDX2591758
పపరర: లలవణఖ వనపలర

378
NDX3282787
పపరర: రరజ బలలర

94-166/815

తసడడ:డ శరమబఖలల బలలర
ఇసటట ననస:25-25-73
వయససస:37
లస: పప
94-147/641

381
NDX2754711
పపరర: వనసకట సరయ కకషష కసచ

94-146/863

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరదడవరపప
ఇసటట ననస:25-29-48/170
వయససస:27
లస: పప

తలర : సరవతడ
ఇసటట ననస:26-1
వయససస:21
లస: పప
384
NDX2767366
పపరర: సదడ శవ రరవప పరవపలలరర

భరస : వర వనసకట సతఖనడరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-1-2/98/7
వయససస:43
లస: ససస స

94-146/4
383
NDX2405645
పపరర: వర వనసకట సతఖనడరరయణ
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-1-2/98/7
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పసదబనన పరవపలలరర
ఇసటట ననస:26-1-2BESIDEKUMARAGENCIE
వయససస:64
లస: పప

385
NDX2937365
పపరర: సరవతడ పవపలలరర

386
NDX2879781
పపరర: రరహన షపక

387
NDX2515344
పపరర: బబ అయయషర మహమణద

382
NDX2405637
పపరర: రరజఖలకడణ పససపపలలటట

94-146/3

94-146/876

94-146/881

భరస : సదడ శవ రరవప పరవపలలరర
భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:26-1-2BESIDEKUMARAGENCIE ఇసటట ననస:26-1-6
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:26
లస: ససస స
388
NDX0164293
పపరర: ససరగష కలమలర నగరస

94-146/974

తసడడ:డ కకశశర నగరస
ఇసటట ననస:26-1-15/1, NAGARAM PALEM
వయససస:56
లస: పప

389
NDX0304683
పపరర: అసజల నగరస

94-146/875

94-146/6

తసడడ:డ అకబర మహమణద
ఇసటట ననస:26-1-15
వయససస:21
లస: ససస స
94-146/975

భరస : కకశశర నగరస
ఇసటట ననస:26-1-15/1, NAGARAM PALEM
వయససస:35
లస: ససస స

390
NDX2823268
పపరర: వర బడహణస పరవపలలరర

94-146/868

తసడడ:డ బభడమమ యఖ పరవపలలరర
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:36
లస: పప

Page 19 of 363

391
NDX3241403
పపరర: పవపలలరర అనసష
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94-146/963

భరస : పవపలలరర వరబడహణస
ఇసటట ననస:26-1-17
వయససస:24
లస: ససస స
394
NDX3062833
పపరర: UMARANI DALAVAYI

392
NDX2822195
పపరర: జమర షపక

94-146/869

తసడడ:డ అబబబల జబబర షపక
ఇసటట ననస:26-1-19
వయససస:39
లస: పప
94-164/1199

395
NDX3167418
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయలల

393
NDX3149069
పపరర: రరబయ షపక

భసధసవప: కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-1-25
వయససస:26
లస: ససస స
94-162/1335

396
NDX3000007
పపరర: వనసకట శశష శశశలజ కకతత
స రర

భరస : VENKATA RAMANA KISHORE DAL
ఇసటట ననస:26-1-38
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: శరసబయఖ గగవరడ
ఇసటట ననస:26-1-40/2,
వయససస:39
లస: పప

397
NDX2930642
పపరర: కకతత
స రర వనసకట శశష శశశలజ

94-146/880 399
398
NDX3001856
NDX3144557
పపరర: వనసకట అజయ రవ తదజ కకతత
పపరర: ఇసదదరరదదవ పససపపలలటట
స రర

94-146/879

94-146/871

94-146/878

భరస : వనసకట ససబడమణఖ రఘబ వర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:47
లస: ససస స
94-150/805

భసధసవప: కకతత
స రర వనసకట దదవ తరర వనసషషవ
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖ రఘబ వర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-1-53
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
లలట పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-1-65
వయససస:65
లస: ససస స

400
NDX2818060
పపరర: పడభభకర రరవప కనసమమరర

401
NDX2817971
పపరర: రగవత దదవ కనసమమరర

402
NDX2837946
పపరర: మనస నవవష కనసమమరర

94-146/882

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-72
వయససస:50
లస: పప
403
NDX2578631
పపరర: జజససపసన మటర పపడడ

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-72
వయససస:49
లస: ససస స
94-150/744

భరస : రరఘవ మసడడ తతక
ఇసటట ననస:26-1-72
వయససస:41
లస: ససస స
406
NDX2939973
పపరర: వనసకట సరయ కకషష కసచ

94-146/864

94-146/889

407
NDX2944247
పపరర: వనసకట సరయ కకషష కసచ

410
NDX2889087
పపరర: హహమసత కటకస శశటట

94-146/970

413
NDX3242583
పపరర: శరసత కలమలరర కకపపప రరవపరర

94-146/886

416
NDX2363299
పపరర: దదవకక గడబస

94-146/862

408
NDX2839843
పపరర: హహమసత కటకశశటట

94-146/888

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కటకశశటట
ఇసటట ననస:26-1-78/1
వయససస:22
లస: పప
94-146/890

411
NDX3082526
పపరర: దదవఖ కటకస శశటట

94-146/891

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-1-78/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-146/971

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:50
లస: ససస స
94-146/7

405
NDX3079225
పపరర: పరరసత ఆలపరటట
భరస : మహతణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26 1 74
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కటకస శశటట
ఇసటట ననస:26-1-78/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:28
లస: పప
415
NDX2363265
పపరర: చడమసడదశసరర గడబస

94-151/863

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-1-77
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-78/1
వయససస:22
లస: పప
412
NDX3242575
పపరర: పడణణత కకపపపరరవపరర

404
NDX2575157
పపరర: రరఘవన మసడడ తతక

94-146/884

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:26-1-72
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజషషవర మసడడ తతక
ఇసటట ననస:26-1-72
వయససస:43
లస: పప

తలర : సరవతడ కసచ
ఇసటట ననస:26-1/77
వయససస:21
లస: పప
409
NDX2833770
పపరర: హహమసత కటకస శశటట

94-146/883

414
NDX3242591
పపరర: రరమ కకషష కకపపప రరవపరర

94-146/972

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-1-89
వయససస:56
లస: పప
94-146/8

417
NDX2363281
పపరర: యమబన గడబస

94-146/9

తసడడ:డ ససత రరమ వనసకట పడసరద గడబస
ఇసటట ననస:26-1-105 KKR FUNCTION HAL
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససత రరమ వనసకట పడసరద గడబస
ఇసటట ననస:26-1-105 KKR FUNCTION HAL
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప గడబస
ఇసటట ననస:26-1-105 KKR FUNCTION HAL
వయససస:69
లస: ససస స

418
NDX2604635
పపరర: శరరష హజరర

419
NDX2696870
పపరర: ససకలమలరర కటట

94-152/679
420
NDX3169604
పపరర: శశభ మసజల లత రరణణ పరశకసటట

భరస : శకరరస హజరర
ఇసటట ననస:26-1-107B
వయససస:33
లస: ససస స

94-147/643

భరస : శరఖస బభబ కటట
ఇసటట ననస:26-1-136
వయససస:49
లస: ససస స

94-140/514

భరస : పపడమలనసదస శఖల
ఇసటట ననస:26-1-140
వయససస:56
లస: ససస స
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421
NDX2478758
పపరర: ఖదర వలర షరయయద
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94-146/10

తసడడ:డ అహమణద షరయయద
ఇసటట ననస:26-2-7
వయససస:43
లస: పప
424
NDX2446425
పపరర: మయనసదదబన సయఖద

94-146/11

94-146/894 423
94-159/721
422
NDX2774396
NDX2685519
పపరర: వనసకట కకరణ కలమలర జవసగబల
పపరర: వనసకట కకరణ కలమలర జవసగబల

Deleted

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:26-2-7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:26-2-7
వయససస:18
లస: పప

425
NDX2815744
పపరర: కవత మమరర ఏవసజగలన

94-164/1334
426
NDX2815652
పపరర: సలలమ నవహ పసడయ మబడడమల

94-164/1183

తసడడ:డ నసరరదదబన సయఖద
భరస : ఇసరక డదవడ
ఇసటట ననస:26-2-7A,BEHIND MASTAN DAR ఇసటట ననస:26/2/7/G/2
వయససస:23
లస: పప
వయససస:53
లస: ససస స
427
NDX2383271
పపరర: మలధవ చలలర

94-146/12

428
NDX2383297
పపరర: రమణ చలలర

తసడడ:డ ఇసరక డదవడ మబడడమల
ఇసటట ననస:26-2-7/G2
వయససస:23
లస: ససస స
94-146/13

429
NDX2446391
పపరర: పకథదస కకతస పలర

94-146/14

తలర : రమణ చలలర
ఇసటట ననస:26-2-8 VADEM GUDEM
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నడగగశసర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:26-2-8 VADEM GUDEM
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణడరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-2-9
వయససస:24
లస: పప

430
NDX2446276
పపరర: ససరష లత పససపపలలటట

431
NDX2517696
పపరర: ఉదయ కకరణ రజనల

432
NDX2526143
పపరర: ఉదయ కకరణ రరజనడల

94-146/15

భరస : ససతతష కలమలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-2-15/3
వయససస:25
లస: ససస స
433
NDX2551117
పపరర: శశశలజ రరణణ గసధస

తలర : అసజనదదవ రజనల
ఇసటట ననస:26-2-15/3
వయససస:19
లస: పప
94-146/842

434
NDX3287208
పపరర: దసరర భవన పలలనటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గసధస
ఇసటట ననస:26-2-15/3
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అపపనన పలలనటట
ఇసటట ననస:26-2-15/7
వయససస:23
లస: ససస స

94-121/383
436
NDX2605764
పపరర: ససరఖనడరరయణ
సరసమనడయబడడ గబమణడడపపడడ
భసధసవప: ANDHRA PRADESH ANDHRA
ఇసటట ననస:26-2-92 (5-60-1/96)
వయససస:44
లస: పప

437
NDX1008473
పపరర: శకనవరస ఆమసచ
తసడడ:డ ఏ కర వ శరససస స
ఇసటట ననస:26-2-105
వయససస:44
లస: పప

439
JBV2704922
పపరర: సరదదక మహమణద

440
NDX1862763
పపరర: అననపపరష యయరకసశశటట

94-132/234

తసడడ:డ అబబబల ఘన
ఇసటట ననస:26-2-106
వయససస:54
లస: పప
442
NDX0920173
పపరర: బభబబలలల జరసన

94-118/92

భరస : మహమమద సయఖద
ఇసటట ననస:26-3-11
వయససస:36
లస: ససస స

94-146/977

94-146/895

446
NDX2731180
పపరర: వరలకడణ పసదమలలర

94-132/228

449
NDX2315224
పపరర: మహమమద సయఖద
తసడడ:డ అహహణధ సయఖద
ఇసటట ననస:26-3-11
వయససస:30
లస: పప

94-148/785

438
NDX2085570
పపరర: నడగనడరన అమసచ

94-132/230

భరస : శకనవరస అమసచ
ఇసటట ననస:26-2-106
వయససస:42
లస: ససస స
94-132/235

441
NDX1511758
పపరర: లకడణ సరయ కకటటశసరర
పససపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-2-268
వయససస:26
లస: ససస స

94-140/516

444
NDX2986610
పపరర: సరయరర ససలలసనడ షపక

94-117/11

94-147/696

భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:26-3-9
వయససస:33
లస: ససస స
94-148/854

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:26-3-10
వయససస:51
లస: ససస స
94-147/2

435
NDX2607851
పపరర: శరకవణణ పలలనటట
భరస : శకనస పలలనటట
ఇసటట ననస:26-2-15/9B
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : అనసత లకడణ దలవ
ఇసటట ననస:26-3-4
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:26-3-10
వయససస:53
లస: పప
448
NDX2315208
పపరర: హససనడ ససలలసనడ సయఖద

443
NDX2689685
పపరర: ధరణణ దలవ

94-146/17

తలర : అసజన దదవ రరజనడల
ఇసటట ననస:26-2-15/3
వయససస:24
లస: పప

భరస : భభససర రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-2-108
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరజ జరసన
ఇసటట ననస:26-2-379
వయససస:60
లస: పప
445
NDX2805075
పపరర: శకనవరస రరవప పసదమలలర

94-146/16

447
NDX2761476
పపరర: సలమబననసర షపక

94-146/896

భరస : మనన షపక
ఇసటట ననస:26-3-11
వయససస:55
లస: ససస స
94-147/3

450
NDX2688232
పపరర: రహహస షపక

94-147/645

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:26-3-11
వయససస:19
లస: పప

Page 21 of 363

451
NDX2937118
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక
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94-147/686

తసడడ:డ మనడనన షపక
ఇసటట ననస:26-3-11
వయససస:33
లస: పప
454
NDX3241353
పపరర: ఉససరర పడకరశ

94-146/961

455
NDX3241361
పపరర: హహపససబ ఉససరర

94-147/812

458
NDX2218220
పపరర: బబమ
ర షపక

భరస : మమదరర నడగ జయ పడసరద
ఇసటట ననస:26-3-26
వయససస:61
లస: ససస స
94-146/19

94-147/689

94-147/691

94-164/1337

తసడడ:డ వనసకటరతనస పలనడటట
ఇసటట ననస:26-3-51
వయససస:54
లస: పప

470
NDX2920676
పపరర: వనయ కలమలర పసనన

473
NDX2565257
పపరర: గగపస శవరరస రరమశశటట

94-147/693

476
NDX2569226
పపరర: జగదదశ బభలలల

94-147/820

479
NDX2854149
పపరర: పడభభకర పలలనటట
తసడడ:డ కకషష మమరరస పలలనటట
ఇసటట ననస:26-3-51
వయససస:27
లస: పప

459
NDX2714442
పపరర: ససభభన షపక

94-147/646

462
NDX2512234
పపరర: మసరసన షపక

94-147/7

465
NDX2512051
పపరర: కకషష మహన మటటపలర

94-147/8

తసడడ:డ లకణణ సరసమ మటటపలర
ఇసటట ననస:26-3-33
వయససస:84
లస: పప
94-147/690

468
NDX2218246
పపరర: లకడణ శరత తదజ గసధస

94-147/9

తసడడ:డ చలపత రరవప గసధస
ఇసటట ననస:26-3-34/A
వయససస:22
లస: పప
94-147/692

471
NDX2574986
పపరర: వనయ కలమలర పసన

94-159/722

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసన
ఇసటట ననస:26-3-39
వయససస:21
లస: పప
94-145/712

474
NDX2757656
పపరర: యశణన షపక

94-146/897

భరస : బబశర షపక
ఇసటట ననస:26-3-50
వయససస:22
లస: ససస స
94-165/1013

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బభలలల
ఇసటట ననస:26-3-50
వయససస:21
లస: పప
94-147/694

94-147/687

తసడడ:డ మలబబససభన షపక
ఇసటట ననస:26-3-27/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కనడన రరమశశటట
ఇసటట ననస:26-3-43
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:26-3-50
వయససస:19
లస: ససస స
478
NDX2854255
పపరర: కకషష మమరరస పలనడటట

94-147/6

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనన
ఇసటట ననస:26-3-39
వయససస:21
లస: పప

భరస : పసటర బభబబ
ఇసటట ననస:26-3-39
వయససస:45
లస: ససస స
475
NDX2879708
పపరర: సలలమల పరవన షపక

467
NDX2945780
పపరర: వనడ గరరర పడసరద రరవప డడడ

456
NDX3137353
పపరర: నలలమ. మమరర జశసత జజసఫ

తసడడ:డ చడనడబషర షపక
ఇసటట ననస:26-3-22
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప డడడ
ఇసటట ననస:26-3-33
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరజ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-3-34/A
వయససస:26
లస: ససస స
472
NDX3133337
పపరర: యయససదడనస టటడడచదరర ర

94-147/5

భరస : శశశదడ
ఇసటట ననస:26-3-32
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ డదసడడ ససరగసదడ కరలయన
ఇసటట ననస:26-3-33
వయససస:60
లస: పప
469
NDX2790541
పపరర: లలవణఖ మలనసకకసడ

464
NDX3274560
పపరర: మసస నబ షపక

94-146/18

భరస : జజసఫ హహసదస మల
ఇసటట ననస:26-3-16
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సయద మర సససయద
ఇసటట ననస:26-3-27
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:26-3-29
వయససస:30
లస: ససస స
466
NDX3107646
పపరర: హరర వరణ శవ పడసరద జరటట

94-146/962

తసడడ:డ చడసద బబఢత షపక
ఇసటట ననస:26-3-22
వయససస:22
లస: పప

94-152/715 461
460
NDX3112018
NDX2313435
పపరర: అనససయ రతనకలమరర చసతల
పపరర: గగస సససయద

453
NDX2363307
పపరర: ఉసరణన షపక

తసడడ:డ జజన సససదడ షపక
ఇసటట ననస:26-3-12
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడకరశ ఉససరర
ఇసటట ననస:26-3-16
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమమహ
ఇసటట ననస:26-3-21/1
వయససస:18
లస: పప

463
NDX2383313
పపరర: బభషసరరననస షపక

94-147/4

తసడడ:డ సయఖద మబషరసఖ హహసపసన
ఇసటట ననస:26-3-11/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉససరర శరససన
ఇసటట ననస:26-3-16
వయససస:31
లస: పప
457
NDX3259496
పపరర: సరయ కరరరసక భమ

452
NDX2459121
పపరర: సయఖద మబజబమర రరహమన

477
NDX2805703
పపరర: మహమణద కరశస షపక

94-165/1082

తసడడ:డ హహససన
ఇసటట ననస:26-3-50
వయససస:42
లస: పప
94-147/695

95-141/155
480
SQX1185702
పపరర: వజయ కకషష పడసరద ఇససపఅల

తసడడ:డ చసదడ మమళ శరససస ఇససపఅల
ఇసటట ననస:26-3-1803
వయససస:49
లస: పప
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481
NDX2564383
పపరర: మహహష బభబబ కరక
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94-147/649

తసడడ:డ రవ కలమలర కరక
ఇసటట ననస:26-4-1
వయససస:21
లస: పప
484
NDX3146818
పపరర: సరయ శకనవరస చతననస

94-147/698

94-147/11

94-147/650

488
NDX2218196
పపరర: ఆమనడ సయఖద

94-147/651

494
NDX2684736
పపరర: రమ రరడడడ నసడడగఅలల

497
NDX3273869
పపరర: హనసమలన ఆలపరటట
తసడడ:డ హరరపస
డ రద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:26/4/26
వయససస:27
లస: పప

499
NDX3273893
పపరర: hindu vadduri

500
NDX2724722
పపరర: రరమ దదవ ఏలలగబలల

94-147/818

తలర : vadduri sulochana ససలలచన
ఇసటట ననస:26-4-33
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:26-4-122/1
వయససస:47
లస: పప
505
NDX2534584
పపరర: బరనబభ మబపపరర
తసడడ:డ యయసప బబ మబపపరర
ఇసటట ననస:26-4-152
వయససస:20
లస: పప
508
NDX2567337
పపరర: గగపసనడథ మరరక
తసడడ:డ శకనవరససలల మరరక
ఇసటట ననస:26-5-15
వయససస:20
లస: పప

94-237/789

94-147/13

503
NDX2908481
పపరర: ససధడరరణణ రరచరర

506
NDX2355063
పపరర: గబరవయఖ అననలలరర

509
NDX3205135
పపరర: నగరస శకనవరస రరవప
తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:26-6-5
వయససస:52
లస: పప

94-147/700

495
NDX2316453
పపరర: మమరర అసజల తషమణలచతరరవప

94-149/8

భరస : సరగర తషమణలచతరరవప
ఇసటట ననస:26-4-23/B
వయససస:28
లస: ససస స
94-147/817

498
NDX2973733
పపరర: మహహదదబన రబబన షపక

94-147/701

తసడడ:డ మహమణద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-4-30 NAGARAMAPALEM
వయససస:18
లస: పప
94-152/724

501
NDX2962744
పపరర: నడగబర బభజ షపక

94-149/890

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-4-71/2
వయససస:19
లస: పప
94-144/759

504
NDX2530376
పపరర: ఆదదలకడణ ఉపరపడ

94-147/15

భరస : రరసబభబబ ఉపరపడ
ఇసటట ననస:26-4-152
వయససస:19
లస: ససస స
94-147/17

తసడడ:డ వనసకయఖ అననలలరర
ఇసటట ననస:26-4-267
వయససస:58
లస: పప
94-159/727

489
NDX2313468
పపరర: ఫరరజజన షపక

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-4-20C
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:26-4-127/B
వయససస:32
లస: ససస స
94-147/16

94-147/10

భరస : షపక మరర అల షపక
ఇసటట ననస:26-4-17
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరణ ఏలలగబలల
ఇసటట ననస:26-4-38
వయససస:27
లస: ససస స
94-150/6

486
NDX2218212
పపరర: రగషణ సయఖద

94-147/825 492
491
NDX3278983
NDX3134616
పపరర: జవన జయ రరజ పప టభబటటటన
పపరర: జజహనవ తడడడకకసడ

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:26-4-26
వయససస:22
లస: ససస స

502
NDX2488567
పపరర: నడబసర షపక

94-147/12

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నసడడగఅలల
ఇసటట ననస:26-4-22
వయససస:34
లస: పప
94-147/14

94-147/652

తసడడ:డ మబరరద అల సయఖద
ఇసటట ననస:26-4-17
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పస వ వ పడసరద
ఇసటట ననస:26-4-20
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గరరరధర రరయ గసగర శశటట
ఇసటట ననస:26-4-21
వయససస:20
లస: ససస స
496
NDX2218188
పపరర: వరసవ దదవ ససరవరపప

94-147/826

తసడడ:డ మబరరద అల సయఖద
ఇసటట ననస:26-4-17
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతష మలరరశశటట
ఇసటట ననస:26-4-19
వయససస:24
లస: ససస స
493
NDX2688323
పపరర: రరణణ పడవలర క గసగర శశటట

485
NDX3281524
పపరర: రరజగశసరర దదవళర

483
NDX2688307
పపరర: రగహహత రరయ గసగరశశటట

తసడడ:డ గరరరధర రరయ గసగర శశటట
ఇసటట ననస:26-4-4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:26-4-16/57 A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరద అల సయఖద
ఇసటట ననస:26-4-17
వయససస:23
లస: ససస స
490
NDX2688299
పపరర: తడవవణణ మలరరశశటట

94-239/1010

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:26-4-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవ కలమలర చతననస
ఇసటట ననస:26-4-14A
వయససస:22
లస: పప
487
NDX2218204
పపరర: ఆయయషర సయఖద

482
NDX3185170
పపరర: బదరరనడరరయణ పప కలరర

507
NDX2877082
పపరర: మమరరమణ కరథద

94-147/699

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-4-2014
వయససస:31
లస: ససస స
94-147/705

510
NDX3055266
పపరర: ససనత నశరసక

94-147/706

తసడడ:డ శకనవరసవరరవ నశరసక
ఇసటట ననస:26-6-8
వయససస:30
లస: ససస స
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511
NDX2878205
పపరర: కకషష పడసరద కలరరకలల
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94-147/704

తసడడ:డ బభబర
ఇసటట ననస:26-6-13
వయససస:38
లస: పప
514
NDX3217916
పపరర: సరయ తదజశస అరరగగ

94-166/765

94-164/1340

94-164/1339

94-144/1017

భరస : బ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-8-1
వయససస:31
లస: ససస స
526
NDX2790509
పపరర: దదవ గబసడపప

94-147/710

94-146/900

94-147/654

భరస : కకటటశసర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:59
లస: ససస స

524
NDX3274388
పపరర: ఉషరరణణ పససపపలలటట

94-117/12

527
NDX2809002
పపరర: పడకరశ పసల

530
NDX2688083
పపరర: గరనన రమఖశక మరరమళర

533
NDX2688216
పపరర: రరజగశ ఉపపల

94-147/712

536
NDX2920114
పపరర: సతఖ వరణణ చచదసల

94-147/819

539
NDX2688208
పపరర: చలపత రరవప నసబమరర
తలర : నడగమణణ నసబమరర
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:47
లస: పప

519
NDX3043809
పపరర: రమణ ఎరర

94-147/707

522
NDX3200946
పపరర: సరయబభబబ మతడక

94-119/799

525
NDX2809275
పపరర: శవ గబసడపప

94-147/709

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గబసడపప
ఇసటట ననస:26-8-1/26
వయససస:28
లస: పప
94-147/708

528
NDX2919934
పపరర: చతడ నఖత మమలస

94-146/899

తసడడ:డ ఉమల శసకర మమలస
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:19
లస: ససస స
94-147/642

531
NDX2688141
పపరర: రరమకకషష మరరమళర

94-147/653

భసధసవప: ససవరన లకడణ మరరమళర
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:42
లస: పప
94-147/655

534
NDX2688026
పపరర: చతసతనఖ మరరమళర

94-147/656

తసడడ:డ రరమ కకషష మరరమళర
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:18
లస: పప
94-147/713

భరస : ఉమల శసకర మమలస
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:46
లస: ససస స
94-147/657

94-147/824

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:26-07-1986
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మమలస
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:54
లస: పప
538
NDX2688158
పపరర: నడగమణణ నసబమరర

521
NDX1200575
పపరర: వనసకట మలరరత లకణణ
తషమణ
తసడడ:డ మసరసన రరడడడ తషమణ
ఇసటట ననస:26-7-762
వయససస:27
లస: పప

516
NDX3277423
పపరర: ఉదయ శసకర వనమ రరడడడ

భరస : వనసకటటశసరరర ఎరర
ఇసటట ననస:26-7-283
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష మరరమళర
ఇసటట ననస:26/8/13
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష మరరమళర
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:41
లస: ససస స
535
NDX2920098
పపరర: ఉమల శసకర మమలస

94-182/1366

తసడడ:డ ఆసథదన దడస పసల
ఇసటట ననస:26-8-08
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:18
లస: ససస స
532
NDX2688125
పపరర: ససవరష లకడణ మరరమళర

518
NDX2740892
పపరర: అశశక కలమలర మతదస

94-118/93

తసడడ:డ చసదడ రరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:26-7-2
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:26-8-1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శవ గబసడపప
ఇసటట ననస:26-8-1/26
వయససస:23
లస: ససస స
529
NDX2875458
పపరర: నవఖ రరజశక మరరమళర

94-147/18

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మతదస
ఇసటట ననస:26-7-4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఎరర
ఇసటట ననస:26-7-283
వయససస:20
లస: ససస స
523
NDX3257730
పపరర: అసజల బతషల

515
NDX2373447
పపరర: ఈశసరమణ వనమ రరడడ

513
NDX0464073
పపరర: వనసకట ససబబయఖ దదసటకలరరస

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:26-6-601
వయససస:86
లస: పప

భరస : ఉదయ శసకర వనమ రరడడ
ఇసటట ననస:26-7-2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:26-7-4
వయససస:18
లస: పప
520
NDX3056447
పపరర: శరకవణణ ఎరర

94-152/725

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:26-6-13
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలసజనఉలల అరరగగ
ఇసటట ననస:26-7-1
వయససస:26
లస: ససస స
517
NDX3096609
పపరర: భబవన సరయ దళవరయ

512
NDX2744324
పపరర: హహహమవత కలరరకలల

537
NDX2962785
పపరర: హహమ శశసత మమలస

94-147/714

తసడడ:డ ఉమల శసకర మమలస
ఇసటట ననస:26-8-13
వయససస:22
లస: ససస స
94-147/658

540
NDX2688182
పపరర: గరడడ దదవ నసబమరర

94-147/659

భరస : చలపత రరవప నమమబర
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:37
లస: ససస స
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94-147/660 542
541
NDX2590248
NDX2735280
పపరర: రరప సరయ ఫణణ శకదదవ పబబత
పపరర: ఆదసబ షపక

భరస : ఉదయ కలమలర పబబత
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:33
లస: ససస స
544
NDX2724789
పపరర: జరరన షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:61
లస: ససస స
94-147/717

భరస : మర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:47
లస: ససస స
547
NDX2724771
పపరర: ఖజజవల షపక

545
NDX2735306
పపరర: మర సరహహబ షపక

94-147/720

548
NDX3153228
పపరర: కకదసడ రరమ పడసరద పరదరరస

94-147/718

94-147/19

భరస : శకనవరసరరవప బడడగబ
ఇసటట ననస:26-8-14 FLAT NO 501
వయససస:39
లస: ససస స
94-147/22

546
NDX2724763
పపరర: జమల బబగస షపక

94-164/1341

549
NDX3080447
పపరర: గగరర శసకర పరదరరస

551
NDX2478832
పపరర: శకనవరసరరవప బడడగబ

94-147/20

552
NDX2516821
పపరర: శతనడరరయణ గబరకస

554
NDX3288230
పపరర: ఉదయ కకరణ పబబత

555
NDX2605590
పపరర: కకససరర దదవఖ మనస

94-148/933

556
NDX2573152
పపరర: వనసకటరమణ ఉససరరపరటట

557
NDX2571768
పపరర: బభబబరరవప ఉససరరపరటట

558
NDX2446490
పపరర: శశశలజ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసదనపప
ఇసటట ననస:26-8-60
వయససస:31
లస: పప
562
NDX2765170
పపరర: శకవఖ శక త మరరయలల

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:26-8-69
వయససస:22
లస: పప

94-147/23

94-147/723

94-147/724
561
NDX2764538
పపరర: సరయ చరణ బభబబ మరరయలల

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:26-8-64
వయససస:22
లస: పప

94-147/725

94-146/901 564
94-182/1367
563
NDX3044211
NDX3063666
పపరర: వనసకట శవ నడగలకడణ పప తతరర
పపరర: వనసకట దసరర రరమలసగగశసరరరవప
పప తతరర
భరస : వనసకట దసరర రరమలసగగశసరరరవప పప తతరర తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప తతరర
ఇసటట ననస:26-8-65/A
ఇసటట ననస:26-8-65/A
వయససస:38
లస: ససస స
వయససస:42
లస: పప

94-147/663

566
NDX2693232
పపరర: మనస బబరరక

భరస : పడభభకర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:26-8-68
వయససస:51
లస: ససస స
568
NDX2405686
పపరర: రహమతషలలర షపక

560
NDX0361709
పపరర: వజయ శరసత మరరయలల

94-147/661

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-8-45 AHALYA HOME
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరరశ బభబబ మరరయలల
ఇసటట ననస:26-8-64
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:26-8-64
వయససస:19
లస: ససస స
565
NDX2701027
పపరర: లటటల ఫర వర బబరరక

94-163/1200

తసడడ:డ మశశ ఉససరరపరటట
ఇసటట ననస:26-8-23
వయససస:35
లస: పప
94-147/809

94-147/21

తసడడ:డ శకరరమలల గబరకస
ఇసటట ననస:26-8-14 FLAT NO-505
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకససరర పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:26-8-20A
వయససస:27
లస: ససస స

559
NDX0300160
పపరర: అనల కలమలర చసదనపప

94-147/721

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బడడగబ
ఇసటట ననస:26-8-14 FLAT NO 501
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమ కకషష పబబత
ఇసటట ననస:26-8-14, PLOT NO.103
వయససస:39
లస: పప

భరస : బభబబరరవప ఉససరరపరటట
ఇసటట ననస:26-8-23
వయససస:31
లస: ససస స

94-147/719

తసడడ:డ కకదసడ రరమ పడసరద పరదరరస
ఇసటట ననస:26-8-14 FLAT NO 304
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ గబరకస
ఇసటట ననస:26-8-14 FLAT NO-505
వయససస:62
లస: ససస స
94-147/662

94-147/716

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:63
లస: పప

550
NDX2478857
పపరర: నడగ మలర శసరర బడడగబ

543
NDX3037025
పపరర: ఆనసద పడభభకర దడసరర

భసధసవప: ఆనసద పడభభకర దడసరర
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మర షరహబ షపక
ఇసటట ననస:26-8-14
వయససస:39
లస: పప

553
NDX2516839
పపరర: బల తడపపర సససదరర గబరకస

94-147/715

94-147/664

తసడడ:డ పడభభకర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:26-8-68
వయససస:19
లస: ససస స
94-147/24

569
NDX3199973
పపరర: గఫర షపక
భసధసవప: ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:26-8-69
వయససస:47
లస: పప

567
NDX2735751
పపరర: పడభభకర రరవప బబరరక

94-147/726

తసడడ:డ రగశయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:26-8-68
వయససస:52
లస: పప
94-147/727

570
NDX2880300
పపరర: అయయషర షపక

94-147/728

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:26-8-69
వయససస:19
లస: ససస స
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94-147/665

తసడడ:డ నవ మహన రరవప గరజల
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:20
లస: ససస స
574
NDX2724680
పపరర: పరరసత గరజల

94-147/731

94-147/734

94-147/27

94-147/667

తసడడ:డ జయరరస యరర గడడ
ఇసటట ననస:26-8-82
వయససస:20
లస: ససస స
586
NDX3192655
పపరర: పడభభకర రరవప కమల

94-147/736

94-147/28

581
NDX2974392
పపరర: శకకల ఎసడడఎ

94-152/726

595
NDX3122306
పపరర: అసబటట పడవణ కలమలర

94-148/863

94-147/735

584
NDX2711380
పపరర: రరజగశ కలమలర చమట

585
NDX3181401
పపరర: పడభభకర రరవప కమల

590
NDX2512093
పపరర: లకడణ పడసనన శరనగవరపప

593
NDX3175734
పపరర: జరరనడ కలణణలపరథ

596
NDX3286648
పపరర: నరణల అసబటట

94-148/786

599
NDX2527430
పపరర: జయదదప పడకరశ నడరరబసడ
తసడడ:డ జయ రరవప నడరరబసడ
ఇసటట ననస:26-9-20
వయససస:21
లస: పప

94-147/666

94-144/761

తసడడ:డ సతడఖనసద రరవప కమల
ఇసటట ననస:26-8-85A
వయససస:50
లస: పప
94-147/711

588
AP151010288331
పపరర: ససబడమణఖ శరససస స మమళళచతరరవప

94-119/29

తసడడ:డ గగపరలకకషష మమరరస మమళళచతరరవప
ఇసటట ననస:26-8-802
వయససస:65
లస: పప
94-147/29

94-148/862

591
NDX3049046
పపరర: వవనసటసరఈచతడపథద బభబబ
నరరశశటట
తసడడ:డ రరమకకషష నరరశశటట
ఇసటట ననస:26-9-5/1
వయససస:20
లస: పప

94-148/861

594
NDX2618437
పపరర: ఫసరగజ కలనల పరరథడ

94-159/728

తసడడ:డ రశద కలనల పరరథడ
ఇసటట ననస:26-9-5/2
వయససస:25
లస: పప
94-148/932

భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:26-9-6/5
వయససస:45
లస: ససస స
94-148/856

94-147/26

582
NDX2688265
పపరర: వజయ లకడణ యరర గడడ
భరస : జయరరస యరర గడడ
ఇసటట ననస:26-8-82
వయససస:48
లస: ససస స

587
NDX2765246
పపరర: ససబబమణ మలనసకకసడ

94-147/733

579
NDX2315331
పపరర: అజయ అతతస ట

తసడడ:డ శబబర మహమణద
ఇసటట ననస:26-8-76 NAGARAMPALEM
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల రశద కలణణలపరథ
ఇసటట ననస:26-9-5/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబటట మబరళకకషష
ఇసటట ననస:26-9-6/5
వయససస:22
లస: పప

576
NDX2865517
పపరర: దదనవశ మలలర

తసడడ:డ రరజగసదడరరవప అతతస ట
ఇసటట ననస:26-8-74
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట నడరరయణ శరనగవరపప
ఇసటట ననస:26-9-1/1
వయససస:29
లస: ససస స

592
NDX3063948
పపరర: వనసకట సరయ చసదడ తదజశసన
నరరశశటట
తసడడ:డ రరమకకషష నరరశశటట
ఇసటట ననస:26-9-5/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:26-9-12/A
వయససస:56
లస: ససస స

94-147/25

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:26-8-126
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : తడరక రరమలరరవప శరనగవరపప
ఇసటట ననస:26-9-1/1
వయససస:22
లస: ససస స

598
NDX3154093
పపరర: ససత సరససత పరలలపప

578
NDX1559972
పపరర: మలలత అతతస ట

94-147/730

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కనకగశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:26-8-82
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతడఖనసద రరవప కమల
ఇసటట ననస:26-8-85A
వయససస:50
లస: పప
589
NDX2512275
పపరర: రసగమణణ శరనగవరపప

94-147/732

భరస : రరజగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:26-8-74
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-8-74
వయససస:59
లస: పప
583
NDX2688257
పపరర: సరయ పసడయసకర యరర గడడ

575
NDX2880102
పపరర: పరరసత గరజల

573
NDX2724706
పపరర: నవ మహనరరవప గరజల

తసడడ:డ రరమయఖ గరజల
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నవ మబరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నవ మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:20
లస: ససస స
580
NDX1524496
పపరర: రరజగసదడ రరవప అతతస ట

94-147/729

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:57
లస: పప

భరస : నవ మహనరరవప గరజల
ఇసటట ననస:26-8-72
వయససస:48
లస: ససస స
577
NDX2764983
పపరర: జయశక రరణణ గరజల

572
NDX2765147
పపరర: నవ మహనరరవప గరజల

94-160/563
597
NDX3153947
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప పరలలపప

తసడడ:డ వనసకట రసగయ పరలలపప
ఇసటట ననస:26-9-12
వయససస:60
లస: పప
94-148/4

600
NDX2853570
పపరర: జయదదప పడకరశ నడరర బసడ

94-148/817

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:26-09-20
వయససస:20
లస: పప
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601
NDX2516532
పపరర: హహపససబ కకకకసలగడడ
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94-148/5

భరస : ససనల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:26-9-22
వయససస:21
లస: ససస స
604
NDX2559987
పపరర: బభలబభజ రరవప ఎనసమబల

94-145/714

94-148/859

94-149/891

94-148/7

611
NDX2917359
పపరర: గగససయల పరరసన షపక

614
NDX3096286
పపరర: షపక బబగస

94-152/678

617
NDX3049525
పపరర: నసరజహన మహమణద

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:26-10-08
వయససస:36
లస: పప

620
NDX2818797
పపరర: జరససస జరరరలడ

94-148/839

94-148/820

623
NDX3153186
పపరర: లకడణ నడరరయణ శరరగరరర
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:26-10-11
వయససస:38
లస: పప

625
NDX3122280
పపరర: శరసత లకడణ శరరగరరర

626
SQX1526690
పపరర: దదవ పడసనన పసలర

94-148/823

భరస : లకడణ నడరరయణ శరరగరరర
ఇసటట ననస:26-10-11
వయససస:34
లస: ససస స

94-147/680

629
NDX2405694
పపరర: కలమలరర ఉససరర
భరస : దదవదడసస ఉససరర
ఇసటట ననస:26-10-16
వయససస:35
లస: ససస స

609
NDX2558351
పపరర: కలలఖణ కనడన

94-148/788

612
NDX2707016
పపరర: బబడడడడ పససదత రరజ

94-148/787

తసడడ:డ బబడడడడ సతఖస
ఇసటట ననస:26-9-129/38
వయససస:31
లస: పప
615
NDX3137619
పపరర: మమనడ షపక

94-148/840

618
NDX3101201
పపరర: మదదన బబగ మహమణద

94-161/627

తసడడ:డ ఖలదర బబగ మహమణద
ఇసటట ననస:26-10-4B
వయససస:47
లస: పప
94-148/819

621
NDX2756385
పపరర: జజన బ షపక

94-148/848

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-10-9
వయససస:18
లస: ససస స
94-148/821

624
NDX2996734
పపరర: లకడణ నడరరయణ శరరగరరర

94-148/822

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప శరరగరరర
ఇసటట ననస:26-10-11
వయససస:38
లస: పప
94-148/824

భరస : రమమశ పసలర పసలర
ఇసటట ననస:26-10-11
వయససస:33
లస: ససస స
94-148/777

94-148/858

భరస : బరన బభబబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర మననవ
ఇసటట ననస:26-10-08
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అనవర బభష
ఇసటట ననస:26-10-10, SMS HOMES
వయససస:20
లస: పప

భరస : నలర బబ లల దదవ మడడడ
ఇసటట ననస:26-10-15
వయససస:24
లస: ససస స

94-148/864

భరస : మదదన బబగ మహమణద
ఇసటట ననస:26-10-4B
వయససస:36
లస: ససస స
94-148/818

606
NDX2830123
పపరర: ససజజత గరనమ

తసడడ:డ మదన కనడన
ఇసటట ననస:26-9-46
వయససస:20
లస: పప

భరస : అబబబల వహహద
ఇసటట ననస:26-10-4
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహమణద ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:26-10-4
వయససస:34
లస: ససస స

628
NDX2715902
పపరర: మమత మడడడ

94-148/860

Deleted

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:26-9-292
వయససస:69
లస: ససస స

622
NDX2861367
పపరర: షపక అశరక హహసపన

608
NDX2906931
పపరర: అనరరదర పససపపలలటట

94-148/857

భరస : శవ వనసకట అపప రరవప గరనమ
ఇసటట ననస:26-9-36/A
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఎసస బభష షపక
ఇసటట ననస:26-9-89/A
వయససస:34
లస: ససస స

613
NDX2399897
పపరర: నసరర హన షపక

619
NDX2827004
పపరర: అనల కలమలర మననవ

94-147/30

తలర : శరరణల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-9-45/B
వయససస:20
లస: పప

భరస : బలల ససబడమణఖస కనన
ఇసటట ననస:26-9-47
వయససస:36
లస: ససస స

616
NDX2725125
పపరర: మహమణద జకకయల షపక

605
NDX2478931
పపరర: బభలబభజరరవప ఎనసమబల

603
NDX3143708
పపరర: మమరర చసదన

భరస : బభబబ చసదన
ఇసటట ననస:26-9-31
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:26-09-36/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఎనసమబల బభలబభజ రరవప
ఇసటట ననస:26-9-36/A
వయససస:23
లస: ససస స
610
NDX2756500
పపరర: ససధ రరణణ కనన

94-148/6

తలర : మరస మణ గగనడ
ఇసటట ననస:26-9-31
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:26-9-36/A
వయససస:33
లస: పప
607
NDX3076718
పపరర: గరయతడ ఎనసమబల

602
NDX1492164
పపరర: వజయ గగనడ

627
NDX2880995
పపరర: మహహశ కలమలర అలర సశశటట

94-163/1286

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:26-10-13
వయససస:19
లస: పప
94-148/8

630
NDX2315802
పపరర: మబన మహమణద

94-148/9

భరస : సహహర మహమణద
ఇసటట ననస:26-10-18
వయససస:21
లస: ససస స
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631
NDX3060043
పపరర: ఖలససస సరహహబ షపక
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94-148/825

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-18
వయససస:49
లస: పప
634
NDX3035011
పపరర: అరరణ ఠరలథదటట

94-148/828

94-163/1287

Deleted
94-148/831

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:26-10-21
వయససస:60
లస: పప
643
NDX2466753
పపరర: మహహదదబన షపక

94-165/5

94-148/834

94-148/835

94-148/930

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:26-10-34
వయససస:22
లస: ససస స

641
NDX3288412
పపరర: మహమణద చషసట షపక

644
NDX2822229
పపరర: పసడయసకర నడగళర

647
NDX2315588
పపరర: సలమల బబగస బబగస

650
NDX3276482
పపరర: రశద బబగ

653
NDX3165453
పపరర: బభష షపక

94-162/1332

656
NDX2383347
పపరర: నగరనడ సయఖద

94-148/934

659
NDX2911089
పపరర: ససలలసనడ పరవన షపక
భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:26-10-34
వయససస:40
లస: ససస స

94-148/830

639
NDX3203247
పపరర: కకపరవత జజనమల

94-164/1190

642
NDX2711455
పపరర: మమనసదదబన షపక

94-148/778

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:26-10-23/24
వయససస:21
లస: పప
94-148/832

645
NDX3033248
పపరర: యయజబ జన మహమమద

94-148/833

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-26
వయససస:59
లస: పప
94-148/10

648
NDX2315604
పపరర: బషసర అహణద షపక

94-148/11

తసడడ:డ హబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:44
లస: పప
94-148/926

651
NDX3277274
పపరర: రశద బబగ

94-148/927

తసడడ:డ అబబబలలర బబగ
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:51
లస: పప
94-163/1288

654
NDX3164019
పపరర: దదపసక తమలపరకలల

94-148/836

భరస : చనన తమలపరకలల
ఇసటట ననస:26-10-31
వయససస:24
లస: ససస స
94-148/12

భరస : యమససఫ సలలస సయఖద
ఇసటట ననస:26-10-32/4
వయససస:27
లస: ససస స
94-148/837

636
NDX2902278
పపరర: నజడన ససలలసనడ షపక

భరస : చన ఇజజడయల జజనమల
ఇసటట ననస:26-10-20
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన తమలపరకల
ఇసటట ననస:26-10-31
వయససస:40
లస: ససస స
658
NDX2910123
పపరర: షమ కగసర షపక

భసధసవప: కకపరవత జజనమల
ఇసటట ననస:26-10-20
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలలర బబగ
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలలర బబగ
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:51
లస: పప
655
NDX3209186
పపరర: మరరయమణ తమలపరకల

94-164/1189

భరస : రరయలజ బబగ బబగస
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:26-10-30
వయససస:20
లస: ససస స
652
NDX3285475
పపరర: రశద బబగ

638
NDX3191970
పపరర: చన ఇజజడయల జజనమల

94-148/827

భరస : ఇసరణయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-10-20
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-10-24
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హలమ షపక
ఇసటట ననస:26-10-28
వయససస:46
లస: ససస స
649
NDX3165172
పపరర: తససర మ బబగబమ షపక

94-148/829

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:26-10-23
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:26-10-23/24
వయససస:22
లస: పప
646
NDX3078573
పపరర: మబసటభజ షపక

635
NDX2822575
పపరర: ఇసరణయల షరరఫ షపక

633
NDX3039187
పపరర: మలణణకఖరరవప ఠరలథదటట

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:26-10-19
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-10-20
వయససస:38
లస: పప

భసధసవప: కకపరవత జజనమల
ఇసటట ననస:26-10-20
వయససస:66
లస: పప
640
NDX2765121
పపరర: జజన డదవడ తషమణత

94-148/826

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-18
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:26-10-19
వయససస:48
లస: ససస స
637
NDX3202306
పపరర: చన ఇజజడయల జజనమల

632
NDX3046588
పపరర: అల సరహహబ షపక

657
NDX2579571
పపరర: మబనసర సయద

94-148/779

తసడడ:డ మసరసన వల సయద
ఇసటట ననస:26-10-32/4
వయససస:19
లస: పప
94-149/843

660
NDX2488161
పపరర: అహమద అల షపక

94-148/13

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-10-38/A
వయససస:33
లస: పప
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661
NDX2572881
పపరర: వహహదన షపక
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94-148/780

భరస : అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:26-10-38/A
వయససస:32
లస: ససస స
664
NDX2446623
పపరర: రఫసయల షపక

94-148/14

94-148/781

94-159/702

94-164/1191

94-148/928

94-147/681

తసడడ:డ నరరకణ రరవప తమలపరకలల
ఇసటట ననస:26-10-110
వయససస:27
లస: ససస స

674
NDX2383339
పపరర: గగశయల బబగమ షపక

677
NDX3034097
పపరర: అమనడబ షపక

680
NDX2395762
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర అడడ

94-148/845

683
NDX3056363
పపరర: శరహహన రజయల షపక

94-148/17

686
NDX2854230
పపరర: షరరణలల షపక

94-148/843

689
NDX2903888
పపరర: పరరసత కకతత
స రర
భరస : కకటటశసరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:26-10-382
వయససస:49
లస: ససస స

669
NDX2464865
పపరర: ససభభన బభషర షపక

94-152/3

తసడడ:డ మహమణద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:40
లస: పప
672
NDX2911154
పపరర: వరణణమరగదబ ద శవ నడగ పరరసత

94-148/842

675
NDX3246683
పపరర: హఈ బబగ షపక

94-148/921

678
NDX2591428
పపరర: అయయషర సయఖద

94-165/947

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:26-10-58/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-159/5

681
NDX2569473
పపరర: సతశ కలమలర పపరనవసత

94-159/703

తసడడ:డ మసరసనడడవప పపరనవసత
ఇసటట ననస:26-10-64
వయససస:19
లస: పప
94-148/846

684
NDX2478980
పపరర: వసశ కకషష పససపపలలటట

94-148/18

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-10-75/A
వయససస:21
లస: పప
94-148/847

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-10-83
వయససస:19
లస: ససస స
94-148/922

94-148/16

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:26-10-56
వయససస:22
లస: పప

భరస : నడగబల మర షపక
ఇసటట ననస:26-10-72
వయససస:52
లస: ససస స
94-148/782

666
NDX2368413
పపరర: ససభభన బభషర షపక

భరస : వరణణమరగదబ ద రమమశ
ఇసటట ననస:26-10-52
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడడ
ఇసటట ననస:26-10-64
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పససపపలలటట కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-10-75/A
వయససస:20
లస: పప
688
NDX3249893
పపరర: మణణ రతనమ తమలపరకలల

94-162/1333

భరస : మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-10-58
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర షరహహద షపక
ఇసటట ననస:26-10-72
వయససస:56
లస: పప
685
NDX2553428
పపరర: పససపపలలటట వసశ కకషష

671
NDX3189834
పపరర: అశక ఫపదదదన షపక

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-10-56
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప వపసర
ఇసటట ననస:26-10-63
వయససస:21
లస: పప
682
NDX3034709
పపరర: నడగబల మర షపక

94-148/841

తసడడ:డ ఇమలమబదదబన
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షపక గఫర
ఇసటట ననస:26-10-56
వయససస:22
లస: పప
679
NDX3180403
పపరర: గగపసనడధ వపసర

668
NDX3203635
పపరర: అశక ఫపదదదన షపక

94-148/838

తసడడ:డ మహహమ మహ. సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:40
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరధస
ఇసటట ననస:26-10-54
వయససస:34
లస: పప
676
NDX3277753
పపరర: షపక హఈ బబగ

94-148/15

తసడడ:డ ఇమలమబదదబన
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:21
లస: పప
673
NDX3099983
పపరర: రరజగశ బభబబ సరధస

665
NDX2464691
పపరర: సలమల షపక

663
NDX3203783
పపరర: అబద షపక

భరస : దరరయల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-10-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షపక ససభభన బభషర
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇమలమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:39
లస: ససస స
670
NDX2574176
పపరర: ఆశ రరదదబ న షపక

94-147/679

భరస : దరరయల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-10-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమబలలర శరఖదడరర షపక
ఇసటట ననస:26-10-40
వయససస:27
లస: ససస స
667
NDX2583656
పపరర: ఖతజ షపక

662
NDX3208113
పపరర: అబద షపక

687
NDX2967867
పపరర: శరహనజ షపక

94-110/1144

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-10-98
వయససస:43
లస: ససస స
94-110/1143

690
NDX3137817
పపరర: షబన షపక

94-148/844

తసడడ:డ శశశలలబ షపక
ఇసటట ననస:26-10-587
వయససస:18
లస: ససస స
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691
NDX3133444
పపరర: అహణద షపక
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94-149/844

తసడడ:డ ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:26-11-06
వయససస:65
లస: పప
694
NDX2571685
పపరర: సఫసయ బ షపక

94-149/791

695
NDX2511855
పపరర: వనసకట లకడణ పసఠస

94-149/848

698
NDX3070851
పపరర: జజఖతఖత చసకస

701
NDX3197555
పపరర: సప నయ షపక

తసడడ:డ అమరయఖ పనత
ఇసటట ననస:26/11/23/C/96-11-633
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ షఫస
ఇసటట ననస:26-11-29
వయససస:22
లస: ససస స

703
NDX2572543
పపరర: గగసప మహహదదబన సయద

704
NDX2613982
పపరర: నజర బభష షపక

94-151/838

తసడడ:డ హససన సయద
ఇసటట ననస:26-11-32
వయససస:21
లస: పప
706
SQX1751569
పపరర: భభనస పడకరష తరరగరపపపల

95-149/10

707
NDX2522662
పపరర: ఆజణన మహమణద

710
NDX2576676
పపరర: రసగరరరవప వడర మమడడ

తసడడ:డ షపక అబబబల రరఖబ షపక షసమ మబన
ఇసటట ననస:26-11-36
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:26-11-39
వయససస:64
లస: పప

712
NDX2873644
పపరర: సరరనడ మహమణద

713
NDX2804755
పపరర: మబబనసర షపక

94-149/851

తసడడ:డ అబబబల శభన మహమణద
ఇసటట ననస:26-11-46
వయససస:21
లస: ససస స
715
NDX2735165
పపరర: నడగగరనడ షపక

94-151/943

భసధసవప: మహమమద యయజడ జన
ఇసటట ననస:26- 12- 1,
వయససస:47
లస: ససస స

716
NDX2570489
పపరర: సరయ శరకవసత సప మబ

94-149/849

719
NDX2879740
పపరర: శహనడజ బబగబమ షపక
తసడడ:డ జజకకర హహసపన
ఇసటట ననస:26-12-6
వయససస:21
లస: ససస స

94-149/847

699
NDX3086832
పపరర: మనశర చసకస

94-161/628

702
NDX3274487
పపరర: సప నయ షపక

94-149/1009

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:26-11-29
వయససస:21
లస: ససస స
94-149/792

705
NDX2869253
పపరర: బభలజజనబభషర

94-149/850

తసడడ:డ బభబబలలల
ఇసటట ననస:26-11-33
వయససస:66
లస: పప
94-149/11

708
NDX2464832
పపరర: అజణన మహమణద

94-149/12

తసడడ:డ ఇకరబల మహమలణడ
ఇసటట ననస:26-11-35
వయససస:23
లస: ససస స
94-149/793

711
MLJ3676509
పపరర: రహహమబననసర బబగస

94-149/14

భరస : నజరరదదబన యస డడ
ఇసటట ననస:26-11-42
వయససస:68
లస: ససస స
94-149/852

714
SQX2111524
పపరర: లలవణఖ పప లశశటట

95-181/998

తసడడ:డ కకషషయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:26-12
వయససస:18
లస: ససస స
94-151/839

తసడడ:డ లకణణరరవప సప మబ
ఇసటట ననస:26-12-1/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-149/842

696
NDX2946911
పపరర: జలలన సయద

తసడడ:డ వరయఖ చసకస
ఇసటట ననస:26-11-17
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : జలరకర అహమద
ఇసటట ననస:26-11-623
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశశదడ అల షపక
ఇసటట ననస:26-12-1
వయససస:29
లస: ససస స
718
NDX2852648
పపరర: తససనమ ససలలసనడ

94-160/530

భసధసవప: అకబర మహమణద
ఇసటట ననస:26-11-34
వయససస:23
లస: ససస స
94-149/13

94-149/846

తసడడ:డ మర వల సయద
ఇసటట ననస:26-11-15
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బల జన బభష షపక
ఇసటట ననస:26-11-33
వయససస:72
లస: పప

తలర : పదణలత తరరగరపపపల
ఇసటట ననస:26-11-33
వయససస:22
లస: పప
709
NDX2464931
పపరర: షపక జమర హహసపసన షపక

94-149/9

భరస : వరయఖ చసకస
ఇసటట ననస:26-11-17
వయససస:76
లస: ససస స
94-149/10

693
NDX2936698
పపరర: గగతమ కటటవరపప

భరస : శశ కకరణ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-11-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ దడసస పసఠస
ఇసటట ననస:26-11-14
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస చసకస
ఇసటట ననస:26-11-17
వయససస:74
లస: పప
700
NDX2511822
పపరర: పపడమ కలమలర పనత

94-149/845

భరస : మబష కలమబలలర షపక
ఇసటట ననస:26-11-06
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన లలతద
ఇసటట ననస:26-11-12
వయససస:61
లస: ససస స
697
NDX3085859
పపరర: వరయఖ చసకస

692
NDX3093432
పపరర: మలర క షపక

717
NDX2464907
పపరర: సరయ సడవసత సప మబ

94-151/20

తలర : హహమలత సప మబ లకణణ రరవప సప మబ
ఇసటట ననస:26-12-1/3,
వయససస:23
లస: ససస స
94-149/860

720
NDX3296555
పపరర: వజయ కలమలర మకకసల

94-145/881

తసడడ:డ భమషణస మకకసల
ఇసటట ననస:26-12-8
వయససస:56
లస: పప
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721
NDX3292802
పపరర: డడనయల కకపపపల
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94-149/1014

తసడడ:డ భమషణస మకకసల
ఇసటట ననస:26-12-8
వయససస:56
లస: పప
94-149/794

తసడడ:డ లకణణ రరవప సప మబ
ఇసటట ననస:26-12-13
వయససస:24
లస: పప
727
NDX2761047
పపరర: మధసలత చసత మలర

94-164/1192

94-151/819

94-149/15

731
NDX2563203
పపరర: జజకకర షపక

734
NDX3108198
పపరర: తరరణస దరగసశ షపక

95-149/457

737
NDX2479152
పపరర: సరయ కకషష పససపపలలటట

94-151/841

740
NDX2782787
పపరర: వజయశరసత కలరరక
భరస : పడతడప కలమలర కలరరక
ఇసటట ననస:26-12-35A
వయససస:34
లస: ససస స

742
NDX3248523
పపరర: మహబబబబ షపక

743
NDX2621142
పపరర: నడగమణణ మరస మరస

94-149/996

భరస : అబబబల రహమన షపక
ఇసటట ననస:26-12-37/2
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:23
లస: ససస స
748
NDX2547719
పపరర: ఇమలమ న బభష షపక
తసడడ:డ రరవపఫ బభష షపక
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:23
లస: పప

94-149/795

746
NDX2547727
పపరర: రరవపఫ బభష షపక

94-152/680

749
NDX2547693
పపరర: అససఫ అహణద బభష షపక
తసడడ:డ రరవపఫ బభష షపక
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:22
లస: పప

726
NDX3297660
పపరర: అబబబలగఫరర మహమణద

94-149/1017

729
NDX2596187
పపరర: వజరర షపక

94-150/730

732
NDX2818953
పపరర: మహహత కలమలరర పపలర గబర

94-149/855

735
NDX2553790
పపరర: జశససత రరవపరర

94-151/840

తసడడ:డ వకటరరరజశశఖర రరవపరర
ఇసటట ననస:26-12-35
వయససస:19
లస: పప
94-151/21

738
NDX2778348
పపరర: జజత శకకర కలసట

94-149/856

తసడడ:డ వనసకట కణక రతడనకర రరవప
ఇసటట ననస:26-12-35/2
వయససస:20
లస: పప
94-149/857

741
NDX3090636
పపరర: అనసపమ వనమబల

94-163/1290

భరస : హహచవనసఎమ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:26-12-35A 3
వయససస:30
లస: ససస స
94-146/840

94-149/858
744
NDX2877868
పపరర: లకడణ శక త కకరస ర మమడగస మమడగస

తసడడ:డ ఈశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:23
లస: ససస స
94-151/842

తసడడ:డ అహణద రససల షపక
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:53
లస: పప
94-151/844

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:26-12-9
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భకస వతసల రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:26-12-27/1
వయససస:62
లస: ససస స

భసధసవప: ఈశసర రరడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:43
లస: ససస స
94-149/859

94-149/861

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:26-12-24
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-12-35/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కనకరతనకర రరవప కలసట
ఇసటట ననస:26-12-35/2
వయససస:20
లస: పప

745
NDX2993202
పపరర: లకడణ శక త కకరస ర మమడగస

94-149/854

భరస : ససదడన బభష మబలలర
ఇసటట ననస:26-12-30, Islam pet
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగశసరరరవప యడర
ఇసటట ననస:26-12-35
వయససస:18
లస: ససస స
739
NDX2685329
పపరర: శకకర కలసట

728
NDX2929578
పపరర: కరలలష వల షపక

723
NDX2966968
పపరర: ససధరరరన నలర పప

తసడడ:డ ఇశరక మహమణద
ఇసటట ననస:26-12-22B
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నసరరలలర షపక
ఇసటట ననస:26-12-24/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : వననద బభబబ వధసలమబడడ
ఇసటట ననస:26-12-29
వయససస:45
లస: ససస స
736
SQX2007441
పపరర: శక సరసత యడర

94-163/1289

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:26-12-22/E
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నసరరలలర షపక
ఇసటట ననస:26 12 24
వయససస:24
లస: పప
733
NDX2488211
పపరర: ససశల వధసలమబడడ

725
NDX3201795
పపరర: నసడత పరష మహమణద
తలర : హఫసజన మహమణద
ఇసటట ననస:26-12-15/A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:26-12-22/C
వయససస:25
లస: ససస స
730
NDX2537587
పపరర: జఫరర షపక

94-149/1015

Deleted

తసడడ:డ జరరరణయల కకపపపల
ఇసటట ననస:26-12-8
వయససస:31
లస: పప
724
NDX2570463
పపరర: సరయ రరపక సప మబ

722
NDX3296530
పపరర: వజయ కలమలర మకకసల

747
NDX2547750
పపరర: మహబబననసర షపక

94-151/843

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:46
లస: ససస స
94-151/845

750
NDX2548691
పపరర: అఫరర జబన షపక

94-151/846

తసడడ:డ రరవపఫ బభష షపక
ఇసటట ననస:26-12-39
వయససస:19
లస: ససస స
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751
NDX3220902
పపరర: ససమఖ ఉపపపటటరర
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94-145/855

భరస : శకనవరస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:26-12-41
వయససస:49
లస: ససస స
94-164/1455

Deleted

భరస : శకనవరస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:26-12-41
వయససస:49
లస: ససస స

757
NDX2488260
పపరర: జజజ న పడకరశమణ నవలటటరర

94-149/16

భరస : చకకధర రరవప కకపపల
ఇసటట ననస:26-13-7
వయససస:73
లస: ససస స
760
NDX3220845
పపరర: ససషసణథ గరల

94-149/994

94-149/853

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:26-12-123/c
వయససస:38
లస: పప
758
NDX2708543
పపరర: ససదరరన రరహహల కకపప పలల

761
NDX3220878
పపరర: కరథద నవలస నశచత గరల

94-149/862

764
NDX2782373
పపరర: నడగరరరరన రరచసరర

94-150/731

767
NDX3253465
పపరర: కకమబణరర కకరణ

Deleted

భరస : శకనవరస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:26-12-41
వయససస:49
లస: ససస స

756
NDX3125580
పపరర: మహన కలమలరర పప టట
ర రర

94-165/1149

94-149/863

765
NDX2895399
పపరర: శవ నడగ మలర శసర రరవప పపల

94-149/999

768
NDX3146826
పపరర: లలత వపపరర మరరయస

770
NDX2818326
పపరర: నడగమరరబ షపక

771
NDX3065356
పపరర: మమనక మరరదస

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:49
లస: పప
775
NDX3066933
పపరర: నడగమలలర శసరర మరరదస

94-164/1197

తసడడ:డ చన బభలయఖ సససకగససల
ఇసటట ననస:26-14-2/A
వయససస:44
లస: పప

94-149/19

776
NDX3122157
పపరర: శవరన మరరదస

94-164/1195

94-147/683

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-162/1334

తలర : నడగ లకడణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:41
లస: ససస స
778
NDX2488351
పపరర: కకటయఖ సససకగససల

94-149/865

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-13-29B
వయససస:22
లస: ససస స
773
NDX2817310
పపరర: ససపడజ కకతస మలసస

94-149/864

భసధసవప: నడగ జజఖత కరర
ఇసటట ననస:26-13-23/1
వయససస:49
లస: పప

769
NDX3133238
పపరర: పరలపరరస శకవఖ

94-161/629

94-164/1194

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కరరపరపప
ఇసటట ననస:26-13-21
వయససస:27
లస: పప

భరస : శభ ససగరత పరరలల
ఇసటట ననస:26-13-24
వయససస:29
లస: ససస స

772
NDX3090115
పపరర: శకనవరసరరవప మరరదస

94-149/998

762
NDX3052735
పపరర: సరసబశవ రరవప కరరపరపప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కకమబణరర
ఇసటట ననస:26-13-23/11 11 TH LINE
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరలపరరస రరమబ
ఇసటట ననస:26-13-26
వయససస:21
లస: ససస స

94-151/944

759
NDX3253085
పపరర: ససతడరరమబలల చసగ

భరస : కకటటశసర రరవప కకమబణరర
ఇసటట ననస:26-13-23/11 1 ST LINE
వయససస:54
లస: ససస స
94-235/901

94-149/1016

భసధసవప: పదణ చసగ
ఇసటట ననస:26-13-14
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరచసరర
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:27
లస: పప
94-149/1000

753
NDX3297488
పపరర: లకడణ ఉపపపటటరర

భరస : మసరసనయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:26-12-128 4TH LINE
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ ససనల ఆనసద గరల
ఇసటట ననస:26-13-20
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ రరచసరర
ఇసటట ననస:26-13-22
వయససస:51
లస: పప
766
NDX3253499
పపరర: వర కలమలరర వశసనడథపలర

755
NDX2879823
పపరర: పపడమ కలమలర పనత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:26-13-8
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ ససనల ఆనసద గరల
ఇసటట ననస:26-13-20
వయససస:49
లస: ససస స
763
NDX2782597
పపరర: నరసససహరరవప రరచసరర

94-145/861

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:26-12-41
వయససస:21
లస: ససస స
754
NDX3220985
పపరర: లకడణ ఉపపపటటరర

752
NDX3224938
పపరర: లకడణ ఉపపపటటరర

774
NDX3176385
పపరర: పసటర పరల చకసల

94-164/1196

తసడడ:డ జజరరర చకసల
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:81
లస: పప
94-164/1198

777
NDX2488377
పపరర: నడగగసదడమణ సససకగససల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-13-36/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ సససకగససల
ఇసటట ననస:26-14-2/A
వయససస:31
లస: ససస స

94-130/714
779
NDX2703411
పపరర: ససబడమణఖస సభభపత
పపరరసకకలలమ
తసడడ:డ ససబడమణఖస సబభపత పపరరసకకనమ
ఇసటట ననస:26-14-2B
వయససస:53
లస: పప

780
NDX2464923
పపరర: రరజగశసరర మమకల

94-149/18

94-150/7

భరస : జయ పడకరష వనసదఖ
ఇసటట ననస:26-14-8
వయససస:38
లస: ససస స
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NDX2604171
పపరర: రరజగశ పరశస
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94-149/799

తలర : పరశస వమల పరశస
ఇసటట ననస:26-14-9/2
వయససస:37
లస: పప
784
NDX3188158
పపరర: వమల పరశస

782
NDX2818045
పపరర: జజఖత శక కకపపపల

తసడడ:డ సససదరయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:26-14-9/2
వయససస:44
లస: ససస స
94-149/878

785
NDX3174661
పపరర: ససతతశ కలమలరర పరరర

భరస : పడభభకర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:26-14-9/2 PRAKASH NIVAS
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర పరరర
ఇసటట ననస:26-14-16
వయససస:43
లస: ససస స

787
NDX2531689
పపరర: గగససయఖ షససక

788
SOT0732272
పపరర: పవన చసడడ

94-149/20

భరస : మసరసన వరల షససక
ఇసటట ననస:26-14-19/A
వయససస:50
లస: ససస స
790
NDX3268745
పపరర: కకరస ర శకకకషష

94-149/1006

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకకకషష
ఇసటట ననస:26-14-21,
వయససస:20
లస: ససస స
793
NDX2530814
పపరర: ఫరరమ నడ షపక

94-150/8

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకకకషష
ఇసటట ననస:26-14-38
వయససస:20
లస: ససస స
799
NDX2464915
పపరర: డడ ససవర నడగగశసర రరవప
గగనడఎస
తసడడ:డ గగనడ ఎస లకడణ పత రరవప
ఇసటట ననస:26-14-40
వయససస:29
లస: పప
802
NDX2765220
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-149/871

94-150/9

94-145/749

789
NDX2549194
పపరర: శకనవరస రరవప శకకకషష

94-150/740

791
NDX3098316
పపరర: అననపపరష బగరర

792
NDX3145430
పపరర: శశ రగఖ బగరర

94-164/1200

94-238/1034

తసడడ:డ పడసరద రరవప బగరర
ఇసటట ననస:26-14-23/B
వయససస:19
లస: ససస స

794
MLJ3677390
పపరర: శరఖమల గగరర మలదల

94-149/21

795
NDX3218708
పపరర: వజయ శరకవణణ రరజవరపప

94-149/872

భరస : మహహశ బభబబ రరజవరపప
ఇసటట ననస:26-14-37
వయససస:18
లస: ససస స

797
NDX2488237
పపరర: నడగలసగమణ జమల

94-149/23

798
NDX3002730
పపరర: రరత కకటటకఅలల

94-144/751

భరస : జయరరవప కకటటకఅలల
ఇసటట ననస:26-14-39/A
వయససస:56
లస: ససస స
94-163/1291

తసడడ:డ shaik
ఇసటట ననస:26-14-42
వయససస:18
లస: ససస స
94-150/790

94-149/870

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-14-21
వయససస:43
లస: పప

800
NDX3100740
పపరర: మబనడ షపక

94-149/877

786
NDX2763910
పపరర: శరమబఖయయల జజహహనహహసససనర
బబసరస
తసడడ:డ రతనపడసరద బబసరస
ఇసటట ననస:26-14-16a
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరగశ భమ
ఇసటట ననస:26-14-19/A NAGARAM PALEM
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప జమల
ఇసటట ననస:26-14-38
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహమన
ఇసటట ననస:26-14-43
వయససస:54
లస: ససస స
805
NDX3193034
పపరర: వనసకట శవ కకషష కకనడద

94-239/1009

భరస : ససరగష మలదల
ఇసటట ననస:26-14-28
వయససస:28
లస: ససస స
94-149/22

783
NDX2817013
పపరర: వనసకట ససపడజ ససజ బబ లశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:26-14-9/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప బగరర
ఇసటట ననస:26-14-23/B
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నడగబర మర షపక
ఇసటట ననస:26-14-25
వయససస:31
లస: ససస స
796
NDX2488229
పపరర: రరగ దదపసస శకకకషష

94-149/876

803
NDX3213881
పపరర: శకకరసత ససరయ పడకరశ రరవప

801
NDX2516904
పపరర: కరరమబలర షపక

94-150/10

తసడడ:డ అబబబల రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:26-14-43
వయససస:33
లస: పప
94-149/873

804
NDX3195583
పపరర: రజన కకనడద

94-144/752

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghram Nagar
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghuram nagar
వయససస:40
లస: ససస స

806
NDX3193232
పపరర: వనసకట శవ కకషష కకనడద

807
NDX3193455
పపరర: ఉమదదవ కకనడద

94-149/874

Deleted

94-149/875

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghuram nagar
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghuram nagar
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట శవ కకషష కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghuramnagar
వయససస:25
లస: ససస స

808
NDX3183795
పపరర: రజన కకనడద

809
NDX2528271
పపరర: పదడణవత నసనన

810
NDX2528263
పపరర: మసరసన రరవప నసనన

94-164/1201

Deleted

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప కకనడద
ఇసటట ననస:26-14-46 Raghuram nagar
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప నసనన
ఇసటట ననస:26-14-47
వయససస:52
లస: ససస స

94-150/11

94-150/12

తసడడ:డ లకణయఖ నసనన
ఇసటట ననస:26-14-47
వయససస:60
లస: పప
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పపరర: పదడణవత రరవపవరరర
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94-150/13

భరస : వనసకటటససరరర రరవపవపఆరర
ఇసటట ననస:26-14-49
వయససస:54
లస: ససస స
814
NDX3260932
పపరర: రరసబభబబ ఆలకలసట

తసడడ:డ అలకలసట వనసకటటశసరరర ఫరదర
ఇసటట ననస:26-14-71
వయససస:32
లస: పప
94-150/910

తసడడ:డ వనసకటటసవరరలల
ఇసటట ననస:26-14-71
వయససస:31
లస: పప
817
NDX2503886
పపరర: గబసటటరర రరహనడ షపక

94-150/15

94-150/16

94-150/794

94-150/741

94-150/17

94-150/793

824
NDX2798460
పపరర: శకనవరస వవమబల

827
NDX2863371
పపరర: డడనయయలల పసనసమలల

830
NDX2218410
పపరర: హరరష బభబబ మమరస

94-150/19

835
NDX2488534
పపరర: జజకబ చసతమళర

94-150/20

833
MLJ3674108
పపరర: కలమలర సరసమ బలభదడ

94-150/795

తసడడ:డ శశషయఖ చసతమళర
ఇసటట ననస:26-14-115
వయససస:63
లస: పప

839
NDX2562395
పపరర: ఆశయ షరయయద
భరస : కరరమబలర షరయయద
ఇసటట ననస:26-14-122/B
వయససస:38
లస: ససస స

822
NDX2757078
పపరర: రమణ వవమబల

94-146/877

825
NDX2751493
పపరర: వనసకటరరవప వవమబల

94-159/767

Deleted

94-213/998

828
NDX2918530
పపరర: చనన పసనసమల

94-213/999

తసడడ:డ సమమలల రరవపరర
ఇసటట ననస:26-14-96
వయససస:18
లస: పప
94-150/18

831
NDX3013877
పపరర: శశకనగమరవరల నడగబర

94-150/776

తసడడ:డ శశకణసస నవరల మసరసన
ఇసటట ననస:26-14-106/1
వయససస:23
లస: పప
94-150/286

834
NDX2709848
పపరర: పడవలర క కసచరర

94-150/732

భసధసవప: దదవ పడమద దడస కసచరర
ఇసటట ననస:26-14-110
వయససస:22
లస: ససస స
94-150/21

తసడడ:డ పపడమలనసదస కకదమల
ఇసటట ననస:26-14-118
వయససస:38
లస: పప
94-150/22

94-149/1012

తసడడ:డ ససబభబరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:26-14-89 , 4 line
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపస బలభదడ
ఇసటట ననస:26-14-109,
వయససస:30
లస: పప
836
NDX2488492
పపరర: వలర భ రరజ కకదమల

819
NDX3276326
పపరర: నరసజన దదవకక

భరస : వనసకటరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:26-14-89 , 4 line
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మమరస
ఇసటట ననస:26-14-106
వయససస:27
లస: పప

832
NDX2516912
పపరర: సరయ భభససర శకనవరస
నవరగడడమలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నవరగడడమలర
ఇసటట ననస:26-14-107
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:26-14-121/C
వయససస:20
లస: పప

821
NDX2901726
పపరర: ఉమ మహహశసరర పప లలపలర

94-150/792

తసడడ:డ మధన కలమలర దదవకక
ఇసటట ననస:26-14-84
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన పసనసమలల
ఇసటట ననస:26-14-96
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-14-102
వయససస:33
లస: పప

838
NDX2488468
పపరర: సదసలలర హహసపసన షపక

94-149/1001

తసడడ:డ వనసకటరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:26-14-89 ,4 line
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:26-14-94
వయససస:18
లస: ససస స
829
NDX2526010
పపరర: కకరణ కలమలర వలలర పప

818
NDX3259306
పపరర: నరసజన దదవకక

816
NDX2735082
పపరర: అఖల మబడడమలల
తసడడ:డ జజన మబడడమలల
ఇసటట ననస:26-14-76
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:26-14-87
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప వవమబల
ఇసటట ననస:26-14-89 , 4 line
వయససస:47
లస: పప
826
NDX2567451
పపరర: లకడణ తరరపరతమణ కరమశశటట

94-150/791

తసడడ:డ మధన కలమలర దదవకక
ఇసటట ననస:26-14-84
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పప లలపఅల
ఇసటట ననస:26-14-87
వయససస:45
లస: ససస స
823
NDX2813608
పపరర: వనసకటరరవప వవమబల

815
NDX2982007
పపరర: మహబమబబననసర షపక

94-150/14

తసడడ:డ మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-14-71
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:26-14-74
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యమససఫ సలస షపక
ఇసటట ననస:26-14-78
వయససస:21
లస: ససస స
820
NDX2318418
పపరర: ఉమ మహహమసవరర పప లలపఅల

94-149/1002 813
812
NDX3259322
NDX2488427
పపరర: అలకలసట రసబభబబ అలకలసట
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

837
NDX2805968
పపరర: మలబబనన షపక

94-150/777

భరస : అబబబల ఖలల
ఇసటట ననస:26-14-119
వయససస:24
లస: ససస స
94-150/733

840
NDX2707362
పపరర: ఆశయ సయఖద

94-152/592

భరస : కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:26-14-122/B
వయససస:37
లస: ససస స
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841
NDX2764751
పపరర: కరరరసక తలల
ర రర
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94-150/778

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-14-124/1
వయససస:18
లస: పప
844
NDX2588010
పపరర: శరసత శక పరపరతతటట

94-150/734

94-150/908

94-150/905

94-149/1007

95-91/757

94-150/785

94-150/782

854
NDX2523629
పపరర: ఖలసససవల షపక

857
NDX2570653
పపరర: వనసకటటష పసలపపడడ

860
NDX3022001
పపరర: దడసరర నడగగశసరమణ దడసరర

94-149/869

863
NDX2914893
పపరర: సరయ ససయబకస ససదస

94-150/23

866
NDX2575181
పపరర: ససరఖ గరయతడ దదవస

తసడడ:డ రరమరరడడడ గరదత
ఇసటట ననస:26-14-156
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : కలలఖణణ దదవస
ఇసటట ననస:26-14-156
వయససస:22
లస: ససస స

94-150/788
868
NDX2797090
పపరర: యలరసరణణ సరయ రరతష
యలరసరణణ
తసడడ:డ యలరసరణణ వనసకట రరవప యలరసరణణ
ఇసటట ననస:26-14-158/3
వయససస:18
లస: పప

869
NDX2591311
పపరర: కణక మణ చతననమశశటట
భరస : బల చతననమశశటట
ఇసటట ననస:26-14-159
వయససస:70
లస: ససస స

849
NDX3269339
పపరర: హహసససనబ షపక

94-150/912

852
NDX2843043
పపరర: సరసబశవ రరవప తడతకకసడ

94-150/783

855
NDX3295805
పపరర: దసరర అరవపలర

94-150/921

భరస : తదజ అరవపలర
ఇసటట ననస:26-14-144
వయససస:26
లస: ససస స
94-149/797

858
NDX2764629
పపరర: నడరరయణరరవప జజననకలటట

94-150/784

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జజననకలటట
ఇసటట ననస:26-14-148
వయససస:54
లస: పప
94-149/867

861
NDX2866168
పపరర: శకహరర నమణకరయల

94-149/868

తసడడ:డ శవ నడగగశసర రరవప నమణకరయల
ఇసటట ననస:26-14-154
వయససస:35
లస: పప
94-150/786

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదస
ఇసటట ననస:26-14-155/3
వయససస:18
లస: ససస స
94-150/24

94-150/781

తసడడ:డ ససబడహణణఖస తడతకకసడ
ఇసటట ననస:26-14-142/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : దడసరర మసరసనడడవప మసరసన
ఇసటట ననస:26-14-150
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలర
ఇసటట ననస:26-14-154
వయససస:18
లస: ససస స
865
NDX2488443
పపరర: అనత గరదత

851
NDX2818813
పపరర: ఏడడకకసడలల తనననరర

846
NDX3054723
పపరర: యయససరరజ దడసస

భరస : కరసససవల షపక
ఇసటట ననస:26-14-133
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగళ రరవప పసలపపడడ
ఇసటట ననస:26-14-146/130
వయససస:18
లస: పప

భరస : నడరరయణరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:26-14-148
వయససస:50
లస: ససస స
862
NDX3151388
పపరర: దసరర భవన యలర

94-150/909

తసడడ:డ మదరసర షపక
ఇసటట ననస:26-14-144
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:26-14-144
వయససస:39
లస: పప
859
NDX2764660
పపరర: నడగమలలర శసరర జజననకలటట

848
NDX3257854
పపరర: రమజ షపక

94-149/866

తసడడ:డ అబడహస దడసస
ఇసటట ననస:26-14-133
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-14-141/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-14-144
వయససస:23
లస: ససస స
856
SQX2515617
పపరర: తదజ అరవపలర

94-150/780

భరస : కరసససవల షపక
ఇసటట ననస:26-14-133
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజబభబబ వలలరర
ఇసటట ననస:26-14-136
వయససస:22
లస: పప
853
NDX3273430
పపరర: నససమ షపక

845
NDX2765972
పపరర: శరసత కలమలరర పరప తతటట

843
NDX3078128
పపరర: మయమరర ససధ కరలవ

భరస : అకగసశసర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:26-14-131
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:26-14-132
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశసవల షపక
ఇసటట ననస:26-14-133
వయససస:30
లస: పప
850
NDX3253044
పపరర: ఈసరడయలలల వలలరర

94-150/779

భరస : చన బభబబ బబ సడడ
ఇసటట ననస:26-14-127
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ పరపరతతటట
ఇసటట ననస:26-14-132
వయససస:19
లస: ససస స
847
NDX3257821
పపరర: నగమరమరరవఅల షపక

842
NDX3055191
పపరర: లలత రతనకలమరర బబ సడడ

864
NDX2597227
పపరర: మమఘమలల దదస

94-149/798

తసడడ:డ పపలలర శసర రరవప దదస
ఇసటట ననస:26-14-155/5
వయససస:19
లస: ససస స
94-150/735

867
NDX2575272
పపరర: వజయ లకడణ దదవస

94-150/736

తలర : కలలఖణణ దదవస
ఇసటట ననస:26-14-156
వయససస:18
లస: ససస స
94-150/737

870
NDX2488542
పపరర: పడశరసత మలధవ లత పసలర

94-150/25

భరస : పపలర యఖ కరటటకరల
ఇసటట ననస:26-14-165
వయససస:43
లస: ససస స
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871
NDX2488450
పపరర: పపలర యఖ కరటటకరల
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94-150/26

తసడడ:డ ససబభబరరవప కరటటకరల
ఇసటట ననస:26-14-165
వయససస:41
లస: పప
874
NDX2687101
పపరర: కకషష రరవప వపపరర

872
NDX2545689
పపరర: రవ తదజ కకటర

తసడడ:డ శకనస కకటర
ఇసటట ననస:26-14-165
వయససస:19
లస: పప
94-231/1027

తసడడ:డ ససశశయల వపపరర
ఇసటట ననస:26-14-167
వయససస:49
లస: పప
877
NDX2516896
పపరర: ససలలస ససరషకరసత కటట

878
NDX2373579
పపరర: నడగ HYNDAVI బసడడ
తసడడ:డ పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:26-14-181
వయససస:23
లస: ససస స

880
NDX3286598
పపరర: సమరర పప షర

881
NDX2532422
పపరర: దసరరర పడసరద పప లశశటట

94-150/917

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పప షర
ఇసటట ననస:26-15-5
వయససస:23
లస: ససస స
883
NDX2818268
పపరర: వజయ పసడయనరఅల ననననపరగ
తసడడ:డ వదఖ సరగకర ననననపరగ
ఇసటట ననస:26-15-10/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-157/794

భరస : కకషష మమరరస నటరరజ
ఇసటట ననస:26-15-11
వయససస:52
లస: ససస స
889
NDX2495943
పపరర: అలవవలల మసగ ససరర

94-152/5

94-152/682

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసదడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-164/1202

885
NDX3288115
పపరర: శశశలజ కకషషమమరరస
భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:26-15-11
వయససస:51
లస: ససస స

887
NDX3146644
పపరర: జయ శశఖర చదనడనకగసవపల

888
NDX2560563
పపరర: దదపసస గగరర

94-150/799

893
NDX3220456
పపరర: రరమ రరవప లలబక

896
NDX2925741
పపరర: అలలఖఖ పసడల

899
NDX2921815
పపరర: అలలఖఖ పసడల
తసడడ:డ నగగశసరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-150/918

94-152/593

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:26-15-17/A
వయససస:28
లస: ససస స
94-152/6

891
NDX2735025
పపరర: మసగ తయలరర దదవగబపరసపప

94-152/681

భరస : సతఖనడరరయణ దదవగబపరసపప
ఇసటట ననస:26-15-19
వయససస:54
లస: ససస స
94-149/993

894
NDX2809093
పపరర: నడగ లకడణ యలలర వరవహ

94-150/800

భరస : ససబబయఖ యలలర వరవహ
ఇసటట ననస:26-15-33/3
వయససస:47
లస: ససస స
94-144/754

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-149/880

94-148/783
882
NDX2584654
పపరర: పడభబ వజయ కలమలర చటపరరరర

తసడడ:డ కళళర పలర హరర నడరరయణ
ఇసటట ననస:26-15-10/A FLAT NO 303
వయససస:33
లస: ససస స

890
NDX2495901
పపరర: రరమచసదడ మమరరస ససరర

94-150/739

భసధసవప: వరగసదడ భరత చటపరరరర
ఇసటట ననస:26-15-5/6/7
వయససస:22
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసదడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స
898
NDX2925378
పపరర: అలలఖఖ పసదడల

94-152/4

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ లలబక
ఇసటట ననస:26-15-33
వయససస:50
లస: పప
94-144/753

879
NDX2590230
పపరర: ఉజసల బసడడ
తసడడ:డ పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:26-14-181
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శరససస స ససరర
ఇసటట ననస:26-15-19
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడ భమరరడడ
ఇసటట ననస:26-15-19
వయససస:19
లస: పప
895
NDX2925626
పపరర: అలలఖఖ పసదడల

94-150/28

తసడడ:డ హరర రరవప చదనడనకగసవపల
ఇసటట ననస:26-15-13
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమచసదడ మమరరస ససరర
ఇసటట ననస:26-15-19
వయససస:63
లస: ససస స
892
NDX2723542
పపరర: సరయ ససరరప రరడడ భమరరడడడ

884
NDX3213394
పపరర: సప న కళళర పలర

94-150/902

భరస : శకధర శకనవరస గగపప
ఇసటట ననస:26-14-173
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనడథస పప లశశటట
ఇసటట ననస:26-15-5
వయససస:71
లస: పప
94-150/797

94-150/27

భరస : నడగరరజ మఖమలటస
ఇసటట ననస:26-14-167
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమలరరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:26-14-171
వయససస:21
లస: పప
94-150/29

873
NDX2441384
పపరర: రరజఖలకడణ మఖమలటస

94-150/789 876
875
NDX2853539
NDX3248770
పపరర: వనసకట తరరణ కలమలర పసరరమళర
పపరర: కణక దసరర దదవ గగపప

తలర : షబన ససరషకరసత కటట
ఇసటట ననస:26-14-179, Sneha Apts.
వయససస:20
లస: పప

886
NDX3223245
పపరర: కకషష మమరరస శశశలజ నటరరజ

94-150/738

94-149/881

897
NDX2921997
పపరర: అలలఖఖ పసడల

94-149/879

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స
900
NDX2925576
పపరర: అలలఖఖ పసడల

94-149/882

Deleted

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:18
లస: ససస స
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901
NDX2925212
పపరర: అలలఖఖ పసడల
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94-149/883

Deleted

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:18
లస: ససస స
904
NDX2924355
పపరర: అలలఖఖ పసదడల

94-150/802

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసదడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స
907
NDX2924561
పపరర: అలలఖఖ పసదడల

94-152/683

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసదడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స

910
NDX3275369
పపరర: నడగ కరరరసక నడగయలసక

94-151/1162

తసడడ:డ రసబభబబ నడగయలసక
ఇసటట ననస:26-16-1A
వయససస:29
లస: పప
913
NDX2999449
పపరర: మమనక మసడపరటట

94-151/969

94-152/691

94-151/22

94-151/989

94-151/992

908
NDX2476950
పపరర: పసదడల ఉదయ

94-130/158

94-150/801

తసడడ:డ నగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:21
లస: పప
906
NDX2812584
పపరర: అలలఖఖ పసడల

94-150/804

తసడడ:డ నగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స
909
NDX3161494
పపరర: వసకల రవ కలమలర తమణశశటట
తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:26-15-116/1
వయససస:21
లస: పప

911
NDX3299971
పపరర: అసమల షపక

912
NDX3160348
పపరర: మబసటభజ హజ మబనసర షపక

94-151/1189

914
NDX3011590
పపరర: మమనక మసడపరటట

917
NDX3152469
పపరర: సరయ హరరరత కకమటట

920
NDX2800944
పపరర: ససభభన షపక

923
NDX3089042
పపరర: ఖలజ బ షపక

926
NDX3285194
పపరర: అయఖపప బబ ణస బబ ణస

929
NDX3290582
పపరర: అయఖపప బబ ణస బబ ణస

94-151/970

94-151/968

94-151/983
915
NDX3025137
పపరర: వనసకట రవణమణ పప నసగబపరటట

తలర : షబరర పవన కలమలర పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-16-26/7
వయససస:55
లస: ససస స
94-151/982

918
NDX2976967
పపరర: రరజ రరజగశసరర ఈదర

94-152/692

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ పవపలలరర
ఇసటట ననస:26-16-28/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-151/987

921
NDX3051075
పపరర: చరపపవరరపప నలమ

94-151/988

తసడడ:డ శసకర చరపపవరరపప
ఇసటట ననస:26-16-46
వయససస:23
లస: ససస స
94-151/990

924
NDX2988558
పపరర: శవ సరవతడ చటటటటట

94-151/991

భరస : శకనవరస రరవప చటటటటట
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:43
లస: ససస స
94-151/1171

94-151/1184

Deleted

భరస : శరరష ఎరర
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:33
లస: పప

94-150/798

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-16-17/2
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

94-151/1183

903
NDX2812667
పపరర: ఉదయ పసడల

తసడడ:డ పసదడల నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-15-34/A ZP COMPOUND
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరరష ఎరర
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:33
లస: పప

Deleted

భరస : శరరష ఎరర
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:33
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పసదడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటటటటట
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:28
లస: ససస స
928
NDX3290574
పపరర: అయఖపప బబ ణస బబ ణస

94-150/803

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-16-46
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:69
లస: పప
925
NDX3039005
పపరర: అనసత లకడణ చటటటటట

905
NDX2925063
పపరర: అలలఖఖ పసదడల

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమటట
ఇసటట ననస:26-16-26/10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర చరపపవరపప
ఇసటట ననస:26-16-46
వయససస:24
లస: ససస స
922
NDX3075074
పపరర: జజన షపక

Deleted

తసడడ:డ నగగశసరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:26-15-34/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:26-16-17/B5
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడసనన రరడడడ టటలలరర
ఇసటట ననస:26-16-26/7A
వయససస:18
లస: ససస స
919
NDX2529378
పపరర: నలమ చరపపవరపప

94-149/884

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:26-16-14
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : మరరయ రగజ
ఇసటట ననస:26-16-17/B5
వయససస:23
లస: ససస స
916
NDX2807949
పపరర: వరణణ సరయ భవన టటలలరర

902
NDX2922458
పపరర: అలలఖఖ పసడల

927
NDX3285236
పపరర: అయఖపప బబ ణస బబ ణస

94-151/1172

భసధసవప: శరరష బబ ణస బబ ణస
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:33
లస: పప
930
NDX3290590
పపరర: అయఖపప బబ ణస బబ ణస

94-151/1185

Deleted

భరస : శరరష ఎరర
ఇసటట ననస:26-16-52
వయససస:33
లస: పప
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931
NDX2522324
పపరర: రరజసన షపక
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94-151/23

తసడడ:డ బషసరరళర షపక
ఇసటట ననస:26-16-52/A
వయససస:20
లస: పప
934
NDX2569861
పపరర: అశకఫ అల షపక

94-30/1007

Deleted
94-151/995

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:26-16-58/A
వయససస:33
లస: ససస స
940
NDX3141785
పపరర: మహమణద కలస షపక

94-151/997

94-147/644

94-151/1000

938
NDX3044880
పపరర: అబబబల రరహమన షపక

941
NDX3155421
పపరర: షకకల బబగబమ షపక

944
NDX3032489
పపరర: అహణద షపక

947
NDX3094125
పపరర: చరణ రరజ దదసడపరటట

94-151/1002

950
NDX3115284
పపరర: నసరజహన షపక

953
NDX2907566
పపరర: ససదదప చసతడబతస న

భరస : శకనవరస రరవప పససడడర
ఇసటట ననస:26-16-90 NEAR SP BANGLA
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: శలప చసతడబతస న
ఇసటట ననస:26-16-91
వయససస:34
లస: పప

955
NDX3238474
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

956
NDX3183720
పపరర: బబబ రరజకలమలరర మలలర ల

94-151/1142

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-16-95
వయససస:25
లస: పప
958
NDX2924397
పపరర: దదలప కలమలర మలలర ల
తసడడ:డ పడకరశ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:26-16-97/1
వయససస:34
లస: పప

94-151/996

94-151/998

959
NDX2812014
పపరర: వనసకటరతనస దడర
భరస : ఇజజడయల దడర
ఇసటట ననస:26-16-98
వయససస:32
లస: ససస స

94-151/994

939
NDX3010972
పపరర: మహబమబ బభష షపక

94-209/1010

942
NDX2708907
పపరర: అనసరమమససర మహమణద

94-30/1008

తసడడ:డ అమర మహమణద
ఇసటట ననస:26-16-66
వయససస:20
లస: ససస స
94-151/999

945
NDX2581577
పపరర: పదణ కలసచడల

94-30/1009

భరస : కకషర కలసచడల
ఇసటట ననస:26-16-71/2
వయససస:33
లస: ససస స
94-151/1001

948
NDX3288107
పపరర: జవన రరజ దదసడపరటట

94-151/1179

తసడడ:డ జజన దదసడపరటట
ఇసటట ననస:26-16-71/5A
వయససస:31
లస: పప
94-151/1003

951
NDX2905453
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

94-209/1011

భరస : జమల అహణద షపక
ఇసటట ననస:26-16-85
వయససస:50
లస: ససస స
94-151/1004

954
NDX2963528
పపరర: షహహద షపక

94-151/1005

భరస : ఖససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-16-92
వయససస:24
లస: ససస స
94-151/1006

భరస : పడకరశ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:26-16-97/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-152/695

936
NDX3156171
పపరర: మసరసణణ షపక

తసడడ:డ మహమణద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-16-62
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-16-81/2
వయససస:48
లస: ససస స
94-151/1153

94-193/782

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:26-16-56B
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన దదసడపరటట
ఇసటట ననస:26-16-71/5A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-16-81/2
వయససస:61
లస: పప
952
NDX3258951
పపరర: గగలకడణ పససడడర

భరస : మలబబవల షపక
ఇసటట ననస:26-16-56/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలభభక షపక
ఇసటట ననస:26-16-71
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: మలణణకఖమణ బసకర
ఇసటట ననస:26-16-71/5A
వయససస:31
లస: పప
949
NDX3112711
పపరర: ససభభన షపక

94-151/993

భరస : మహహఫపజ పరష షపక
ఇసటట ననస:26-16-65
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగబల మర షపక
ఇసటట ననస:26-16-69/A
వయససస:33
లస: ససస స
946
NDX3109279
పపరర: జవన రరజ దదసడపరటట

935
NDX3165586
పపరర: రరషణ షపక

933
NDX1902668
పపరర: పడభభకర ఇరర

తసడడ:డ రసగ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:26-16-54
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల రశద షపక
ఇసటట ననస:26-16-59
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల సతస ర బభబ షపక
ఇసటట ననస:26-16-62/A
వయససస:18
లస: పప
943
NDX2589315
పపరర: మరరబ షపక

94-151/862

భరస : గగసప బభష షపక
ఇసటట ననస:26-16-54
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:26-16-55
వయససస:18
లస: పప
937
NDX3159118
పపరర: హహసససన బ షపక

932
NDX2607364
పపరర: మమహరరననసర షపక

957
NDX3170859
పపరర: రవ కలమలర మలలర ల

94-151/1007

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:26-16-97/1
వయససస:31
లస: పప
94-151/1008

960
NDX2543205
పపరర: ఇలయలజ షపక

94-152/594

తసడడ:డ సలలవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-16-98/A
వయససస:22
లస: పప
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NDX2464881
పపరర: వనసకటలకడణ తషలర బలర
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భరస : టట ఎస ఎస కకషష కలమలర తషలర బలర
ఇసటట ననస:26-16-99/B
వయససస:40
లస: ససస స

962
NDX2479186
పపరర: ఎమ ఎమ కకషష కలమలర
తషలర బలర
తసడడ:డ ససబభబరరవప తషలర బలర
ఇసటట ననస:26-16-99/B
వయససస:48
లస: పప

964
NDX2562890
పపరర: ఘన శశశదడ షపక

965
MLJ3677010
పపరర: ఉష మరరయలల

94-151/24

94-151/847

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:26-16-101
వయససస:18
లస: పప
967
NDX2624740
పపరర: రరహహల రరజ యలమరరస

94-30/1005

94-151/939

94-157/637

94-151/26

94-151/948

94-150/30

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:26-16-127
వయససస:23
లస: ససస స

977
SQX1046821
పపరర: అజయ బభబబ కసడడ

980
NDX3056504
పపరర: మమరర వరర

983
NDX2588754
పపరర: నరసససహ రరవప ఇమణడడ

94-150/742

986
NDX2949204
పపరర: జయరరస లకడణశశటట

94-157/638

989
NDX2477370
పపరర: మననజ కలమలర కకదమల
తసడడ:డ కకశశర కకదమల
ఇసటట ననస:26-16-134
వయససస:22
లస: పప

969
NDX3041134
పపరర: హహమ లత ఆలలరర

94-151/946

972
NDX1586140
పపరర: శవయఖ పమడడమళ

94-157/636

975
NDX2522498
పపరర: మణణకరసత చతనసనరర

94-30/347

తసడడ:డ వరరసరసమ చతనసనరర
ఇసటట ననస:26-16-114
వయససస:38
లస: పప
94-151/947

978
NDX2594265
పపరర: ఏసస బభబబ పటట పప

94-151/848

తసడడ:డ పటట పప జజన
ఇసటట ననస:26-16-118
వయససస:24
లస: పప
94-151/949

981
NDX3155975
పపరర: బల నడగమణ సరరగడదనడ

94-151/950

భరస : నడగశసర రరవప సరరగడదనడ
ఇసటట ననస:26-16-121
వయససస:57
లస: ససస స
94-151/849

984
NDX2557007
పపరర: జయరరస లకడణశశట

94-146/841

తసడడ:డ భగవరన లకడణశశట
ఇసటట ననస:26-16-127
వయససస:21
లస: పప
94-151/951

తసడడ:డ భగవరన లకడణశశటట
ఇసటట ననస:26-16-127
వయససస:21
లస: పప
94-151/1139

94-151/945

తసడడ:డ గగపయఖ పమడడమళ
ఇసటట ననస:26-16-112
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ ఇమణడడ
ఇసటట ననస:26-16-123
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ భగవరన లకకససశశటట
ఇసటట ననస:26-16-127
వయససస:21
లస: పప
988
NDX3230976
పపరర: గరయతడ లకకససశశటట

94-151/940

భరస : ససధదర వరర
ఇసటట ననస:26-16-120
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ఇమణడడ
ఇసటట ననస:26-16-123
వయససస:57
లస: ససస స
985
NDX2551760
పపరర: జయరరస లకకససశశటట

974
NDX1586173
పపరర: జగదదశ బభబబ పమడడమళ

966
XJB1328187
పపరర: అనల కలమలర గదబల

భరస : మదసససధన రరవప ఆరరగరల
ఇసటట ననస:26-16-111/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:26-16-114
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర వరర
ఇసటట ననస:26-16-120
వయససస:36
లస: పప
982
NDX2479103
పపరర: రరజఖ లకడణ ఇమణడడ

94-151/941

తసడడ:డ శవయఖ పమడడమళ
ఇసటట ననస:26-16-112
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప వవజసడర
ఇసటట ననస:26-16-114
వయససస:30
లస: పప
979
NDX3085164
పపరర: ససధదర వరర

971
NDX3147832
పపరర: ససరరఖ బబ రరగడడ

94-152/7

తసడడ:డ శకనవరససలల గదబల
ఇసటట ననస:26-16-106
వయససస:33
లస: పప

భరస : దయలరతన కలమలర గసజ
ఇసటట ననస:26 16 112
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవయఖ పమడడమళ
ఇసటట ననస:26-16-112
వయససస:46
లస: ససస స
976
NDX2538809
పపరర: ఆనసద కలమలర వవజసడర

94-149/301

తసడడ:డ పడభబ దడస
ఇసటట ననస:26/16/111
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సప లలమన రరజ గసజ
ఇసటట ననస:26 16 112
వయససస:46
లస: పప
973
NDX1586215
పపరర: వనసకట లకడణ పమడడమళ

968
NDX3122850
పపరర: రరహహల రరజ యలమరరస

963
NDX2464873
పపరర: ససరగసదడ బభబబ తషలర బలర

తసడడ:డ ఎస ఎస కకషష కలమలర తషలర బలర
ఇసటట ననస:26-16-99/B
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటభదదడ రరజ
ఇసటట ననస:26-16-106
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ దడస యలమరరస
ఇసటట ననస:26-16-111
వయససస:18
లస: పప
970
NDX3080314
పపరర: దయలరతన కలమలర గసజ

94-151/25

987
NDX3219508
పపరర: వనసషషవ లకకససశశటట

94-151/1136

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:26-16-127
వయససస:19
లస: ససస స
94-134/19

990
NDX2595510
పపరర: శబబబ షపక

94-150/743

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:26-16-134
వయససస:19
లస: పప
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991
NDX2606879
పపరర: కకరస ర కరరక
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94-149/800

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:26-16-135
వయససస:20
లస: ససస స
994
NDX3022969
పపరర: లకడణ రరడడడ కసదసల

94-151/954

94-151/851

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:18
లస: ససస స
1000 NDX3159522
పపరర: ససలవ న షపక

94-151/957

94-151/853

94-151/856

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-16-152
వయససస:21
లస: పప
1012 NDX3115722
పపరర: బడహణస కపపల
తసడడ:డ చనన హనసమయఖ కపపల
ఇసటట ననస:26-16-157/B
వయససస:49
లస: పప
1015 NDX3083805
పపరర: అనసరరధ మకరస
భరస : శశషగరరరరరవప మకరస
ఇసటట ననస:26-16-159/b
వయససస:27
లస: ససస స
1018 NDX3093176
పపరర: తరరపరతమణ మటభకకయలఖ
తసడడ:డ ఏలయ మటభకకయలఖ
ఇసటట ననస:26-16-162/A
వయససస:20
లస: ససస స

999
NDX3011665
పపరర: వనసకటటవర రరవప కగ

94-151/955

1001 NDX3158656
పపరర: ససలవ న షపక

1004 NDX2543890
పపరర: జజన బభషర షపక

1007 NDX3045333
పపరర:   

1010 NDX3041563
పపరర: హరరశ కపపల

1013 NDX2863330
పపరర: సదదక ససలలసనడ షపక

1016 NDX2394120
పపరర: ససజజత కకట

94-151/958

1019 NDX3163748
పపరర: రగశన మమరరగలల
తసడడ:డ గరనన సససదరస మమరరగలల
ఇసటట ననస:26-16-167
వయససస:19
లస: పప

1002 NDX3184819
పపరర: ససలవ న షపక

94-151/959

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:39
లస: ససస స
94-151/854

1005 NDX2545093
పపరర: ఆశ షపక

94-151/855

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:26-16-147
వయససస:36
లస: ససస స
94-151/960

1008 NDX2479202
పపరర: సససదమణ కరవవటట

94-151/29

భరస : చసదడ శశఖరరరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:26-16-147/A
వయససస:62
లస: ససస స
94-151/962

1011 NDX2801447
పపరర: ససభభన షపక

94-152/684

Deleted

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:26-16-157/A
వయససస:20
లస: ససస స
94-151/964

1014 NDX3286127
పపరర: సదదక ఖలన పఠరన

94-151/1174

తసడడ:డ పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:26-16-158
వయససస:36
లస: పప
94-152/8

భరస : జయ రరజ కకట
ఇసటట ననస:26-16-161
వయససస:50
లస: ససస స
94-151/966

94-151/956

తసడడ:డ కకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరణన షపక
ఇసటట ననస:26-16-158
వయససస:18
లస: ససస స
94-152/685

94-151/850

998
NDX3011673
పపరర: ధన లకడణ కగ

తసడడ:డ అమర శవ కపపల
ఇసటట ననస:26-16-157/A
వయససస:26
లస: పప
94-151/963

996
NDX2620029
పపరర: పదణ బభయ బభణడవత
తసడడ:డ నడగగశసర రరవప బభణడవత
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ 
ఇసటట ననస:26-16-147
వయససస:19
లస: పప
94-151/961

94-151/952

తసడడ:డ భమబడడ నడయక వసకలడడవతష
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:26-16-147
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గబరరనడథస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-147
వయససస:20
లస: పప
1009 NDX2777225
పపరర: అషడఫ షపక

94-151/28

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గబరరనడథస
ఇసటట ననస:26-16-147
వయససస:41
లస: ససస స
1006 NDX2620417
పపరర: దశరథ వనసకకసడ

995
NDX2460095
పపరర: శకనస నడయక వసకలడడవతష

993
NDX2987980
పపరర: లత ఆళర

భరస : నడగ రరజ మమడడద
ఇసటట ననస:26-16-137
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప కగ
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:26-16-144
వయససస:39
లస: ససస స
1003 NDX2560415
పపరర: పదణ వనసకకసడ

94-151/27

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-16-135
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:26-16-140/1
వయససస:55
లస: పప
997
NDX2615284
పపరర: ఆషర షపక

992
NDX2441392
పపరర: ససజజత కరరక

1017 NDX2967479
పపరర: రమఖ కకషష కసససరర

94-151/965

భరస : ససరగశ బభబబ కసససరర
ఇసటట ననస:26-16-162/A
వయససస:27
లస: ససస స
94-151/967

1020 NDX3297595
పపరర: జజజ నసససదరస మమరగల

94-152/803

తసడడ:డ ఇసయఖ మమరగల
ఇసటట ననస:26-16-167
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: హహమ బసదస మమరగల
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94-152/804

భరస : జజజ నసససదరస మమరగల
ఇసటట ననస:26-16-167
వయససస:42
లస: ససస స
1024 NDX3164100
పపరర: రగణబక సరరకకసడ

94-151/971

94-151/974

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:26-16-190/1A
వయససస:48
లస: పప
1033 NDX3098530
పపరర: పదడణవత ఆవపలమసద

1031 NDX3052073
పపరర: పదడణవత ఆవపలమసద

94-151/978

1034 NDX3282951
పపరర: నడగ రరజ రరడడ మసల శక

1037 NDX3104759
పపరర: హహసపన షపక
తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-16-199/1
వయససస:35
లస: పప

1039 NDX2907517
పపరర: జజఖత కలలర పలర

1040 NDX2734051
పపరర: గబరవమణ అటటరరజ

94-151/980

భరస : హనసమసతరరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:26-16-219
వయససస:37
లస: ససస స
94-152/9

తసడడ:డ బల సరసమ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:26-16-351
వయససస:18
లస: ససస స

94-151/976

94-152/693

1046 NDX2596138
పపరర: బబటట గరకస కకలకలలరర

94-149/1013

1049 NDX3150968
పపరర: లడడయల కకలకలలరర
తసడడ:డ బల సరసమ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:26-16-351
వయససస:18
లస: ససస స

1029 NDX2573202
పపరర: శకనవరస పనవస

94-151/859

1032 NDX3039278
పపరర: చరసజవ ఆవపలమసద

94-151/977

1035 NDX3017456
పపరర: పడసనన లకడణ మసల శక

94-152/686

భరస : రరమ కకషష రరడడడ మసల శక
ఇసటట ననస:26-16-196, D-3,
వయససస:26
లస: ససస స
94-151/979

1038 NDX2618817
పపరర: శశ రగఖ జసగరల

94-151/860

తసడడ:డ రవ కలమలర జసగరల
ఇసటట ననస:26-16-199/a
వయససస:20
లస: ససస స
94-152/688

1041 NDX0238717
పపరర: వనమబల మహన రరవప

94-152/689

తసడడ:డ వనమబల పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-16-222/A
వయససస:47
లస: పప
94-152/690

1044 NDX2964609
పపరర: వనసకటరతనస బభదసగబననల

94-151/981

భరస : హనసమసతరరవప బభదసగబననల
ఇసటట ననస:26-16-245
వయససస:68
లస: ససస స
94-30/1006

తసడడ:డ బభలసరసమ కకలకలలరర
ఇసటట ననస:26-16-351
వయససస:21
లస: ససస స
94-151/985

94-151/973

భసధసవప: పదడణవత ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:26-16-190/1A
వయససస:45
లస: పప

భసధసవప: రగవత బబడడడడ
ఇసటట ననస:26-16-243/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:26-16-304/62
వయససస:23
లస: పప
1048 NDX3188471
పపరర: లడడయల కకలకలలరర

1043 NDX2750560
పపరర: దదరరకచడరరర భరతరరడడడ

1026 NDX3163276
పపరర: రగణబక సరరకకసడ

తసడడ:డ పవన కలమలర పనవస
ఇసటట ననస:26-16-182
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర అటటరరజ
ఇసటట ననస:26-16-220
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ పసదబ
ఇసటట ననస:26-16-227
వయససస:48
లస: పప
1045 NDX3117884
పపరర: మహమణద గగసప షపక

94-151/30

తసడడ:డ మబన సరసమ రరడడ మసల శక
ఇసటట ననస:26-16-196, D-3
వయససస:54
లస: పప
94-152/687

94-151/858

తసడడ:డ రరమససబబరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-174
వయససస:30
లస: ససస స

1028 NDX2464899
పపరర: షపక మహబమబ ససభభన షపక

తసడడ:డ నడగ రరజ రరడడ మసల శక
ఇసటట ననస:26-16-196, D-3, R and B quarte
వయససస:31
లస: పప

1042 NDX2363331
పపరర: బడహణయఖ బతష
స ల

94-151/972

భరస : చరసజవ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:26-16-190/1A
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చరసజవ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:26-16-190/A
వయససస:48
లస: ససస స
1036 NDX2758530
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ మసల శక

1025 NDX3189545
పపరర: రగణబక సరరకకసడ

తసడడ:డ వరల అహమణద
ఇసటట ననస:26-16-178/
వయససస:63
లస: పప
94-151/975

1023 NDX2559755
పపరర: పసటర సరలమన పససరడర

తసడడ:డ రమమష బభబబ పససరడర
ఇసటట ననస:26-16-170
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-174
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-174
వయససస:30
లస: ససస స
1030 NDX3055498
పపరర: చరసజవ ఆవపలమసద

94-151/857

భరస : ఖలశస పటభన
ఇసటట ననస:26-16-168
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబరరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-174
వయససస:30
లస: ససస స
1027 NDX3198058
పపరర: రగణబక సరరకకసడ

1022 NDX2568863
పపరర: ఖరఖరరన పటభన

1047 NDX3213691
పపరర: బహదసర చసదడ

94-151/984

తసడడ:డ మసగళ బహదసర
ఇసటట ననస:26-16-351
వయససస:51
లస: పప
94-151/986

1050 NDX2877793
పపరర: అనసత లకడణ కకల

94-193/1216

భరస : ససబబరరవప కకల
ఇసటట ననస:26-16-409
వయససస:70
లస: ససస స
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1051 NDX2848331
పపరర: ఖజ ఇమలమ న వల షపక
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94-30/1175

తలర : నసరసర ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:26-16-416
వయససస:25
లస: పప
95-181/63

తసడడ:డ పడసరద కకలర మరర
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-181/66

భరస : సససదయఖ
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-152/698

94-152/701

94-151/864

1061 NDX3195310
పపరర: మలర క గరదదడపత

1064 NDX3042785
పపరర: మరరయమణ రరదడడపప గమ

1067 NDX2568236
పపరర: రరణణమణ మసదడ

94-152/598

1070 NDX3278868
పపరర: ససజత అమలరరపప

94-152/699

తసడడ:డ మమడడ కకటయఖ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-17-32
వయససస:63
లస: పప

1073 NDX2916823
పపరర: రరసబభబబ దదవరపప నస
ర

94-152/702

తసడడ:డ రమమష కలమలర కరలలరర
ఇసటట ననస:26-17-51/1
వయససస:21
లస: పప
1078 NDX2394088
పపరర: థడమస కలమణరగబసట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప కలమణరగబసట
ఇసటట ననస:26-17-56
వయససస:29
లస: పప

1076 NDX2441459
పపరర: రరమలసజనవయబలల కకనడచడ

94-151/865

1079 NDX2567675
పపరర: జజజ నజజఖత మబకలస
భరస : రరయపప మబకలస
ఇసటట ననస:26-17-56
వయససస:23
లస: ససస స

95-181/68

1062 NDX3241791
పపరర: కకరణణయ దదపరలలపపడడ

94-164/1459

1065 NDX2431823
పపరర: బబబ పప ఠరపప గమ

94-152/10

1068 NDX3200607
పపరర: వరరనమణ అమరరవరపప

94-152/703

భరస : దడసస అమరరవపప
ఇసటట ననస:26-17-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-152/798

1071 NDX2903565
పపరర: కకటటశసర రరవప గదబల

94-152/704

తసడడ:డ కలమలర గదబల
ఇసటట ననస:26-17-26/1
వయససస:24
లస: పప
94-144/755

1074 NDX2938926
పపరర: ససజయ బభబబ కరరఖస శశటట

94-152/705

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:26-17-41/2
వయససస:26
లస: పప
94-152/11

తసడడ:డ చననపప రరవప కకనడచడ
ఇసటట ననస:26-17-54
వయససస:33
లస: పప
94-152/12

1059 SQX0046714
పపరర: శకనవరస రరవప మదసకలరర

భరస : మబసలయఖ పప ఠరపప గమ
ఇసటట ననస:26-17-20
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల దదవరపప నస
ర
ఇసటట ననస:26-17-39 1ST LINE
వయససస:34
లస: పప
94-152/599

95-181/65

భరస : బ వ వ కరరణకర
ఇసటట ననస:26-17-16/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరరయదడసస అమలరరపప
ఇసటట ననస:26-17-25
వయససస:29
లస: ససస స
94-164/1470

1056 MLJ2605152
పపరర: ససవర గసగ పరరసత కకలర మరర

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మదసకలరర
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:45
లస: పప

భరస : లలజర మసదడ
ఇసటట ననస:26-17-22
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసన బభబబ పపలపరటట
ఇసటట ననస:26-17-25
వయససస:24
లస: పప

1075 NDX2607422
పపరర: జజన అపపరరప కరలలరర

95-181/67

భరస : రరయనన రరదడడపప గమ
ఇసటట ననస:26-17-18/A
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మసదడ
ఇసటట ననస:26-17-22
వయససస:44
లస: పప

1072 NDX3256559
పపరర: మమడడ యకకబబ

1058 SQX0691576
పపరర: వనసకటటశసరరర ఎస

95-181/62

భరస : పడసరద లలట కకలర మరర
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గరదదడపత
ఇసటట ననస:26-17-16
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ చలక
ఇసటట ననస:26-17-18
వయససస:27
లస: ససస స

1069 NDX2590057
పపరర: జజయ రరచరడ రన పపలపరటట

95-181/64

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-17-16
వయససస:25
లస: పప

1066 NDX2590644
పపరర: లజర మసదడ

1055 SQX0760926
పపరర: సససధసర కకలర మరర

1053 SQX0691568
పపరర: ససనత ఎస

తసడడ:డ సససదయఖ
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:26-16-510/1
వయససస:30
లస: ససస స

1057 SQX0691428
పపరర: కలమలరర ఎస

1063 NDX3038536
పపరర: పడసనన చలక

94-151/861

తసడడ:డ లకడణ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:26-16-425
వయససస:25
లస: పప

1054 SQX0046581
పపరర: శరరష కకలర మరర

1060 NDX2937209
పపరర: ఆసజనవయబలల తమణశశటట

1052 NDX2563542
పపరర: మహహశ కసదసల

1077 NDX2573368
పపరర: పడసరద అమలరపప

94-152/600

తసడడ:డ కరరణడకర రరవప అమలరపప
ఇసటట ననస:26-17-54
వయససస:23
లస: పప
94-152/601

1080 NDX2532232
పపరర: రరకగశబభబబ

94-152/13

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-17-57
వయససస:22
లస: పప
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1081 NDX2570604
పపరర: బబజర చడవల
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94-152/602

భరస : భమపత చడవల
ఇసటట ననస:26-17-66
వయససస:34
లస: ససస స
1084 NDX2927317
పపరర: వవద సరయనడధ కరసడసరర

94-152/706

94-152/709

94-152/711

94-157/3

1102 NDX2525624
పపరర: గరతడసజల పపళళ

94-157/640

94-157/5

94-151/1009

1094 NDX2529857
పపరర: ససనత తలమలల

1097 NDX2572386
పపరర: ససజవర రరజ తలమలల

1100 NDX2570125
పపరర: వనసకట శరకవణణ కకసగల

94-152/17

1103 NDX2545432
పపరర: వజయ రరణణ పపళళ

94-157/4

1106 NDX3082336
పపరర: ససజనఖ పడసన జజనమల

94-157/641

భరస : లలతద మబరళ మబరళమహన కకషష కకసజగటట
ఇసటట ననస:26-17-179
వయససస:48
లస: ససస స

1109 NDX3245370
పపరర: నరగశ పసనసగరసడ
తసడడ:డ సమలబససవరరరవ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-18-2
వయససస:29
లస: పప

94-152/15

1092 NDX3184645
పపరర: అసజమణ నడద

94-151/1010

1095 NDX2595197
పపరర: వజయ కలమలరర తలమలల

94-157/639

1098 NDX2863876
పపరర: నడగ హరరత నసదదపరటట

94-152/696

తసడడ:డ లకడణ నడరరయణ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:26-17-115
వయససస:20
లస: ససస స
94-157/642

1101 NDX2524742
పపరర: మమనక పపళళ

94-152/16

తసడడ:డ గరబడయల పపళళ
ఇసటట ననస:26-17-142
వయససస:24
లస: ససస స
94-152/596

1104 NDX2394104
పపరర: శకనవరస చలలకలరర

94-152/18

తసడడ:డ నడగయఖ చలలకలరర
ఇసటట ననస:26-17-148
వయససస:23
లస: పప
94-152/697

తసడడ:డ బభలసరసమ జజనమల
ఇసటట ననస:26-17-154
వయససస:18
లస: ససస స
94-152/700

1089 NDX2527943
పపరర: మహహన సప సగ

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:26-17-111/A
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : మధవ పపళళ
ఇసటట ననస:26-17-142
వయససస:25
లస: ససస స
94-152/795

94-152/708

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:26-17-111
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గరవసద రరజలల కకసగల
ఇసటట ననస:26-17-116
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ చలలకలరర
ఇసటట ననస:26-17-148
వయససస:20
లస: ససస స
1108 NDX2797082
పపరర: నడగమణణ కకసజగటట

1091 NDX3173317
పపరర: అసజమణ నడద

1086 NDX2906717
పపరర: మహ లకడణ ననలపరటట

భరస : వరరణ పడకరశ యననస
ఇసటట ననస:26-17-89 NEW DNO 95-113
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:26-17-111/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గరబడయల పపళళ
ఇసటట ననస:26-17-142
వయససస:22
లస: ససస స
1105 NDX3268273
పపరర: పసడత చలలకలరర

94-152/710

తసడడ:డ పడకరశరరవప తలమలల
ఇసటట ననస:26-17-111/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:26-17-111/A
వయససస:21
లస: ససస స
1099 NDX2525889
పపరర: వనసకట యశససత యలదవ
కకసగల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:26-17-116
వయససస:22
లస: పప

1088 NDX2880086
పపరర: భబదదవ పపరరమటర

94-152/14

భరస : శవ నడగ రరజ ననలపరటట
ఇసటట ననస:26-17-88
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవయఖ నడద
ఇసటట ననస:26-17-111
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప తలమలల
ఇసటట ననస:26-17-111/A
వయససస:20
లస: పప
1096 NDX2584696
పపరర: ససనత తలమలల

94-152/707

తసడడ:డ వర నడరరయణ పపరరమటర
ఇసటట ననస:26-17-89
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగగశసరకరరవ చరపపర
ఇసటట ననస:26-17-98
వయససస:67
లస: ససస స
1093 NDX2527836
పపరర: ససజవ రరజ తలమలల

1085 NDX2864775
పపరర: శవ నడగ రరజ ననలపరటట

1083 NDX2467645
పపరర: అశసన బబ రరగడడ

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-17-72
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననలపరటట
ఇసటట ననస:26-17-88
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగ రరజ ననలపరటట
ఇసటట ననస:26-17-88
వయససస:18
లస: ససస స
1090 NDX2984813
పపరర: ససతడరరవమణ చరపపర

94-152/603

తసడడ:డ రవకలమలర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-17-67
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరవప కరసడసరర
ఇసటట ననస:26-17-86
వయససస:25
లస: పప
1087 NDX2864809
పపరర: శవకలమలరర ననలపరటట

1082 NDX2568749
పపరర: ఆష జజననలగడడ

1107 NDX3132156
పపరర: లలలవత ఠరడదటట

94-157/688

భసధసవప: హహనడ పసడయ ససదబ తల
ఇసటట ననస:26-17-160
వయససస:58
లస: ససస స
94-110/1324

1110 NDX3246733
పపరర: అమరరననసర షపక

94-151/1144

భరస : అబబబల కరరస షపక
ఇసటట ననస:26-18-16/A, NEW NO.38
వయససస:55
లస: ససస స
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94-151/1145

1112 NDX2889293
పపరర: ఫససజలలరహ షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:26-18-16/A, NEW NO.38
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:26-18-25
వయససస:20
లస: పప

1114 NDX2818771
పపరర: శకనవరసరరవప అరబ

1115 NDX3207073
పపరర: తజదదబన షపక

94-148/849

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-18-64
వయససస:50
లస: పప
1117 NDX2607562
పపరర: ససరఖ వసశ కకషష అకసల

94-165/948

94-152/712

1121 NDX3217841
పపరర: శవ రరస గగపరల కకసనస

94-150/540

1124 NDX2930386
పపరర: షససన బకసద నవలటటరర

94-165/949

94-165/1021

94-152/713

94-165/794

తసడడ:డ లకణయఖ గరలల
ర లడడ
భరస : నరసససహ రరవప బదదసటట
ఇసటట ననస:26-19-150 4TH LANE A T AGR ఇసటట ననస:26-19-158
వయససస:40
లస: పప
వయససస:28
లస: ససస స
1129 NDX2374239
పపరర: సతఖనడరరయణ నవఢడనసరర

94-165/799

1130 NDX2396075
పపరర: లకడణ నడగబలలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నవఢడనసరర
ఇసటట ననస:26-19-171,INDIRA GANDHI BO
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నడగబలలరర
ఇసటట ననస:26-19-187
వయససస:51
లస: ససస స

1132 NDX2331734
పపరర: అరరణ గబమణసపరటట

1133 NDX2331783
పపరర: డదవడ గబమణసపరటట

94-164/3

భరస : డదవడ గబమణసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-3/8
వయససస:33
లస: ససస స
1135 NDX2550192
పపరర: రమఖ శక
తలర : కకషష కలమలరర
ఇసటట ననస:26/20/10
వయససస:19
లస: ససస స
1138 NDX2923449
పపరర: శరసత కలమలర ఏస
తసడడ:డ మబనససరసమ ఏస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:27
లస: పప

1136 NDX2567386
పపరర: రమఖశక గరనమ

94-165/796

1139 NDX2315042
పపరర: నవఖ తదజ వరగసధస
తసడడ:డ శకమనడనరరయణ వరగసధస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:25
లస: ససస స

94-151/1011

1122 NDX2617868
పపరర: ససధడకర బభబబ దదవరపలర

94-151/868

1125 NDX2459196
పపరర: గరత గరలల
ర లడడ

94-165/797

భరస : అసకయఖ గరలల
ర లడడ
ఇసటట ననస:26-19-150 4TH LANE A T AGR
వయససస:37
లస: ససస స
1128 NDX2396109
పపరర: సరయ ఈశసర రవకకరణ శకపత

94-165/795

1131 NDX2557130
పపరర: ఝనస రరణణ పరపరరజ

94-165/950

భరస : వనసకట లకడణ కకటటశసరరవప పరపరరజ
ఇసటట ననస:26-19-188/1
వయససస:66
లస: ససస స
94-164/4

1134 NDX2480937
పపరర: దదపసస కగశరన

94-164/5

తసడడ:డ శవ కగశరన
ఇసటట ననస:26-20-6/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-165/1002

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గరనమ
ఇసటట ననస:26/20/10
వయససస:19
లస: ససస స
94-164/1216

1119 NDX3000247
పపరర: మహ లకడణ మగరల

తసడడ:డ మబరళ మహన రరవప శకపత
ఇసటట ననస:26-19-159/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప గబమణసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-3/8
వయససస:36
లస: పప
94-165/946

94-157/643

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:26-19-142 4TH LINE
వయససస:36
లస: పప

Deleted

1127 NDX2480226
పపరర: సతఖ లకడణ మసజషర బదదసటట

1116 NDX2567881
పపరర: నడగమణణ మనఖస

భరస : తమణ రరజ మగరల
ఇసటట ననస:26-19-140
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:26-19-150
వయససస:19
లస: ససస స
94-165/798

94-151/866

భరస : శకనవరస మనఖస
ఇసటట ననస:26-19-3
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:26-19-141
వయససస:18
లస: పప

భరస : వవణబ
ఇసటట ననస:26-19-150
వయససస:34
లస: ససస స
1126 NDX2449528
పపరర: అసకయఖ గరలల
ర లడడ

94-157/689

భరస : వనసకటటశసరరర నలర గటర
ఇసటట ననస:26-19-118/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వవణబ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-19-141
వయససస:21
లస: ససస స
1123 MLJ3679420
పపరర: నడగ లకడణ బబలలకకనడడ

1118 NDX2559524
పపరర: ససపసడయలసకర నలర గటర

1113 NDX2614576
పపరర: రరజ కలమలరర బబ రరగడడ

భరస : కకశశర కలమలర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-18-54/5
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-18--66
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ అకసల
ఇసటట ననస:26-19-106
వయససస:20
లస: పప
1120 NDX2908275
పపరర: శరకవణణ కకతస పలర

94-110/1145

1137 NDX2683894
పపరర: షపక కరరశరణ

94-176/1298

తసడడ:డ షపక ఖరరమబలలర
ఇసటట ననస:26-20-17
వయససస:19
లస: ససస స
94-186/3

1140 NDX2315091
పపరర: నడగమలలర శసరర వరగసధస

94-186/4

భరస : శకమనడనరరయణ వరగసధస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:45
లస: ససస స
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1141 NDX2315232
పపరర: శకమనడనరరయణ వరగసధస

94-186/5

తసడడ:డ అరరరనరరవప వరగసధస
ఇసటట ననస:26-20-24/2
వయససస:50
లస: పప
1144 NDX2629749
పపరర: లకడణ వవసలపపరర

94-186/1095

భరస : మలరరత రరమబ వవసలపపరర
ఇసటట ననస:26-20-24/A
వయససస:38
లస: ససస స
1147 NDX2648384
పపరర: మహమణద ఉసరణన షపక

1142 NDX2544922
పపరర: అబబబల వహబ బభష షపక

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వవసలపపరర
ఇసటట ననస:26-20-24/A
వయససస:46
లస: పప

1145 NDX3160322
పపరర: సరగజన చతననసశశటట

1146 NDX2924884
పపరర: సజదపరరసన షపక

1148 ZZB0142828
పపరర: ససషసణత శసగసశశటట
భరస : శశషష బభబబ కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:26-20-26, 8th line
వయససస:35
లస: ససస స

1150 NDX2555985
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ బసడడ

1151 NDX2330462
పపరర: బభజ బతష
స ల

94-164/1127

తసడడ:డ చననప రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:26-20-31
వయససస:53
లస: పప
94-164/1129

94-151/1141

94-151/1013

94-164/1278

94-183/931

Deleted

తసడడ:డ మహహదదబన పరష సయద
ఇసటట ననస:26-20-59
వయససస:35
లస: పప

94-164/7

94-186/1096

1152 NDX2885804
పపరర: హన ఫన షపక

94-184/1112

1155 NDX2603017
పపరర: పపడమ కలమలర యయకలల

94-164/1130

తసడడ:డ ససధడకర రరవప యయకలల
ఇసటట ననస:26-20-46
వయససస:44
లస: పప
94-164/1131

1158 NDX2590016
పపరర: మసరసన వల షపక

94-164/1132

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-20-48
వయససస:19
లస: పప

94-171/709 1161 NDX2547339
1160 NDX2905867
పపరర: చసదడశశఖర నడయబడడ కలరపరటట
పపరర: నడగమర బ షపక

1163 NDX2555282
పపరర: నడగబర షరరఫ షపక

1166 NDX1249861
పపరర: వనస కకటటశసరరరవప దసడడకల

1169 NDX2406197
పపరర: అఫసరరననసర షపక
భరస : అబబబల షరజర షపక
ఇసటట ననస:26-20-60/1
వయససస:43
లస: ససస స

94-164/1135

తసడడ:డ ససభభన ససభభన
ఇసటట ననస:26-20-57
వయససస:19
లస: ససస స
94-164/1136

1164 NDX3121886
పపరర: గరరరధర పడగడ

94-164/1279

తసడడ:డ బడహణ మమరరస పడగడ
ఇసటట ననస:26-20-58
వయససస:26
లస: పప
94-148/924

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దసడడకల
ఇసటట ననస:26-20-59
వయససస:57
లస: పప
94-184/1114

1149 NDX2581155
పపరర: మరర వల షపక

తసడడ:డ ఖజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-20-40
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-20-57/3A
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: మరరయమణ
ఇసటట ననస:26-20-58/1
వయససస:21
లస: పప
1168 NDX3070299
పపరర: ఇమలమ న అల సయద

94-164/6

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-20-55A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-20-57
వయససస:18
లస: ససస స
1165 NDX3017647
పపరర: సరఠరసక పతదస టట

1157 NDX2613248
పపరర: శలలర జజన షపక

94-177/511

తసడడ:డ బభబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-20-29/a
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-20-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:26-20-55/1 ,
వయససస:29
లస: పప
1162 NDX2932861
పపరర: నడగబర బఇవనస షపక

94-177/512

తసడడ:డ చననయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:26-20-43
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహమణద రశద
ఇసటట ననస:26-20-47/4
వయససస:40
లస: ససస స
1159 NDX3176195
పపరర: జన షపక

1154 NDX2481166
పపరర: శకనవరసరరవప మమడబలమ

94-186/1094

భసధసవప: ఫరరరక అజజస మహమణద
ఇసటట ననస:26-20-26
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : పసననయమణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-20-31/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ కలమలర మదసబ
ఇసటట ననస:26-20-42
వయససస:21
లస: పప
1156 NDX3234937
పపరర: మబసతడజ షపక

94-177/510

భరస : ఆసజనవయబలల చతననసశశటట
ఇసటట ననస:26-20-25
వయససస:64
లస: ససస స
94-184/1023

1143 NDX2629756
పపరర: మలరరత రరమబ వవసలపపరర

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:26-20-24/7 CHUTTUGUNTA
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-20-26 9TH LANE
వయససస:51
లస: పప

1153 NDX2543114
పపరర: రగహహత కలమలర మదసబ

94-186/1093

1167 NDX3121803
పపరర: ఇమలమ న అల సయద

94-181/1257

తసడడ:డ మహహదదబన పరష సయద
ఇసటట ననస:26-20-59
వయససస:35
లస: పప
94-165/800

1170 NDX2810299
పపరర: రరజగశసరర పసలరబబ యన

94-180/1400

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలరబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-63/A
వయససస:18
లస: ససస స
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94-183/932

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:26-20-63/A
వయససస:18
లస: ససస స
1174 NDX2725653
పపరర: రరజ నసదదన నలస

94-165/1023

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-20-65
వయససస:32
లస: పప
94-165/1025

తసడడ:డ శరఖస రరజ నలస
ఇసటట ననస:26-20-65
వయససస:20
లస: ససస స
1177 NDX2942639
పపరర: శరఖమలదదవ ధరణవరస

1172 NDX2725414
పపరర: మగబబల బభష షపక

1175 NDX3066230
పపరర: జయలకడణ యరరకకలల

1173 NDX2725422
పపరర: శలణ షపక

94-165/1024

భరస : మగబబల బభష షపక
ఇసటట ననస:26-20-65
వయససస:26
లస: ససస స
94-186/1199

1176 NDX2459170
పపరర: రరజజ నసదదన నలస

94-165/819

భరస : శకనవరసరరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:26-20-65 GF-1 B BLOCK
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ రరజ నలస
ఇసటట ననస:26-20-65, SANTHINAGAR 4 T
వయససస:20
లస: ససస స

1178 NDX0012013
పపరర: అనత ధరణవరస

భరస : మహన రరవప ధరణవరస
ఇసటట ననస:26-20-67/1 zilla parishat
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : వజయ రరఘవవసదడ రరవప ధరణవరస
ఇసటట ననస:26-20-67/1,BEHIND ZP QUAR
వయససస:42
లస: ససస స

94-165/802
1179 MLJ2345585
పపరర: వజయ రరఘవవసదడ రరవప
ధరణవరస
తసడడ:డ మహన రరవప ధరణవరస
ఇసటట ననస:26-20-67/1,BEHIND ZP QUAR
వయససస:47
లస: పప

1180 NDX3243243
పపరర: పరరసత తతట

1181 NDX2737815
పపరర: నవన కలమలర బబ డడడపలర

1182 NDX3287356
పపరర: శవయఖ బబ డడడపలర

94-184/1115

94-164/1461

94-165/801

94-146/892

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-20-67/3
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబబ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-20-67/7
వయససస:20
లస: పప

1183 NDX2706943
పపరర: పరరసత బబ డడడపలర

94-151/869

భరస : రరసబభబబ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-20-67/7 3 LINE
వయససస:37
లస: ససస స
1186 NDX2638989
పపరర: రరషణ షపక

1184 NDX2451243
పపరర: మనససర సయఖద

94-186/6

తసడడ:డ బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:26-20-67/12
వయససస:24
లస: పప
94-186/1098

తలర : నససమ షపక
ఇసటట ననస:26-20-67/14
వయససస:19
లస: ససస స

1187 NDX2548956
పపరర: రరషణ షపక

94-176/7

భరస : రవ కలమలర పససడదల
ఇసటట ననస:26-20-67/30
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకణయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:26-20-67/7
వయససస:70
లస: పప
1185 NDX2676872
పపరర: అజమల హహసపన షపక

94-186/1097

తసడడ:డ జయల
ర బదదన షపక
ఇసటట ననస:26-20-67/14
వయససస:20
లస: పప
94-186/1099

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:26-20-67/14
వయససస:19
లస: ససస స

1189 NDX2345981
పపరర: బభల తడపపర సససదరర పససడదల

94-164/1492

1188 NDX2804011
పపరర: సరసబశవరరవప వరగన

94-180/1401

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:26-20-67/17
వయససస:51
లస: ససస స

1190 NDX2314896
పపరర: రవ కలమలర మలజగటట

94-186/7

తసడడ:డ లకడణ కకటటశసరరరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:26-20-67/30
వయససస:56
లస: పప
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94-184/1116 1192 NDX2480200
1191 NDX3138906
పపరర: వనసకట మధస బభబబ బబతపపడడ
పపరర: లకడణ దడనబబ యన

భసధసవప: తరరమల బబతపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-68/1A
వయససస:33
లస: పప
1194 NDX2544419
పపరర: కరకసత కలమలర చన

భరస : రరఢ కకషష దడనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-68/15
వయససస:28
లస: ససస స
94-164/1137

తసడడ:డ జజన సససదరరరవప చన
ఇసటట ననస:26-20-68 17 1
వయససస:19
లస: పప
1197 NDX3083383
పపరర: శహహదసలలర మహమణద
తసడడ:డ హఫసజలలర మహమణద
ఇసటట ననస:26-20-68/20
వయససస:44
లస: పప

94-165/803

1195 NDX2710820
పపరర: నడజహహన కల మహమద

1198 NDX2544724
పపరర: వసశ కకషష కలమలర కలసబ
తసడడ:డ రవ కలమలర కలసబ
ఇసటట ననస:26-20-68/22
వయససస:19
లస: పప

94-164/1280

తసడడ:డ దదరడర జజన
ఇసటట ననస:26-20-68/17
వయససస:33
లస: పప
94-165/954

తసడడ:డ ఫజరరలల మహమద
ఇసటట ననస:26-20-68/20
వయససస:23
లస: ససస స
94-188/1202

1193 NDX3174695
పపరర: దదరడర శరరథ బభబబ

1196 NDX3209947
పపరర: కకషష వవణణ సససగమలళళ

94-180/1402

భరస : లకణణ రరవప సససగమలళళ
ఇసటట ననస:26-20-68/20
వయససస:72
లస: ససస స
94-165/1003

1199 NDX0114801
పపరర: ససభభన షపక

94-164/1469

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:26-20-68/26,2nd LINE
వయససస:45
లస: పప
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1200 NDX2374304
పపరర: లకడణ తషలసస యరకసశశటట

94-165/804

భరస : ససరగష కలమలర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:26-20-70/5
వయససస:31
లస: ససస స
1203 MLJ2344281
పపరర: ససశల మబవసల

94-165/805

94-183/1228

Deleted
94-165/951

భరస : వనసకటటశసరరర కనతస
ఇసటట ననస:26-20-100
వయససస:42
లస: ససస స
1212 NDX2334886
పపరర: మహమణద హనఫ షపక

94-164/9

తసడడ:డ అలర వల షపక
ఇసటట ననస:26-20-111
వయససస:34
లస: పప
1215 NDX3132453
పపరర: మహబమబ బఇవనస షపక

94-164/1204

భరస : వహబ షపక
ఇసటట ననస:26-20-134
వయససస:69
లస: ససస స
1218 NDX3053972
పపరర: కరరరసక తషరరమమళళ

94-164/1205

94-164/1207

తసడడ:డ గగసప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-20-204/1
వయససస:40
లస: పప

94-184/1117

తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-20-95
వయససస:27
లస: పప
1210 NDX2488807
పపరర: నవఖ శక మదసబ

94-164/1210

94-165/808

94-165/806

1208 NDX2434322
పపరర: శవరరరడడడ యరకసరరడడడ

94-165/807

1211 NDX2480945
పపరర: ససనల కలమలర పతసగర

94-164/8

భరస : మహహష కలమలర మదసబ
ఇసటట ననస:26-20-102/95-12-366
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనడనథ రరవప పతసగర
ఇసటట ననస:26-20-111
వయససస:20
లస: పప

1213 NDX2441285
పపరర: నససరరన షపక

1214 NDX2843456
పపరర: నరగశ కలమలర బరగపపణణన

94-165/809

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-20-117/2 ,95-12-379
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బరగపపణణన
ఇసటట ననస:26-20-131
వయససస:28
లస: పప

1216 NDX3083961
పపరర:  

1217 NDX2534600
పపరర: పడశరసత కరరమబల

94-164/1184

1219 NDX3122272
పపరర: మరబ షపక

1222 NDX2905149
పపరర: సతఖనడరరయణ తలల
ర రర

1225 NDX2904779
పపరర: అలర బకలర షపక

94-186/1198

భరస : అబబబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:26-20-209
వయససస:28
లస: ససస స

94-164/10

94-164/1206
1220 NDX2758944
పపరర: సరయ మననహర రరడడ కలడడమబల

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కలడడమబల
ఇసటట ననస:26-20-155
వయససస:19
లస: పప
94-164/1208

1223 NDX3094232
పపరర: చసదడ శశఖర రగడడడ మచవరస

94-164/1209

తసడడ:డ కకషషరరడడడ మచవరస
ఇసటట ననస:26-20-196
వయససస:32
లస: పప
94-165/1022

Deleted

1228 NDX3145661
పపరర: బల సససధడ బ షపక

94-164/1203

భరస : శకనవరస రరడడడ కరరమబల
ఇసటట ననస:26-20-138/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:26-20-203
వయససస:20
లస: పప
94-164/1488

1205 NDX2469559
పపరర: లలల పడసరద ఉలర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-20-99/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-20-195
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:26-20-203
వయససస:20
లస: పప
1227 NDX3278884
పపరర: జలలన షపక

1207 NDX3189503
పపరర: నరరసదడ గబసటటరర

94-164/1281

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:26-20-92
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:26-20-150
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ చతనసనపలర
ఇసటట ననస:26-20-192
వయససస:45
లస: ససస స
1224 NDX2763928
పపరర: అలర బకలర షపక

94-186/1200

తసడడ:డ  
ఇసటట ననస:26/20/134/A
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:26-20-143/1
వయససస:30
లస: పప
1221 NDX3210200
పపరర: పదణ చతనసనపలర

1204 NDX2725919
పపరర: శకనవరస రరవప మబవసల

1202 NDX3026234
పపరర: మధసవనడ దసరర రరచగరరర

తసడడ:డ అసకమణరరవప రరచగరరర
ఇసటట ననస:26-20-71/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ మబవసల
ఇసటట ననస:26-20-74
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మలదదనవన
ఇసటట ననస:26-20-93
వయససస:73
లస: పప
1209 NDX2569754
పపరర: వనసకట లకడణ కనతస

94-188/1131

తసడడ:డ హరర రరయలణజ
ఇసటట ననస:26-20-71
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మబవసల
ఇసటట ననస:26-20-74
వయససస:46
లస: ససస స
1206 NDX3238847
పపరర: వనసకటటశసరరర మలదదనవన

1201 NDX2640852
పపరర: శకకరసత రరయలణజ

94-164/1211

1226 NDX3278942
పపరర: బభజద బ షపక

94-164/1489

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:26-20-204
వయససస:48
లస: ససస స
1229 NDX2775062
పపరర: శశవరష పరలలపప గబ

94-164/1212

తసడడ:డ పడభభకర రరవప పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:26-20-210
వయససస:18
లస: ససస స
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1230 NDX3042207
పపరర: ఆరరఫపలలర షపక
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94-164/1185

తలర : బభబ రరణణ షపక
ఇసటట ననస:26/20/211
వయససస:22
లస: పప
1233 NDX3196631
పపరర: సరయ మణణకరసత తతట

94-164/1187

94-164/1214

94-180/3

1237 NDX3175577
పపరర: కకషషవనణణ బబ లర

94-164/1219

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-20-250
వయససస:53
లస: పప
94-185/1315

భరస : శవనడనరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-20-250
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకటయఖ అనత
ఇసటట ననస:26-20-259
వయససస:41
లస: ససస స

1254 NDX2278687
పపరర: వవణబ అదక

94-164/13

94-164/1220

1258 NDX2924504
పపరర: అవనడశ బబడడనడ
తసడడ:డ బభబబ రరవప బబడడనడ
ఇసటట ననస:26-20-278
వయససస:19
లస: పప

94-164/1221

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:26-20-247
వయససస:28
లస: ససస స
94-164/1223

94-164/1224

1247 NDX3268828
పపరర: ససజజత పలలర

94-164/1487

94-164/1125

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ అనత
ఇసటట ననస:26-20-259
వయససస:50
లస: పప
94-164/11

భరస : మమలసన డడససజజ
ఇసటట ననస:26-20-262
వయససస:43
లస: ససస స

1257 NDX2578284
పపరర: జజయస ససపన ఠడడమలలల

94-165/952

1244 NDX3143161
పపరర: నజయల బభనస షపక

1250 NDX2552503
పపరర: కకటయఖ అనత

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:26-20-270
వయససస:28
లస: పప

94-164/1454

తసడడ:డ నడగ మలలససరర రరవప
ఇసటట ననస:26-20-246,
వయససస:24
లస: ససస స

1249 NDX2780088
పపరర: శవ పడసరద జలదసరర స

1255 NDX2535649
పపరర: మబనర అహమద

94-164/1123

1241 NDX3220803
పపరర: సరయ నడగలకడణ తతట

భరస : రరమకకటట పలలర
ఇసటట ననస:26-20-250
వయససస:59
లస: ససస స

1252 NDX2332336
పపరర: ఆశర డడససజజ

94-164/1213

1238 NDX2617686
పపరర: శవ పడసరద బబ లలర

తసడడ:డ వనసకట శవ నడరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:26-20-250
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతస లల అదక
ఇసటట ననస:26-20-266 CHUTTUGUNTA
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మలథసఖస ఠడడమలలల
ఇసటట ననస:26-20-274
వయససస:20
లస: ససస స

94-180/4

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జలదసరర స
ఇసటట ననస:26-20-254/1
వయససస:40
లస: పప
94-164/1126

1235 NDX2947026
పపరర: శకనవరసరరవప వరగలల

తసడడ:డ అసజయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:26-20-238/5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల వహహబ బభష షపక
ఇసటట ననస:26-20-247
వయససస:32
లస: పప

94-164/1222 1246 NDX1040161
1245 NDX1040419
పపరర: వనసకట శవనడనరరయణ రరవపరటట
పపరర: రరజశశఖర రరవపరటట

1251 NDX2552537
పపరర: కకటమణ అనత

94-164/1215

1240 NDX2417111
పపరర: మహమణద ఖలససస షరరఫ

1243 NDX3142411
పపరర: యమసఫ షపక

95-187/378

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వరగలల
ఇసటట ననస:26-20-238/2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద రజజక
ఇసటట ననస:26-20-238/5
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-20-247
వయససస:63
లస: పప

1248 NDX1040401
పపరర: అరరణ రరవపరటట

94-165/1150

తసడడ:డ అసజయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:26-20-238/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ కసచతరర
ఇసటట ననస:26-20-238/5
వయససస:32
లస: ససస స
1242 NDX3148277
పపరర: అబబబల వహబ బభష షపక

1234 NDX3231990
పపరర: సరయ మణణకరసత తతట

1232 SQX2059376
పపరర: వసడడన కకమరగరరర

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకమరగరరర
ఇసటట ననస:26-20-236
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-20-236/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వరగలల
ఇసటట ననస:26-20-238/2
వయససస:39
లస: ససస స
1239 NDX2380251
పపరర: మలలత ధనవరపప

94-164/1186

తలర : బభబ రరణణ షపక
ఇసటట ననస:26/20/211
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:26/20/236/1
వయససస:18
లస: పప
1236 NDX2947034
పపరర: రరమ ఎడడకకసడలల వరగలల

1231 NDX3052370
పపరర: జజససణన షపక

1253 NDX2330751
పపరర: నవన అడకర

94-164/12

భరస : వవణబ అడకర
ఇసటట ననస:26-20-266
వయససస:22
లస: ససస స
94-165/810

94-164/1225
1256 NDX3004769
పపరర: మమరర రతన హహమ బసదస కరణణటట

భరస : కకరణ చసద కకపసల
ఇసటట ననస:26-20-273/B
వయససస:28
లస: ససస స
94-180/1399

1259 NDX3124591
పపరర: వనసకటటశసరరర పససపపలలటట

94-164/1226

తసడడ:డ కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-20-281
వయససస:47
లస: పప
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1260 NDX3149572
పపరర: శకనస పససపపలలటట
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94-164/1227

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-20-281
వయససస:25
లస: పప
1263 NDX2380376
పపరర: మనడ యలనస

94-180/5

94-164/1231

94-164/16

94-184/1111

భరస : మలలర ష మలలర ల
ఇసటట ననస:26-20-305/A
వయససస:23
లస: ససస స
1278 NDX2330983
పపరర: పడసనన కలమలర కనపరరస

94-164/22

94-164/24

తసడడ:డ రరమ రరవప గబమణనసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-308
వయససస:22
లస: పప

94-165/811

1273 NDX2330876
పపరర: శవ బభజ మమరరగబమలల

1276 NDX2331049
పపరర: ససనత కనపరరస

1279 NDX2330967
పపరర: వజయ కలమలర కనపరరస

1282 NDX2529519
పపరర: రరకగశ ఢకస

94-164/1234

1285 NDX2331346
పపరర: ససపన గబమణనసపరటట

94-164/17

1288 NDX2331114
పపరర: నడగగశసర రరవప గబమణనసపరటట
తసడడ:డ రరఘవపలల గబమణనసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-308
వయససస:83
లస: పప

1268 NDX2330801
పపరర: మసరసనమణ షపక

94-164/15

1271 NDX3101375
పపరర: నడగ లకడణ గరలర

94-164/1232

1274 NDX2330918
పపరర: మలలర శసరర మలలర ల

94-164/18

భరస : ససరగష బభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:26-20-305
వయససస:32
లస: ససస స
94-164/20

1277 NDX2330942
పపరర: పదణ కనపరరస

94-164/21

భరస : వజయ కలమలర కనపరరస
ఇసటట ననస:26-20-306
వయససస:41
లస: ససస స
94-164/23

1280 NDX3173101
పపరర: శరరష మలచవరస

94-164/1233

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ మలచవరస
ఇసటట ననస:26-20-306
వయససస:27
లస: ససస స
94-165/812

1283 NDX2406262
పపరర: దడసస జజననలగడడ

94-164/25

తసడడ:డ శశషయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-20-306/B
వయససస:38
లస: పప
94-164/26

తసడడ:డ రరమలరరవప గబమణనసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-308
వయససస:21
లస: ససస స
94-164/28

94-164/1230

భరస : మదసససధన రరవప గగళర
ఇసటట ననస:26-20-302
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరసమ ఢకస
ఇసటట ననస:26-20-306/10
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇశశయ
క యలల బసక
ఇసటట ననస:26-20-307/1
వయససస:26
లస: పప
1287 NDX2331296
పపరర: రరజగష గబమణనసపరటట

1270 NDX2374221
పపరర: జలపత రరడడడ భమమమడడడ

1265 NDX3166659
పపరర: మనష కలమలర ధరణణ కకట

భరస : బబబల షపక
ఇసటట ననస:26-20-296
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసలప కనపరరస
ఇసటట ననస:26-20-306
వయససస:44
లస: పప

భరస : రగశయఖ గళళ
ఇసటట ననస:26-20-306/1
వయససస:72
లస: ససస స
1284 NDX3121605
పపరర: కకటటశసర రరవప బసక

94-164/14

తసడడ:డ వజయ కలమలర కనపరరస
ఇసటట ననస:26-20-306
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర కనపరరస
ఇసటట ననస:26-20-306
వయససస:23
లస: పప
1281 NDX2538536
పపరర: మణణకఖమణ గళళ

1267 NDX2330777
పపరర: బభజబ షపక

తసడడ:డ వరసస మమరరగబమలల
ఇసటట ననస:26-20-304
వయససస:26
లస: పప
94-164/19

94-164/1490

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:26-20-289
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరడడడ భమమమడడడ
ఇసటట ననస:26-20-298
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప గగసస
ఇసటట ననస:26-20-302
వయససస:33
లస: ససస స
1275 NDX2330884
పపరర: నడగలకడణ మలలర ల

94-164/1229

తసడడ:డ ఖనడన షపక
ఇసటట ననస:26-20-296
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆదస లలట షపక
ఇసటట ననస:26-20-296
వయససస:68
లస: ససస స
1272 NDX3208774
పపరర: శరగమణణ మమరరగబమలల

1264 NDX3170628
పపరర: శకనవరస రరవప ధరణణ కకట

1262 NDX3283124
పపరర: బభజ షపక

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:26-20-286
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మమరరస ధరణణ కకట
ఇసటట ననస:26-20-289
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ధరణణకకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-20-289
వయససస:18
లస: పప
1269 NDX2330843
పపరర: బబబల షపక

94-164/1228

తసడడ:డ చనన వనసకటటశసరరర తషమణల
ఇసటట ననస:26-20-281
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనకటటససరరర యలనస
ఇసటట ననస:26-20-287
వయససస:31
లస: ససస స
1266 NDX3062452
పపరర: ధరణణకకట మనష కలమలర

1261 NDX3144268
పపరర: లకడణ తరరపటమణ తషమణల

1286 NDX2331387
పపరర: నరసమణ గబమణనసపరటట

94-164/27

భరస : నడగగశసరరరవప గబమణనసపరటట
ఇసటట ననస:26-20-308
వయససస:68
లస: ససస స
94-164/29

1289 NDX2331452
పపరర: మబరళ బభజ మమరరగబమలల

94-164/30

తసడడ:డ వసస దదవర మమరరస మమరరగబమలల
ఇసటట ననస:26-20-309
వయససస:21
లస: పప
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94-164/31 1291 NDX2331601
1290 NDX2331411
పపరర: వరసస దదవ మమరరస మమరరగబమలల
పపరర: లకడణ తరరపతమణ బసడడరర

తసడడ:డ శవ నడగగశసరమణ మమరరగబమలల
ఇసటట ననస:26-20-309
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసద అసకమణ రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:26-20-311
వయససస:24
లస: ససస స

94-164/34 1294 NDX2331650
1293 NDX2331544
పపరర: చనన అసకమణ రరవప బసడడరర
పపరర: పసద అసకమణ రరవప బసడడరర

తసడడ:డ శకనస బసడడరర
ఇసటట ననస:26-20-311
వయససస:26
లస: పప
1296 NDX2919439
పపరర: హహహమవత ఈరరకహ

94-164/1236

94-164/35

94-164/38

తసడడ:డ సససదరమణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-20-322
వయససస:39
లస: పప

1300 NDX2932101
పపరర: పరపరరవప ససక

94-164/36

94-164/40

భరస : మసరసన రరవప కరరటపప
ఇసటట ననస:26-20-324
వయససస:21
లస: ససస స

1303 NDX2519205
పపరర: అదద లకడణ కరతపప

94-164/1237

94-165/814

తసడడ:డ కలమలర సరసమ జలబ
ఇసటట ననస:26-20-325
వయససస:22
లస: పప

1306 NDX2570844
పపరర: జజషన జగలబ

94-164/41

94-164/43

Deleted

తసడడ:డ జయ రరజ తపసట
ఇసటట ననస:26-20-330
వయససస:32
లస: పప

94-164/1240

తసడడ:డ మబతస యఖ జర
ఇసటట ననస:26-20-335
వయససస:26
లస: పప

1309 NDX2757490
పపరర: బబఉలల గసదస

94-165/953

94-164/1238

94-164/44

భరస : N S శకనవరస రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-20-338
వయససస:25
లస: ససస స
94-164/45

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-20-339
వయససస:23
లస: పప

94-164/39

1304 NDX2526606
పపరర: జజషష జలబ

94-165/813

1307 NDX2331908
పపరర: పసనడనయమలణ కలసచడల

94-164/42

1310 NDX2729010
పపరర: మలర శసరర అడడససమలర

94-164/1239

1313 NDX2729051
పపరర: ఏససబభబబ గసధస

94-164/1241

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:26-20-337
వయససస:22
లస: పప
94-164/1242

Deleted

భరస : ససబబరరవప మగరలచరర
ఇసటట ననస:26-20-338
వయససస:59
లస: ససస స
1317 NDX2443539
పపరర: మధసససదన రరవప కరర పరలలస

1315 NDX3159100
పపరర: నడగర ససరరష కకసడదటట

1301 NDX2481364
పపరర: గరణ అసజల పసడత

భరస : బడహణసరసమబలల అడడససమలర
ఇసటట ననస:26-20-333
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ లలట కకటపపరర
ఇసటట ననస:26-20-336
వయససస:49
లస: ససస స
94-151/1012

1316 NDX3204153
పపరర: నడగ శరరష కకసడదటట

94-164/1243

భరస : ఏన ఏస శకనవరసరరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-20-338
వయససస:25
లస: ససస స

94-164/1244 1319 NDX3206208
1318 NDX2983302
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కరర పరలలస
పపరర: రరజఖ లకడణ కరర పరలలస

భసధసవప: రజఖలకడణ కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-20-339
వయససస:55
లస: పప

94-164/37

తసడడ:డ బబడడ యఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:26-20-330
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బభబబ గసదస
ఇసటట ననస:26-20-331
వయససస:18
లస: ససస స
1312 NDX2331957
పపరర: అసజమణ కకటపపరర

1298 NDX2373769
పపరర: సరగర బభబబ కనసమమరర

తసడడ:డ కలమలర సరసమ జలబ
ఇసటట ననస:26-20-325
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలర సరసమ జగలబ
ఇసటట ననస:26-20-325
వయససస:20
లస: ససస స

1308 NDX2331924
పపరర: శరఖమ బభబబ తపసట

94-164/1235

తసడడ:డ గరణ సలలణన రరజ
ఇసటట ననస:26-20-322A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస కరతపప
ఇసటట ననస:26-20-324
వయససస:25
లస: ససస స

1305 NDX2525962
పపరర: చసదడ రరవప జలబ

1295 NDX3142890
పపరర: కలమలరర మదతబపప గబ

తసడడ:డ అచచయఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:26-20-322
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ ససక
ఇసటట ననస:26-20-322
వయససస:24
లస: పప

1302 NDX2460582
పపరర: రరహహలల కరరటపప

94-164/33

భరస : రరజ మదతబపప గబ
ఇసటట ననస:26-20-312
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దడసస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-20-322
వయససస:30
లస: ససస స

1299 NDX2331833
పపరర: దడసస జజననలగడడ

1314 NDX3119179
పపరర: కకటటశసరమణ మగరలచరర

1297 NDX2331874
పపరర: రమలదదవ జజననలగడడ

1292 NDX2506475
పపరర: సరగరరక జరలబ

భరస : గబరవయఖ జరలబ
ఇసటట ననస:26-20-311
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బసడడరర
ఇసటట ననస:26-20-311
వయససస:28
లస: పప

భరస : దరణ రరజ ఈరరకహ
ఇసటట ననస:26-20-314
వయససస:76
లస: ససస స

1311 NDX2874808
పపరర: ఆదదనడరరయణ జరర

94-164/32

94-164/1245

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కరర పరలలస
ఇసటట ననస:26-20-339
వయససస:45
లస: ససస స
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94-184/6

భరస : దసరర మలలర శసర రరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:26-20-340
వయససస:21
లస: ససస స
1323 NDX3119567
పపరర: గరకస మమరర కరతపప

94-164/1246

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:26-20-342
వయససస:20
లస: ససస స
1326 NDX3289246
పపరర: వనసకటటశసరరర వలలర పప

94-164/1494

94-164/1248

94-164/55

తసడడ:డ మరరయదడసస మననస
ఇసటట ననస:26-20-350
వయససస:26
లస: పప
94-164/1250

1338 NDX2332252
పపరర: వరణణశక మలరస

1341 NDX2332278
పపరర: రరజ మలరస

94-164/58

1327 NDX2529360
పపరర: పదణ నడగరపప గబ

1330 NDX2332187
పపరర: రగవత మననస

1333 NDX2332112
పపరర: శరససన మననస

1336 NDX2332211
పపరర: శకనస బబదసబల

1339 NDX2481331
పపరర: వజయలకడణ మననస

94-164/61

1342 NDX2481281
పపరర: రరజ మలరస

94-165/815

భరస : కకటటశసర రరవప మలధవరపప
ఇసటట ననస:26-20-360
వయససస:26
లస: ససస స

1345 NDX2332369
పపరర: నడగ రరజ దదవపళళ

94-164/53

1348 NDX2481265
పపరర: శకనవరసరరవప
తసడడ:డ వనసకయఖ ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:26-20-363
వయససస:50
లస: పప

1328 NDX2773612
పపరర: వననద కలమలర జసపన

94-164/1247

1331 NDX2481299
పపరర: శరససన మననస

94-164/54

తసడడ:డ మరరయదడసస మననస
ఇసటట ననస:26-20-350
వయససస:25
లస: పప
94-164/56

1334 NDX3134947
పపరర: రగశమణ పపరస

94-164/1249

భరస : చననగగవసదస పపరస
ఇసటట ననస:26-20-351
వయససస:73
లస: ససస స
94-164/57

1337 NDX2882942
పపరర: శకనస బమదసలల

94-164/1251

తసడడ:డ అబడహస బమదసలల
ఇసటట ననస:26-20-352
వయససస:33
లస: పప
94-164/59

1340 NDX2332237
పపరర: వజయ లకడణ మలరస

94-164/60

భరస : సరసబశవ రరవప లలట మలరస
ఇసటట ననస:26-20-352/2
వయససస:41
లస: ససస స
94-164/62

1343 NDX3142064
పపరర: కరకసత కలమలర మలధవరపప

94-164/1252

తసడడ:డ వరయఖ మలధవరపప
ఇసటట ననస:26-20-359
వయససస:25
లస: పప
94-164/64

తసడడ:డ వనసకటరరవప లలట దదవపళళ
ఇసటట ననస:26-20-360
వయససస:23
లస: పప
94-164/66

94-164/47

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జసపన
ఇసటట ననస:26-20-346
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలరస
ఇసటట ననస:26-20-352/2
వయససస:28
లస: పప
94-164/63

94-164/46

తసడడ:డ భభససర రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:26-20-343
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మననస
ఇసటట ననస:26-20-352/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లలట మలరస
ఇసటట ననస:26-20-352/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖలససస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:26-20-362
వయససస:59
లస: ససస స

1325 NDX2332013
పపరర: కరవఖ కకసడడ

94-183/930

తసడడ:డ అబడహస బబదసబల
ఇసటట ననస:26-20-352
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజ మలరస
ఇసటట ననస:26-20-352/2
వయససస:29
లస: ససస స

1347 NDX2332377
పపరర: మసరసన బ షపక

1324 NDX3103801
పపరర: మలర శసరర కరతపప

తసడడ:డ మరరయదడసస మననస
ఇసటట ననస:26-20-350
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజగశ మననస
ఇసటట ననస:26-20-351
వయససస:31
లస: ససస స

1344 NDX2332302
పపరర: నసదదన మలధవరపప

తసడడ:డ వనసకట రతనస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:26-20-342
వయససస:34
లస: పప

భరస : శరససన మననస
ఇసటట ననస:26-20-350
వయససస:25
లస: ససస స

1332 NDX2332161
పపరర: షరలలమ మననస

1322 NDX2331981
పపరర: వనసకటటశసర రరవప సరతషలలరర

తసడడ:డ రమణయఖ చసతగబసటర
ఇసటట ననస:26-20-340,12TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:26-20-345
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడసరద మననస
ఇసటట ననస:26-20-348
వయససస:20
లస: ససస స

1335 NDX3198397
పపరర: చననమణయ మననస

94-165/821

తలర : యహన కరతపప
ఇసటట ననస:26-20-342
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:26-20-345
వయససస:62
లస: పప
1329 NDX3060571
పపరర: మననస మననస

1321 NDX2374205
పపరర: ససమత చసతగబసటర

1346 NDX2332146
పపరర: వనయ బబదసబల

94-164/65

తసడడ:డ అబబబరస బబదసబల
ఇసటట ననస:26-20-360
వయససస:25
లస: పప
94-164/67

1349 NDX2332500
పపరర: మరరయమణ మననస

94-164/68

భరస : ఏడడకకసడలల మననస
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:22
లస: ససస స
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1350 NDX2332476
పపరర: ఇజజక యలవరరస
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94-164/69

తసడడ:డ చసదడ పరల యలవరరస
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:25
లస: పప
94-164/72

భరస : ఐజజక యలవరరర
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:20
లస: ససస స
94-164/1255

Deleted
94-165/817

భరస : చసదడపరల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:44
లస: ససస స

94-164/1253

1357 NDX3198413
పపరర: అసజమణ సప రకరయల

94-164/1256

భరస : శవ సప రకరయల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:26
లస: ససస స
1360 NDX2519676
పపరర: చసదడ పరల యలవరరర

94-164/74

తసడడ:డ యయసస మననస
ఇసటట ననస:26-20-366
వయససస:31
లస: ససస స
94-164/77

భరస : నడగయఖ బబదసబల
ఇసటట ననస:26-20-368
వయససస:35
లస: ససస స

94-165/818

1363 NDX2332609
పపరర: ఇమలణనయయలల మననస

94-164/75

94-164/78

94-164/102

తసడడ:డ తరరపరల బబడర
ఇసటట ననస:26-20-368, 12TH LINE
వయససస:40
లస: పప

1371 NDX3153145
పపరర: వనసకట రరవప పగడల

1372 NDX2332682
పపరర: నరసమణ పగడడల

తసడడ:డ పసద ఏడడకకసడలల పగడల
ఇసటట ననస:26-20-377
వయససస:29
లస: పప
1374 NDX2332716
పపరర: నవఖ బబ మణనబబ యన

94-164/81

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-388/A
వయససస:25
లస: ససస స

1361 NDX2332526
పపరర: భమలకడణ మననస

94-164/73

1364 NDX2332583
పపరర: శవ మననస

94-164/76

1367 NDX2902385
పపరర: నసదదన మలధవరపప

94-164/1257

1370 NDX3084506
పపరర: రరమబ మమడ

94-164/1258

తసడడ:డ నగగశసరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:26-20-374
వయససస:20
లస: పప
94-164/79

1373 NDX2332989
పపరర: శక లకడణ బబ మణనబబ యన

భరస : రరమయఖ లలట పగడడల
ఇసటట ననస:26-20-385
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-388
వయససస:32
లస: ససస స

94-164/82
1375 NDX2332732
పపరర: వనయ కలమలర
బబ మణనబబ యన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-388/A
వయససస:26
లస: పప

1376 NDX3182946
పపరర: అసజమణ బబ మణనబబ యన

94-164/1261 1378 NDX2332765
1377 NDX3186467
పపరర: రరమసరసమ బబ మణనడబబ యన
పపరర: గరరరకలమలరర సససగసశశటట

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ బబ మణనడబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-388/A
వయససస:43
లస: పప

94-165/816

భరస : కకటటశసరరరవప మలధవరపప
ఇసటట ననస:26-20-368
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగయఖ బబడర
ఇసటట ననస:26-20-368, 12TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స
94-164/1259

1358 NDX2519619
పపరర: జజషషవ యలవరరర

తసడడ:డ యయసస మననస
ఇసటట ననస:26-20-366
వయససస:29
లస: పప

1366 NDX2332633
పపరర: నడగయఖ బబదసబల

1369 NDX2373983
పపరర: నడగయఖ బబడర

భరస : రరమ కకషష సససగసశశటట
ఇసటట ననస:26-20-389
వయససస:66
లస: ససస స

94-164/1254

భరస : వవమయఖ మననస
ఇసటట ననస:26-20-365
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరల బబదసబల
ఇసటట ననస:26-20-368
వయససస:50
లస: పప
94-164/101

1355 NDX3200078
పపరర: అసజమణ సప రరయకయలలల

తసడడ:డ చసదడపరల జజషషవర
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష రరవప మననస
ఇసటట ననస:26-20-366
వయససస:26
లస: పప

1365 NDX2332666
పపరర: కకటటశసరమణ బబదసబల

94-164/71

భరస : శవ సప రరయకయలలల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ చసదడ పరల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:49
లస: పప

1362 NDX2332559
పపరర: మమరర మననస

1368 NDX2373959
పపరర: కకటటశసరమణ బబడర

1354 NDX3212362
పపరర: శవ సప రకరయల

1352 NDX2332419
పపరర: ఏడడకకసడలల మననస

తసడడ:డ దడవదస మననస
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ సప రకరయల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ సప రరయకయలలల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:26
లస: ససస స
1359 NDX2519684
పపరర: మమరర యలవరరర

94-164/70

తసడడ:డ దడవదస మననస
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:28
లస: పప

1353 NDX2515567
పపరర: వకకటరరయల రరణణ యలవరరర

1356 NDX3190576
పపరర: అసజమణ సప రరయకయలలల

1351 NDX2332443
పపరర: రవసదడ బభబబ మననస

94-164/83

94-164/80

94-164/1260

భరస : పసద వరయఖ బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-388/A
వయససస:67
లస: ససస స
1379 NDX2332815
పపరర: అమర గగల

94-164/84

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గగల
ఇసటట ననస:26-20-389
వయససస:22
లస: పప
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1380 NDX3058963
పపరర: అనసష షపక
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94-164/1262

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:26-20-390
వయససస:21
లస: ససస స
1383 NDX2332898
పపరర: ఝలనస లకడణ కకట

94-164/85

94-164/87

94-164/90

భరస : బభబబ రరవప
ఇసటట ననస:26-20--409
వయససస:38
లస: ససస స
1392 NDX3156361
పపరర: వనసకటటశసరలల గరణ

94-164/1264

తసడడ:డ మశశ గరణ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:59
లస: పప
1395 NDX3163912
పపరర: అనల బభబబ మబరరకకపపడడ

94-184/1113

Deleted
94-164/94

తసడడ:డ బభబబ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-20-430
వయససస:45
లస: పప
1404 NDX2443323
పపరర: జజషస ఆనసద కలమలరర కకల

94-164/95

భరస : దదలప కకల
ఇసటట ననస:26-20-448
వయససస:34
లస: ససస స
1407 NDX3296068
పపరర: రరణణ దడసరర
భరస : రరజ దడసరర
ఇసటట ననస:26-20-455
వయససస:18
లస: ససస స

1387 NDX2332930
పపరర: పడశరసత కనసమమరర

94-164/88

1388 NDX2333003
పపరర: దదవఖ భభరత సతఖల
భరస : శరత సతఖల
ఇసటట ననస:26-20-405
వయససస:28
లస: ససస స

1390 NDX3253374
పపరర: మహహశ బభబబ తతకల

1391 NDX2332963
పపరర: ససతమణ జరనసగరర

94-164/1466

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:26-20-412 NEW 95-1-15
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషష రరవప జరనసగరర
ఇసటట ననస:26-20-416
వయససస:34
లస: ససస స

1393 NDX3156528
పపరర: చనన బభబబ మబరరకకపపడడ

1394 NDX3131919
పపరర: జజశన మబరరకకపపడడ

94-164/1265

1399 NDX2374080
పపరర: వమచన రరణణ దడసరర

94-164/1268

94-164/92

భరస : కరరణడకర కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-20-430
వయససస:36
లస: ససస స
1402 NDX2373603
పపరర: గగపస కలసబ

94-164/91

94-164/1266

94-164/1269

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:22
లస: ససస స
1400 NDX2374056
పపరర: ఆర వ రతనస కలరపరటట

94-164/93

తసడడ:డ మషప కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-20-430
వయససస:38
లస: పప
94-164/103

1403 NDX2815579
పపరర: పరసతమణ పతస
భరస : ససబబయఖ పతస
ఇసటట ననస:26-20-434
వయససస:66
లస: ససస స

1405 NDX2443299
పపరర: ఎసపస రమణ కకల

1406 NDX2458255
పపరర: మలలర శసరర కళళకలసట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దడసరర
ఇసటట ననస:26-20-455
వయససస:21
లస: పప

94-164/89

1397 NDX3170933
పపరర: తదజ మబరరకకపపడడ

తసడడ:డ శకనస కలసబ
ఇసటట ననస:26-20-430 15TH LANE
వయససస:22
లస: పప

1408 NDX3296076
పపరర: రరజ దడసరర

94-164/1128

భరస : చనన బభబబ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:27
లస: ససస స

94-164/96

భరస : రతనస కకల
ఇసటట ననస:26-20-448
వయససస:56
లస: ససస స
94-164/1495

1385 NDX2555779
పపరర: శకనవరస బబ మణనబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:26-20-403
వయససస:25
లస: పప

1396 NDX3208675
పపరర: తదజ మబరరకకపపడడ

94-164/1182

తసడడ:డ రసగయఖ బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:26-20-396
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:22
లస: ససస స
1401 NDX2374064
పపరర: కరరణడకర కలరపరటట

94-164/86

Deleted

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:22
లస: పప
1398 NDX3210523
పపరర: తదజ మబరరకకపపడడ

1384 NDX2332864
పపరర: ససరగసదడ కకట

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:26-20-419
వయససస:29
లస: పప
94-164/1267

1382 NDX2728806
పపరర: మరర మమఘన

తలర : మరర ససభభషసణ
ఇసటట ననస:26 20 391 SivaRam Nagar
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కకట
ఇసటట ననస:26-20-392
వయససస:33
లస: పప

భరస : శశషగరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:26-20-400/1
వయససస:22
లస: ససస స
1389 NDX2480713
పపరర: మలర శసరర

94-164/1263

తసడడ:డ ఇసరస గగ
ఇసటట ననస:26-20-391
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరగసదడ కకట
ఇసటట ననస:26-20-392
వయససస:27
లస: ససస స
1386 NDX2481034
పపరర: శరకవణణ కకపపపల

1381 NDX3111739
పపరర: ఏససబభబబ గగ

94-164/1276

94-164/97

భరస : కకసడలల కళళకలసట
ఇసటట ననస:26-20-452
వయససస:31
లస: ససస స
94-164/1496

1409 NDX2513646
పపరర: సరమలమ జఖస కటర

94-164/98

భరస : కకటటశసరరరవప కటర
ఇసటట ననస:26-20-467
వయససస:73
లస: ససస స
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1410 NDX2513562
పపరర: వజయ రరణణ దడసరర
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94-164/99

భరస : వజయ బభబబ దడసరర
ఇసటట ననస:26-20-483
వయససస:27
లస: ససస స
1413 NDX2547610
పపరర: జజఖత దడసరర

94-164/1134

94-165/820

భరస : శకనవరస రరవప నవనడవత
ఇసటట ననస:26-20-1996
వయససస:35
లస: ససస స
1419 NDX3130770
పపరర: లకడణ కరసతస పపనసగబపత

94-144/756

94-164/106

94-164/1138

94-164/1284

94-164/1287

తసడడ:డ రరమరరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:24
లస: పప
1434 NDX3263167
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

భరస : సరసబయఖ నలస
ఇసటట ననస:26-21-33/11
వయససస:66
లస: ససస స

1418 NDX2922151
పపరర: పడతడప జజషస కసభస

94-164/1306

1423 NDX2481059
పపరర: లకణణబడడ పపనసగబపరటట

1426 NDX2713402
పపరర: రరమబడడ పపనసగబపత

1429 NDX3067048
పపరర: ఏడడకకసడలల తతమలటట

94-164/1478

94-163/1357

94-164/107

1424 NDX2481083
పపరర: రమబడడ పపనసగబపరటట

94-164/108

తసడడ:డ రరమరరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:25
లస: పప
94-164/1139

1427 NDX3074507
పపరర: రమబడడ పపనసగబపరటట

94-164/1283

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:26-21-23/A
వయససస:24
లస: పప
94-164/1285

1430 NDX3187648
పపరర: రరమ చసదడ రరవప తతమలటట
భసధసవప: ససలర ససలర
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:24
లస: పప

1432 NDX3126307
పపరర: అనసష పపనసగబపరటట

1433 NDX3249315
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

1438 NDX3039682
పపరర: పవన కలమలర నసనన

94-164/105

తసడడ:డ రరమ రరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:23
లస: ససస స

94-164/1288

94-164/1286

94-164/1464

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:26-21-26
వయససస:29
లస: పప
94-164/1289

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలల
ఇసటట ననస:26-21-28/A
వయససస:18
లస: పప
94-164/109

94-164/1282

1421 NDX2481141
పపరర: అనసష పపనసగబపరటట

తసడడ:డ రరమ చసదడ ఆరఎహహచ తతమలటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:46
లస: పప

1435 NDX2866960
పపరర: వనసకట కరరరసక బలల

94-164/100

తసడడ:డ పరల కసభస
ఇసటట ననస:26-21-23/20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:26-21-26
వయససస:29
లస: పప
1437 NDX2449544
పపరర: ససబభబయమణ నలస

1417 NDX2805992
పపరర: ఇసరక డదవడ మబడడమల

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చతసచయఖ పపపప
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:47
లస: పప
1431 NDX3147741
పపరర: లకణణబడడ పపనసగబపరటట

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:26-20-571/2a
వయససస:19
లస: పప

1420 NDX2729572
పపరర: శశ కలమలర మదసబ

94-164/1133

1415 NDX2529345
పపరర: బభజ షపక

భరస : గబరవయఖ దడరర
ఇసటట ననస:26-20-540 15 TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:26
లస: ససస స
1428 NDX3128394
పపరర: శవ పడసరద పపపప

94-164/104

తసడడ:డ సప మజ మదసబ
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:27
లస: ససస స
1425 NDX2713485
పపరర: అనసతలకడణ పపనసగబపత

1414 NDX2373595
పపరర: మరరయమణ దడరర

1412 NDX2547602
పపరర: ఆనసద రరవప దడసరర

తసడడ:డ కకటయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:26-20-504
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనసదస మబడడమల
ఇసటట ననస:26-21-7/4/2
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమరరవప పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:26-21-23A
వయససస:48
లస: ససస స
1422 NDX2481125
పపరర: అనసత లకడణ పపనసగబపరటట

94-164/1277

తసడడ:డ రగశయఖ కకకతర పఅల
ఇసటట ననస:26-20-483
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:26-20-504
వయససస:27
లస: ససస స
1416 NDX2374270
పపరర: వశరల నలల
ర రర

1411 NDX3053626
పపరర: బభల యగర కకకతర పఅల

1436 NDX2902997
పపరర: పసడయసకర బలల

94-165/1026

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-21-28/A
వయససస:19
లస: ససస స
94-148/850

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-21-35
వయససస:30
లస: పప

94-164/1290
1439 NDX2922813
పపరర: పవన సరయ కలమలర చదసబబటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదసబబటట
ఇసటట ననస:26-21-42/E
వయససస:28
లస: పప
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1440 NDX3100393
పపరర: అదద లకడణ చతసబబటట
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94-164/1458

భరస : శకనవరస రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:26-21-42/e
వయససస:51
లస: ససస స
1443 NDX2464766
పపరర: రగశరణ షపక

1441 NDX3163847
పపరర: హజరర బ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-21-44/3
వయససస:47
లస: ససస స
94-164/110

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:23
లస: ససస స

94-164/1291

94-164/1294

94-164/1295

94-164/1298

94-165/1028

తసడడ:డ మబరళ కకషష బసవరరజ
ఇసటట ననస:26-21-79
వయససస:23
లస: ససస స

94-164/115

1459 NDX2728822
పపరర: కరజజ షపక

1462 NDX2728905
పపరర: ఆదస బ షపక

94-164/1303

1465 NDX2872786
పపరర: మసరసన వల షపక

94-164/1296

1468 NDX2716801
పపరర: చరసజవ బసవరరజ

94-164/1140

1451 NDX2751543
పపరర: రరషణ షపక

94-164/1293

1454 NDX2525525
పపరర: మసరసన వల షపక

94-164/116

1457 NDX2728863
పపరర: అల బ షపక

94-164/1297

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:26-21-64
వయససస:52
లస: ససస స
94-164/1299

1460 NDX2757201
పపరర: జమల బ షపక

94-164/1300

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:26-21-64
వయససస:23
లస: ససస స
94-164/1301

1463 NDX2728889
పపరర: నడగబర బ షపక

94-164/1302

భరస : అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:26-21-64/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-164/1304

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-21-64/B
వయససస:49
లస: పప
94-164/1141

1448 NDX2558419
పపరర: రరషణ షపక

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-21-63
వయససస:20
లస: పప

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-21-64/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసడన షపక
ఇసటట ననస:26-21-64/3
వయససస:60
లస: ససస స
1467 NDX2716819
పపరర: బసదస శక బసవరరజ

1456 NDX2782282
పపరర: మసరసన బ షపక

94-164/112

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:26-21-64
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన సఈబ షపక
ఇసటట ననస:26-21-64
వయససస:67
లస: పప
1464 NDX2728848
పపరర: జలలకబ షపక

94-164/1292

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-21-63
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-21-64
వయససస:32
లస: ససస స
1461 NDX2848778
పపరర: రససల షపక

1453 NDX2525533
పపరర: మసరసన వల షపక

1445 NDX2464774
పపరర: షరరక షపక

తలర : మమహరరనననసర షపక
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-21-63
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరప సరహహభమ షపక
ఇసటట ననస:26-21-63
వయససస:49
లస: పప
1458 NDX2818375
పపరర: జన బబగబమ షపక

94-164/114

భరస : అబబబల రహహస సయద
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:20
లస: పప
1455 NDX2873073
పపరర: ససభభన షపక

1450 NDX2823607
పపరర: మబబన సయద

94-148/784

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: హబబబబలర షపక
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సయద
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:42
లస: ససస స
1452 NDX2764728
పపరర: షరరరక షపక

94-164/111

భరస : తరరపత సరసమ మలరరసపపరస
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప మలరరసపపరస
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:48
లస: పప

1442 NDX2563807
పపరర: షరరరక షపక

భసధసవప: హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:26-21-49
వయససస:20
లస: పప

1444 NDX2406247
పపరర: దడడకకవలర మలరరసపపరస

94-164/113 1447 NDX2517530
1446 NDX2406254
పపరర: తరరపత సరసమ మలరరసపపరస
పపరర: రరషణ షపక

1449 NDX2820199
పపరర: అబబబల రహహస సయద

94-165/1027

1466 NDX2728913
పపరర: మహబబలల షపక

94-164/1305

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:26-21-64/D
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/1142

తసడడ:డ మబరళ కకషషస రరజ బసవరరజ
ఇసటట ననస:26-21-79
వయససస:21
లస: పప

1469 NDX2965770
పపరర: నడగపపరరషమ చలర

94-149/885

భరస : ససభభషచసదడబబ స దడసరర
ఇసటట ననస:26-22-1/b
వయససస:28
లస: ససస స
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1470 NDX3253739
పపరర: గరతడసజల బటటటల
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94-164/1467

Deleted

భరస : ఉమ శసకర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:26-22-4
వయససస:27
లస: ససస స
1473 NDX2333029
పపరర: వజయ దళవరయ

94-164/118

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:26-22-9
వయససస:29
లస: పప
1476 NDX2333144
పపరర: భవరన కలసచడల

భరస : ఉమ శసకర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:26-22-4
వయససస:27
లస: ససస స
1474 NDX3203262
పపరర: మసగమణ కలసచల

94-164/120

1480 NDX2729143
పపరర: ససత ఉపపపటభలల
భరస : వరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:26-22-13/1
వయససస:57
లస: ససస స

1482 NDX2333227
పపరర: పరవన దదవ కసదసనసరర

1483 NDX2333201
పపరర: వనసకట రమణ కసదసమమరర

94-164/123

భరస : ససరగష బభబబ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:26-22-14
వయససస:30
లస: ససస స
94-164/126

94-159/720

94-164/1312

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:26-22-27/1
వయససస:56
లస: ససస స

94-164/1308

1492 NDX3249307
పపరర: రహహమబననసర పటట న

94-165/1155

94-164/1313

94-164/119

1478 NDX2333177
పపరర: దసరర రరవప ఉపపపతల

94-164/122

1481 NDX2729127
పపరర: రరజఖలకడణ కలసచడల

94-164/1309

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-22-13/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-164/124

1484 NDX2373967
పపరర: దసకరఫరర ఫరరవ కసదసనసరర

94-164/1310

1487 NDX2333250
పపరర: ససబబబలల కసదసలలరర

94-164/127

భరస : సరసబయఖ కసదసలలరర
ఇసటట ననస:26-22-15
వయససస:74
లస: ససస స
94-164/1482

1490 NDX2917847
పపరర: అనసష ససపసగర

94-164/1311

భరస : కకరణ బభబబ ససపసగర
ఇసటట ననస:26-22-23
వయససస:28
లస: ససస స
94-164/1463

1493 NDX3252707
పపరర: హబబబలర ఖలన పటట న

94-164/1465

తసడడ:డ సతస ర ఖలన పటట న
ఇసటట ననస:26-22-26
వయససస:59
లస: పప

1495 NDX2971323
పపరర: సతఖనడరరయణ కసభసపరటట

94-149/886

1496 NDX3232113
పపరర: పడభభవత కసభసపరటట

94-161/820

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:26-22-26/B
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ చసదడరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:26-22-26/B
వయససస:62
లస: ససస స

1498 NDX3266467
పపరర: ఈశసర రరవప వలలర పప

1499 NDX3266483
పపరర: శవ పరరసత వలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-27/1
వయససస:37
లస: పప

94-164/125

తసడడ:డ నడగయఖ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:26-22-14
వయససస:71
లస: పప

భరస : హబబబలర ఖలన పటట న
ఇసటట ననస:26-22-26
వయససస:53
లస: పప

భరస : శబబర బభష షపక
ఇసటట ననస:26-22-26
వయససస:32
లస: ససస స
1497 NDX2729218
పపరర: రమణ బతష
స ల

1489 NDX3266442
పపరర: చసడడ పసడయ తషరక

1475 NDX2333045
పపరర: వనసకరయమణ కలసచల

తసడడ:డ శకనస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:26-22-12/9
వయససస:29
లస: పప

భరస : భకకలల రరవప తషరక
ఇసటట ననస:26-22-22
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖజ నడయక రససల
ఇసటట ననస:26-22-26
వయససస:69
లస: ససస స
1494 NDX3252723
పపరర: శరహహన ససలలసనడ షపక

94-164/121

భరస : ససరగశ బభబబ
ఇసటట ననస:26-22-14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప పసటర
ఇసటట ననస:26-22-17
వయససస:35
లస: ససస స
1491 NDX2929537
పపరర: బబగబమ మహమమద

1486 NDX2729168
పపరర: పరవన దదవ కసదసనసరర

94-164/117

భరస : యలర యఖ కలసచల
ఇసటట ననస:26-22-11
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద కసదసమమరర
ఇసటట ననస:26-22-14
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:26-22-14
వయససస:71
లస: పప
1488 NDX2685493
పపరర: అదద లకడణ పసటర

94-164/1331

తసడడ:డ ఏలర యఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-11/A
వయససస:53
లస: పప
94-164/1307

1472 NDX2406304
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడల

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబభబరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-5
వయససస:47
లస: పప

1477 NDX2333094
పపరర: రమణయఖ కలసచడల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:26-22-13
వయససస:23
లస: పప

1485 NDX2374007
పపరర: శసకర రరవప కసదసనసరర

94-164/1477

భరస : శవ నడగగశసర రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-9
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-11/A
వయససస:25
లస: ససస స
1479 NDX2892081
పపరర: దసరర రరవప తరరమల కకసడ

1471 NDX3262540
పపరర: గరతడసజల బటటటల

94-164/1484

94-179/1290

భరస : ఈశసర రరవప వలర పప
ఇసటట ననస:26-22-27/1
వయససస:32
లస: ససస స

Page 56 of 363

1500 NDX3266673
పపరర: కకటటశసరర వలలర పప
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94-149/1005

భరస : రమణయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-27/2
వయససస:45
లస: ససస స
1503 NDX2333284
పపరర: తరరపతమణ బతష
స ల

94-164/128

94-164/1483

94-164/1468

1507 NDX2333326
పపరర: వససత లకడణ కసదసనసరర

1510 NDX3257250
పపరర: మలరగససడయయలల బబ రరగడడ

94-164/1473

1513 NDX3257300
పపరర: వజయ మబపపరరజ

1516 NDX2333342
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపపతళర

తసడడ:డ యలమసద మలలర
ఇసటట ననస:26-22-32 NAGARAMPALEM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ఉపపపతళర
ఇసటట ననస:26-22-34/2
వయససస:39
లస: పప

1518 NDX2480655
పపరర: ఈశసరమణ వవమబల

1519 NDX2880763
పపరర: ఈశసరమణ వనమబల

94-164/134

భరస : జగననణహన రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:26-22-35
వయససస:34
లస: ససస స
1521 NDX2333433
పపరర: కళళఖణణ తరరమల వలలర పప

94-164/135

తసడడ:డ వనసకయఖ గబనజ
ఇసటట ననస:26-22-39
వయససస:27
లస: పప

94-164/1471

94-164/1317

1525 NDX2703445
పపరర: పడవణ కలమలర

94-164/1474

1528 NDX2333599
పపరర: శరరద గబసజ
భరస : శసకర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-40
వయససస:41
లస: ససస స

1508 NDX2481463
పపరర: శవయఖ మబపపరరజ

94-164/131

1511 NDX3257276
పపరర: వరలకడణ బమరగడడ

94-164/1472

1514 NDX3155280
పపరర: వససత లకడణ కసదసనసరర

94-209/1012

భరస : శవయఖ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:38
లస: ససస స
94-164/132

1517 NDX2333375
పపరర: మహ లకడణ చలలర

94-164/133

భరస : బసగరరర సరసమ చలలర
ఇసటట ననస:26-22-35
వయససస:23
లస: ససస స
94-164/1315

94-164/136

1520 NDX2880359
పపరర: జగన మబరళమహన రరవప
వవమబల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-22-35
వయససస:31
లస: పప
1523 NDX2333466
పపరర: దసరర పడసరద వలలర పప

94-164/1316

94-164/137

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-37
వయససస:26
లస: పప
94-180/1237

తసడడ:డ కరరమబలర ఉపపప
ఇసటట ననస:26-22-38
వయససస:19
లస: పప
94-164/139

94-164/1314

భరస : మలరససడదయబలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-37
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-22-37
వయససస:21
లస: ససస స
1527 NDX2373827
పపరర: ఉదయ పడసరద గబనజ

1522 NDX2333409
పపరర: శరరద వరణణ వలలర పప

1505 NDX2766129
పపరర: చసదడమణ బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబపపరరజ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:63
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-22-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-37
వయససస:21
లస: ససస స
1524 NDX2880748
పపరర: కలలఖణణ తరరమల వలలర పప

94-164/130

భరస : శవయఖ మబపపరరజ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:58
లస: ససస స
94-166/1

94-165/1029

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-22-28/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద బమరగడడ
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:46
లస: పప
1515 NDX2378875
పపరర: లకడణ నడరరయణ మలలర

94-164/129

భరస : శవయఖ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనన తమలపరకల
ఇసటట ననస:26-22-31
వయససస:39
లస: ససస స
1512 NDX3257292
పపరర: మలరససడదయబలల బమరగడడ

1504 NDX2333300
పపరర: గణణష బతష
స ల

1502 NDX2872265
పపరర: సతఖవత గబసజ

భరస : దసరర పడసరద గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-27/b
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నడగబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-28/A
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటటశసరర రరవప ఉపపతల
ఇసటట ననస:26-22-28/A
వయససస:37
లస: ససస స
1509 NDX3253788
పపరర: మరరయమణ తమలపరకల

94-164/1485

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:26-22-27/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గణణష బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-28/A
వయససస:23
లస: ససస స
1506 NDX3266459
పపరర: వజయ ఉపపతల

1501 NDX3266699
పపరర: తడతరరవప వలలర పప

1526 NDX2333508
పపరర: నరసమణ గబసజ

94-164/138

భరస : యలమసద గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-39
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/140

1529 NDX2333565
పపరర: ఈశసర తదజ రరజ గబసజ

94-164/141

తసడడ:డ శసకర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-40
వయససస:21
లస: పప
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1530 NDX2333532
పపరర: సరయ శవ కకకషషస రరజ గబసజ

94-164/142

తసడడ:డ శసకర రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-40
వయససస:23
లస: పప
1533 NDX2333649
పపరర: రరజఖ లకడణ చలలర

94-164/145

94-164/1318

94-164/1321

94-164/148

తసడడ:డ వనసకటసరసమ దదవలర
ఇసటట ననస:26-22-44/A
వయససస:53
లస: పప
1548 NDX3286499
పపరర: ఉమ శసకరరరవప బటటటల
తసడడ:డ రరమ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:26-22-48
వయససస:34
లస: పప
1551 NDX2547594
పపరర: శవ రరణబక దదవ తమణశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:20
లస: ససస స
1554 NDX3265196
పపరర: పరరసత అచచ

94-164/1480

94-164/151

94-164/1320

1541 NDX2333672
పపరర: మణణ పపసజల

94-164/147

భరస : శకనవరస రరవప పపసజల
ఇసటట ననస:26-22-43
వయససస:35
లస: ససస స

94-164/1323 1544 NDX2937696
1543 NDX2729069
పపరర: మమకరసటటశసరరరవ ఠమణసపత
పపరర: ససజజత ఠమణసపత

1546 NDX2929867
పపరర: రరమ రరవప బతష
స ల

1549 NDX2929875
పపరర: రమణమణ బతష
స ల

1552 NDX2729085
పపరర: కకసడలల మలర

1555 NDX3265212
పపరర: శకనస అచచ

1558 NDX2333763
పపరర: సరసబశవ రరవప తమణశశటట
తసడడ:డ శసకర రరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49/A
వయససస:45
లస: పప

94-164/1324

భరస : మమకరసటటశసరరరవ ఠమణసపత
ఇసటట ననస:26-22-43
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/1326

1547 NDX2783538
పపరర: శవ దసరర పడసరద బతషల

94-164/1327

తసడడ:డ రరమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-48
వయససస:39
లస: పప
94-165/1031

1550 NDX2333813
పపరర: అసజమణ మలర

94-164/149

భరస : కకసడలల మలర
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:47
లస: ససస స
94-164/1328

1553 NDX2879971
పపరర: కకటటశసర రరవప మలర

94-164/1329

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:29
లస: పప
94-164/1481

తసడడ:డ రరమ రరవప అచచ
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:38
లస: పప

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49/A
వయససస:36
లస: ససస స

94-164/1322

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస అచచ
ఇసటట ననస:26-22-49
వయససస:30
లస: ససస స
1557 NDX2406296
పపరర: వనసకట రమణ తమణశశటట

1540 NDX2879351
పపరర: అసకమణరరవప కలసచల

భరస : రరమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-48
వయససస:63
లస: ససస స
94-164/1144

94-164/146

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-22-42C
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-48
వయససస:73
లస: పప
94-164/1491

1535 NDX2406270
పపరర: ససబభబరరవప కలసచడల

94-164/1319 1538 NDX2879369
1537 NDX2879302
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప కలసచడల
పపరర: నరణల కలసచడల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఠమణసపత
ఇసటట ననస:26-22-43
వయససస:49
లస: పప
94-164/1325

94-164/144

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-42/C
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-22-42C
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరస పడసరద పపసజల
ఇసటట ననస:26-22-43
వయససస:57
లస: ససస స
1545 NDX2906923
పపరర: వనసకటటశసరరర దదవలర

94-165/1030

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-22-42C
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-22-42C
వయససస:24
లస: పప
1542 NDX2333722
పపరర: అసజల పపసజల

1534 NDX2905719
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మలలర

1532 NDX2333631
పపరర: ససపన దదవ యసడడపలర

భరస : శకనవరస రరవప యసడడపలర
ఇసటట ననస:26-22-41
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ శరసబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:26-22-42
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగమణణ
ఇసటట ననస:26-22-42/C
వయససస:22
లస: ససస స
1539 NDX2729267
పపరర: ససబబరరవప కలసచడల

94-164/143

తసడడ:డ SAYANN గబసజ
ఇసటట ననస:26-22-40
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసస చలలర
ఇసటట ననస:26-22-42
వయససస:32
లస: ససస స
1536 NDX2729234
పపరర: ససబబ రరవప కలసచడల

1531 NDX2449536
పపరర: శసకరరరవప గబసజ

1556 NDX2333789
పపరర: వనసకట రమణ తమణశశటట

94-164/150

భరస : సరసబశవరరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/152

1559 NDX2406288
పపరర: సరసబశవరరవప తమణశశటట

94-164/153

తసడడ:డ శసకరరరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:26-22-49/A
వయససస:45
లస: పప
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94-164/154

భరస : శసకర ఒరరస
ఇసటట ననస:26-22-53
వయససస:34
లస: ససస స
1563 NDX3264777
పపరర: ఉపపతల శవ కలమలర

1569 NDX2333896
పపరర: గగపస బతష
స ల

94-164/1479

94-165/1032

94-164/159

94-164/1497

94-165/1033

94-165/1151

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-23-12/A
వయససస:42
లస: పప

94-164/1146

1573 NDX2595247
పపరర: రమఖ కరథద

94-164/1332

94-164/1143

1568 NDX2333912
పపరర: దసరర మలలర శసరర దళవరయ

94-164/158

1571 NDX2369585
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-165/6

1574 NDX2594406
పపరర: ఏసస బభబబ కరథద

94-165/955

94-164/1456 1577 NDX2334993
1576 NDX3224052
పపరర: వనసకట శవ రరమరరడడ చడగసటట
పపరర: వసశ రరతక చడగసటట

1579 SOT0692657
పపరర: ఉమదదవ కలరగటట

1582 NDX3127651
పపరర: వజయ కలసపటట

1585 NDX3218021
పపరర: కరరస షర షపక

1588 NDX2583730
పపరర: ససభభన సయద
తసడడ:డ మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:26-23-12/A
వయససస:33
లస: పప

94-165/7

తసడడ:డ వనసకట శవరరమ రరడడ చడగసటట
ఇసటట ననస:26-23-2
వయససస:23
లస: ససస స
94-165/1169

1580 NDX2558211
పపరర: గరత లకడణ పసడయసకర మతతరర

94-165/959

తసడడ:డ ససధకర మతతరర
ఇసటట ననస:26-23-5
వయససస:20
లస: ససస స
94-165/1139

1583 NDX2725497
పపరర: షపహనడజ షపక

94-165/1034

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:26-23-11
వయససస:26
లస: ససస స
94-165/1035

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-23-12
వయససస:18
లస: పప
94-165/8

94-147/684

తసడడ:డ దడవదస కరథద
ఇసటట ననస:26-22-472/A
వయససస:25
లస: పప

భరస : డదవడ కలసపటట
ఇసటట ననస:26-23-8
వయససస:55
లస: ససస స
94-165/1004

1565 NDX2942332
పపరర: అజత శవ ససబడమణఖస
అలకలసట
తసడడ:డ వరయఖ అలకలసట
ఇసటట ననస:26-22-64/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:26-22-125
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రవసదడబభబబ యయనసగబ
ఇసటట ననస:26-23-4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-23-12
వయససస:21
లస: పప
1587 NDX2363406
పపరర: లలల బభషర షపక

1570 NDX2553477
పపరర: అఖల చలలర

94-164/156

భరస : వజయ దళవరయ
ఇసటట ననస:26-22-69
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరడడడ చడగసటట
ఇసటట ననస:26-23-2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హహబల కలసపటట
ఇసటట ననస:26-23-8
వయససస:52
లస: పప
1584 NDX2580223
పపరర: జజన బభష షపక

94-164/1330

భరస : ఏసస బభబబ కరథద
ఇసటట ననస:26-22-472/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరమరరడడడ చడగసటట
ఇసటట ననస:26-23-2
వయససస:48
లస: ససస స
1581 NDX3126950
పపరర: డదవడ కలసపటట

1567 NDX2729036
పపరర: లకడణ తరరపతమణ బతష
స ల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలలర
ఇసటట ననస:26-22-70
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పటట సశశటట
ఇసటట ననస:26-23-1/1
వయససస:24
లస: పప
1578 NDX3234309
పపరర: పదడణవత రరడడడపలర

94-164/157

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-65
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర మమరరస బసడడ
ఇసటట ననస:26-22-204
వయససస:25
లస: పప
1575 NDX2986024
పపరర: సరయ రరమ పటట సశశటట

1564 NDX2333888
పపరర: పవన కలమలరర కలసచడల

1562 NDX2333870
పపరర: శరకవణణ దసరర దదవ ససగలపలర

తసడడ:డ రరమయఖ ససగలపలర
ఇసటట ననస:26-22-56
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:26-22-63
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-22-69
వయససస:23
లస: పప
1572 NDX3299427
పపరర: మణణకసఠ బసడడ

94-164/155

తసడడ:డ రమణ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-22-53
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:26-22-56
వయససస:54
లస: పప
1566 NDX2819688
పపరర: అజత శవ ససబడమణఖస
అలకలసట
తసడడ:డ వరయఖ అలకలసట
ఇసటట ననస:26-22-64/A
వయససస:18
లస: పప

1561 NDX2333862
పపరర: కకషష ఒరరస

1586 NDX2903300
పపరర: శశశదడ బఇవనస షపక

94-146/893

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-23-12A
వయససస:24
లస: ససస స
94-165/956

1589 NDX2725612
పపరర: అబబబల రశద షపక

94-165/1138

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-23-12A
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: కరరశరణ షపక
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94-165/957

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:26-23-12B
వయససస:19
లస: ససస స
1593 NDX2518611
పపరర: కకసడమణ

94-165/10

94-165/13

94-165/1182

94-165/1183

94-165/1009

94-165/1049

94-165/1153

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప బబసస
ఇసటట ననస:26-24-21
వయససస:21
లస: పప

1603 NDX2971604
పపరర: ఇసరసకల దసగబరపప గబ

1606 NDX2966554
పపరర: ఇసదదరర గబసటకరన

1609 NDX2824860
పపరర: ఫరడనసస దరసనపప

1612 NDX2966562
పపరర: ఝనస గబసటకరన

94-165/1166

1615 NDX2554541
పపరర: జజఖతఖత దరసనపప

94-165/1044

1618 NDX2706679
పపరర: నలర గటర ససబబరరవప
తసడడ:డ నలర గటర పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-24-22/10
వయససస:68
లస: ససస స

1598 NDX2335487
పపరర: సససదడ షపక

94-165/14

1601 NDX2554293
పపరర: నహహద బభబబ షపక

94-165/1006

1604 NDX3291473
పపరర: పడసనన కలమలర సరళకకనవటట

94-165/1181

తసడడ:డ ననవరహహ సరళకకనవటట
ఇసటట ననస:26-24-5
వయససస:18
లస: పప
94-163/1358

1607 NDX3019221
పపరర: రరజగశ గబసటకరన

94-163/1359

తసడడ:డ బభబబ గబసటకరన
ఇసటట ననస:26-24-8
వయససస:21
లస: పప
94-165/1050

1610 NDX2971745
పపరర: సప న గబసటకరన

94-165/1051

తసడడ:డ బభబబ గబసటకరన
ఇసటట ననస:26-24-8
వయససస:18
లస: ససస స
94-163/1360

1613 NDX2685303
పపరర: బభబ కకడమల

94-165/960

తసడడ:డ బభబబ లలటట కకడమల
ఇసటట ననస:26-24-12
వయససస:21
లస: పప
94-165/1007

తసడడ:డ సలలణన దరసనపప
ఇసటట ననస:26-24-17
వయససస:18
లస: ససస స
94-165/1036

94-165/12

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-23-27B
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప గబసటకరన
ఇసటట ననస:26-24-9
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ కకడమల
ఇసటట ననస:26-24-12
వయససస:22
లస: పప
1617 NDX2989101
పపరర: చసదస బబసస

94-165/958

తసడడ:డ దదవదడస దరసనపప
ఇసటట ననస:26-24-8
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజగశ కకడమల
ఇసటట ననస:26-24-8/1
వయససస:24
లస: ససస స
1614 NDX3268893
పపరర: బభబ కకడమల

1600 NDX2700094
పపరర: సరబభడజఖస మమడ

1595 NDX2520740
పపరర: మనన పరగరలల

తసడడ:డ సససయద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-23-21
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ గబసటకరన
ఇసటట ననస:26-24-8
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ దదవదడసస
ఇసటట ననస:26-24-8
వయససస:37
లస: పప
1611 NDX3235991
పపరర: ససరరప రరణణ దరసనపప

94-165/1160

తసడడ:డ బకస దసగబరపప గబ
ఇసటట ననస:26-24-4
వయససస:59
లస: పప

తలర : మమరర గగన
ఇసటట ననస:26-24-6/2
వయససస:21
లస: పప
1608 NDX2725455
పపరర: దరరసనడపప పరల

1597 NDX3256948
పపరర: అనసష యయపపరర

94-165/9

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప పరగరలల
ఇసటట ననస:26-23-13
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ మమడ
ఇసటట ననస:26-23-21/A
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:26-24-3
వయససస:55
లస: పప
1605 NDX2558617
పపరర: శకకరసత గగన

94-165/11

తసడడ:డ లకణణ యయపపరర
ఇసటట ననస:26-23-18
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:26-23-21
వయససస:24
లస: ససస స
1602 NDX3299310
పపరర: పడసరద బభబబ గగకనకకసడ

1594 NDX2518850
పపరర: పసచచయఖ

1592 NDX2517266
పపరర: మలర శసరర పరగరలల

భరస : కకటటశసర రరవప పరగరలల
ఇసటట ననస:26-23-13
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: కకసడమణ
ఇసటట ననస:26-23-13
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:26-23-16
వయససస:65
లస: పప
1599 NDX3298619
పపరర: మబనన షపక

94-165/1005

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:26-23-12B
వయససస:22
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-23-13
వయససస:38
లస: ససస స
1596 NDX2335578
పపరర: వరల షపక

1591 NDX2558005
పపరర: అఫరల షపక

1616 NDX3234556
పపరర: వజయ దరసనపప

94-165/1152

తసడడ:డ పడసరద దరసనపప
ఇసటట ననస:26-24-17
వయససస:20
లస: పప
94-165/961

1619 NDX3271368
పపరర: ససదదప గబడడపరటట

94-165/1168

తసడడ:డ జయ రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:26-24-22-a
వయససస:21
లస: పప
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1620 NDX2572295
పపరర: అనల పసరవల
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94-165/962

తసడడ:డ శరమమఖలల పసరవల
ఇసటట ననస:26-24-29
వయససస:23
లస: పప
1623 NDX2725471
పపరర: నడగగశసర రరవప కకసడదటట

94-165/1038

94-165/1041

94-165/1177

94-165/1046

94-165/1048

94-165/16

94-165/1053

తసడడ:డ శరమబఖయయల నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:26-25-3
వయససస:21
లస: పప

1633 NDX3054954
పపరర: ససజజత యయససపప గబ

1636 NDX2725448
పపరర: నలమ కతస

1639 NDX2550671
పపరర: ససజన దదవరకకసడ

1642 NDX3133261
పపరర: ససవరరస మణ కకరరతడపత

94-165/1056

1645 NDX2837888
పపరర: జజఖత కకరరట పటట

94-165/1047

1648 NDX2597128
పపరర: ససరరప రరణణ మననస

94-165/1140

94-165/1008

1631 NDX3068160
పపరర: గరన సరలమన

94-165/1045

1634 NDX2517332
పపరర: శరసత లత కతస

94-165/15

1637 NDX3258183
పపరర: సనన తతటకలర

94-147/810

తసడడ:డ చనన తతటకలర
ఇసటట ననస:26-25-2
వయససస:30
లస: పప
94-165/964

1640 NDX2550978
పపరర: దదపసక దదవరకకసడ

94-165/1010

తసడడ:డ బభబబరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-25-2A
వయససస:25
లస: ససస స
94-165/1054

1643 NDX3064128
పపరర: ససనత కకరరతడపత

94-165/1055

భసధసవప: జజన బభబబ కకరరతడపత
ఇసటట ననస:26-25-2a
వయససస:38
లస: ససస స
94-165/1057

1646 NDX1906405
పపరర: అనల కలమలర పరతతరర

94-165/1011

తసడడ:డ దతసవవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:26-25-3
వయససస:35
లస: పప
94-165/965

Deleted

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మననస
ఇసటట ననస:26-25-4
వయససస:20
లస: ససస స

1628 NDX2544120
పపరర: సనన తతటకలర

భరస : రరజగశ కతస
ఇసటట ననస:26-24-48
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: జజన సన మబపపవరపప
ఇసటట ననస:26-25-2a
వయససస:33
లస: ససస స
94-165/1058

94-165/1040

తసడడ:డ గరన ససదరరన
ఇసటట ననస:26-24-47
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: జజన బభబబ కకరరతడపత
ఇసటట ననస:26-25-2a
వయససస:66
లస: ససస స

భసధసవప: ససనత కకరరతడపత
ఇసటట ననస:26-25-2a
వయససస:35
లస: పప
1647 NDX3178886
పపరర: ససనల కలమలర నడగరపప గబ

94-165/1043

తసడడ:డ బభబబరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-25-2A
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: ససనత కకరరతడపత
ఇసటట ననస:26-25-2a
వయససస:70
లస: ససస స
1644 NDX3055944
పపరర: జజన బభబబ కకరరతడపత

1630 NDX2968980
పపరర: రవసదడబభబబ దసనన

1625 NDX2989119
పపరర: ససటఫసన కకదమల

తలర : ససగబణ తతటకలర
ఇసటట ననస:26-24-32
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజగశ కతస
ఇసటట ననస:26-24-48
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-25-2A
వయససస:26
లస: ససస స
1641 NDX3002649
పపరర: రరబబమణ వవశపప గబ

94-165/1042

తసడడ:డ ఆశరరసదస యయససపప గబ
ఇసటట ననస:26-24-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ రరవప కతస
ఇసటట ననస:26-24-48
వయససస:21
లస: పప
1638 NDX2361079
పపరర: దదపసక దదవరకకసడ

1627 NDX3202181
పపరర: రగశయఖ కకసడదటట

94-152/714

తసడడ:డ పడభబ దడస కకదమల
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: ససరగష తతటకలర
ఇసటట ననస:26-24-38
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన గగన
ఇసటట ననస:26-24-47
వయససస:34
లస: పప
1635 NDX2849198
పపరర: రమమష కతస

94-165/1039

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వసడనస తతటకలర
ఇసటట ననస:26-24-37
వయససస:19
లస: పప
1632 NDX3069192
పపరర: సరలమన గరణ

1624 NDX2968972
పపరర: వజయ కలమలర కకసడదటట

1622 NDX3108339
పపరర: పడభబదడస రరపపరర

తసడడ:డ జవరనసదస రరపపరర
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:22
లస: పప
1629 NDX3288487
పపరర: బభబబ తతటకలర

94-165/1037

తసడడ:డ శరమమఖలల పసరవల
ఇసటట ననస:26-24-29
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:26-24-31
వయససస:54
లస: పప
1626 NDX3198348
పపరర: రగశయఖ కకసడదటట

1621 NDX2960961
పపరర: ససనల పసరవల

1649 NDX2491736
పపరర: వలసన దరరరనపప

94-165/17

తలర : ఏససమణ దరరరనపప
ఇసటట ననస:26-25-4A
వయససస:51
లస: పప
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1650 NDX2818789
పపరర: ఏసస గగచ పరకల
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94-165/1060

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-25-5
వయససస:42
లస: పప
1653 NDX3051372
పపరర: భమషణస కలసపటట

94-165/1063

94-165/1052

94-180/6

తసడడ:డ రమణయఖ కకననవ
ఇసటట ననస:26-25-41
వయససస:37
లస: పప

1657 NDX2584241
పపరర: టటరరసర కకనననర

1660 NDX3054798
పపరర: రరబక యయససపప గబ

94-164/161

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:26-25-307
వయససస:46
లస: ససస స

1663 NDX2331700
పపరర: నడగమర బ షపక

94-180/1238

94-166/668

తసడడ:డ రమలరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-26-3
వయససస:19
లస: పప

1666 NDX2443562
పపరర: శరసత దరరనపప

94-165/1059

భరస : అబడహస వరడడపప గమ
ఇసటట ననస:26-26-3C/2
వయససస:44
లస: ససస స

1669 NDX3166550
పపరర: ఝనస వడదడ పప గమ

94-164/162

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-26-4
వయససస:71
లస: పప

1672 NDX3162088
పపరర: శకదదవ వవలలపరర

94-165/18

94-212/971

తసడడ:డ శరఖస కకకసటఫర దరరవవమబల
ఇసటట ననస:26-26-7
వయససస:22
లస: పప

1675 NDX2865475
పపరర: లలవణఖ బరల

94-165/1079

భరస : నథడలల శరమబఖయయల నల కలరరస
ఇసటట ననస:26-26-11
వయససస:28
లస: ససస స

1678 NDX2613479
పపరర: రగహహత దడసరర
తసడడ:డ ససధడకర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:26/26/13
వయససస:18
లస: పప

1661 NDX2331072
పపరర: అమర బ షపక

94-164/160

1664 NDX2544104
పపరర: భభరర వ ఆళళ

94-165/1012

1667 NDX3159274
పపరర: అబడహస వడదడ పప గమ

94-165/1077

1670 NDX2962728
పపరర: జమర షపక

94-149/887

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:26-26-4
వయససస:27
లస: ససస స
94-165/1080

1673 NDX2457455
పపరర: అశశక బభబబ దడరరవవమబల

94-212/14

తసడడ:డ శరఖస కకకసట ప ఫర దడరరవవమబల
ఇసటట ననస:26-26-7
వయససస:32
లస: పప
94-165/1081

భరస : పడవణ కలమలర బరల
ఇసటట ననస:26-26-9
వయససస:20
లస: ససస స
94-165/1067

94-178/607

తసడడ:డ శరమబఖయయల వడదడపప గమ
ఇసటట ననస:26-26-3C/2
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వవలలపరర
ఇసటట ననస:26-26-7
వయససస:39
లస: ససస స

1674 NDX2835486
పపరర: అశశక బభబబ దరరవవమబల

1658 NDX2684660
పపరర: మహమణద అల ఖలన ఎసడడఎ

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:26-26-1/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస వడదడ పప గమ
ఇసటట ననస:26-26-3C/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-165/1158

94-165/1065

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:26-25-307
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : డడన దరరనపప
ఇసటట ననస:26-26-3/2
వయససస:21
లస: ససస స
94-165/1078

1655 NDX3161403
పపరర: పడశరసత సరరకకకలస

తసడడ:డ అమలనసలలర ఖలన ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:26-25-40
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-25-311
వయససస:22
లస: ససస స

1665 NDX2576734
పపరర: మబరళ జజననలగడడ

94-165/1062

భరస : పడశరసత కలమలర సరరకకకలస
ఇసటట ననస:26-25-9
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరసదస యయససపప గబ
ఇసటట ననస:26-25-47
వయససస:20
లస: ససస స

1662 NDX2331502
పపరర: ఖలససస బ షపక

1677 NDX2842573
పపరర: జయమణ నల కలరరస

94-165/1064

తసడడ:డ నగగశ కకనననర
ఇసటట ననస:26-25-14
వయససస:20
లస: ససస స

1659 NDX2155878
పపరర: ససరగష కకననవ

1671 NDX3253838
పపరర: అలబక షపక

1654 NDX3108800
పపరర: ఎజజడ సరరకకకలస

1652 NDX2879773
పపరర: యయరరసమలణ గగచ పరకల

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:26-25-5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచ బభబబ సరరకకకలస
ఇసటట ననస:26-25-9
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ననవర పలలర
ఇసటట ననస:26-25-13/A
వయససస:18
లస: ససస స

1668 NDX3158276
పపరర: కకసడమణ వరడడపప గమ

94-165/1061

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:26-25-5
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస కలసపటట
ఇసటట ననస:26-25-5/3
వయససస:44
లస: పప
1656 NDX2932481
పపరర: అనసష పలలర

1651 NDX2725489
పపరర: సరళ గగచ పరకల

1676 NDX2725539
పపరర: యహన యరకగబసటర

94-165/1066

తసడడ:డ జజన కలమలర
ఇసటట ననస:26-26-10
వయససస:18
లస: పప
94-145/711

1679 NDX2851798
పపరర: పపడమ కలమలర కకకకసలగడడ

94-165/1068

తసడడ:డ రరఘవ రరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:26-26-15
వయససస:20
లస: పప
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1680 NDX2931228
పపరర: మశశ రరపపరర
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94-165/1069

తసడడ:డ చటటట బభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:26-26-16
వయససస:30
లస: పప
94-165/966

తసడడ:డ శకనస కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:26-26-19
వయససస:22
లస: పప

1684 NDX2920619
పపరర: రరజగశసరమణ మలనసకకసడ

94-165/1072

తసడడ:డ డదవడ బడఅలల
ఇసటట ననస:26-26-31/A
వయససస:21
లస: ససస స

1687 NDX2725513
పపరర: వజయ దరసనపప

94-165/1071

94-151/1014

తసడడ:డ ఎలష వలలరర
ఇసటట ననస:26-26-34/1
వయససస:21
లస: పప

1690 NDX2725463
పపరర: శరఖస కకకసటఫర దరరవవమబల

94-165/1073

94-165/20

భరస : శకశశలస మలననస
ఇసటట ననస:26-26-37
వయససస:46
లస: ససస స

1693 NDX3253804
పపరర: ఖజ షపక

94-165/1075

94-142/1139

భరస : శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/B
వయససస:49
లస: ససస స

1696 NDX2966042
పపరర: సససదడ షపక

94-144/1012

94-148/853

3 RD LINE

1701 NDX3253663
పపరర: హససన బ షపక

94-165/1156

భరస : మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39
వయససస:48
లస: ససస స
1704 NDX3253598
పపరర: తజదదబన షపక

94-148/851

94-151/1149

Deleted

భరస : అబబబల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39
వయససస:71
లస: ససస స

1702 NDX3253697
పపరర: మమహ బమబ ససబభన షపక

94-144/1011

1705 NDX3093457
పపరర: వనసకట లకడణ తతట

94-165/1157

1708 NDX2891075
పపరర: కకటటశసర రరవప దదడడ
తసడడ:డ ససబబరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:26-27-168
వయససస:51
లస: పప

1691 NDX2406338
పపరర: భవరన మననస

94-165/19

1694 NDX3257458
పపరర: అయయషర పరవన షపక

94-144/1015

1697 NDX2966240
పపరర: జజకకర షపక

94-148/852

1700 NDX2865558
పపరర: మబనడ ససలలసనడ షపక

94-165/1076

తసడడ:డ మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39
వయససస:24
లస: ససస స
1703 NDX3253606
పపరర: మరరయన బ షపక

94-166/810

భరస : అబబబల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39
వయససస:71
లస: ససస స
94-163/1361

భరస : కకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:26-26-59/B
వయససస:44
లస: ససస స
95-169/18

94-165/1074

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/B
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-26-39A
వయససస:45
లస: పప
1707 SQX1802883
పపరర: షరరన కలమలర జరరరపప తషల

1699 NDX3253572
పపరర: మరరయన బ షపక

1688 NDX2868735
పపరర: అశశక బభబబ దరరవవమబల

భరస : తజదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/B
వయససస:54
లస: పప

1698 NDX2966059
పపరర: హమదడ షపక

94-73/664

తసడడ:డ శకశశలస మననస
ఇసటట ననస:26-26-37
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ తజదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/a
వయససస:19
లస: పప

1695 NDX2935815
పపరర: ఫరతమ షపక

1685 NDX2639136
పపరర: శఖల మనస

తసడడ:డ శరఖస కకకసటఫర దరరవవమబల
ఇసటట ననస:26-26-34
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన దరరవవమబల
ఇసటట ననస:26-26-36
వయససస:57
లస: పప

1692 NDX2406312
పపరర: ఝలనస మలననస

94-164/1333

తసడడ:డ చకకవరరస శఖల
ఇసటట ననస:26-26-25
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : యకకబబ
ఇసటట ననస:26-26-34
వయససస:47
లస: ససస స

1689 NDX3217098
పపరర: పవన కళఖణ వలలరర

1682 NDX3089091
పపరర: నడగరతనస కకకకసలగడడ

భరస : పడసరద కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:26-26-19
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : సతశ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-26-24/A
వయససస:32
లస: ససస స

1686 NDX3177391
పపరర: ఎలజబబత బడఅలల

తసడడ:డ కలమలర జరరరపప తషల
ఇసటట ననస:26-27-24/2
వయససస:23
లస: పప

94-165/1070

భరస : కకశశర రరపపరర
ఇసటట ననస:26-26-16
వయససస:19
లస: ససస స

1683 NDX2549848
పపరర: మలరస కకకకసలగడడ

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:26-26-38/B
వయససస:22
లస: ససస స

1681 NDX2915122
పపరర: మమనక రరపపరర

1706 NDX3052453
పపరర: ససపన కకట

94-163/1362

భరస : వజయ కలమలర తతట
ఇసటట ననస:26-26-59/B
వయససస:25
లస: ససస స
94-159/781

1709 NDX3194107
పపరర: ససమఖ చసదదక
డ పరగరల

94-164/1335

భరస : దసరర పడసరద పరగరల
ఇసటట ననస:26-27-189/a
వయససస:27
లస: ససస స

Page 63 of 363

1710 NDX2595536
పపరర: హరర వరసకక
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94-164/1147

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-28-30/2
వయససస:19
లస: పప
94-149/888

1716 NDX2595296
పపరర: సతఖనడరరయణ వనమబల

94-173/678

94-173/16

94-173/677

భసధసవప: గగవరరన శరణ రరవనసతల
ఇసటట ననస:26-29/10
వయససస:30
లస: ససస స
94-173/881

తసడడ:డ పదనడభచడరర మలనసగమరర
ఇసటట ననస:26-29-10
వయససస:39
లస: పప
1728 NDX2795243
పపరర: మలరరత శరగమణణ గబగరరలస

94-173/883

94-178/155

భరస : మబరళ కకషష తరరనడవఅల
ఇసటట ననస:26-29-35
వయససస:44
లస: ససస స

1720 NDX2530418
పపరర: నడగ వనసకట శవ సరయ మలర క
మబదదగరసడ
తసడడ:డ బబచచ బభబబ మబదదగరసడ
ఇసటట ననస:26-29-9/A
వయససస:22
లస: పప

94-173/17

94-173/879

1718 NDX2219871
పపరర: జయశక మనకసటట

94-173/15

1721 NDX2594992
పపరర: గగవరర న శరణ రవనసతల

94-167/493

1724 NDX3130952
పపరర: లకడణ బభయ మలనసగమరర

94-173/880

భరస : హనసమసత పడసరద రరవనసతల
ఇసటట ననస:26-29/10
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పదణనడభ చడరరఖలల మలనసగమరర
ఇసటట ననస:26-29-10
వయససస:66
లస: ససస స

1726 NDX2982023
పపరర: లకడణ చసదదక
డ కకటసరరజ

1727 NDX2219897
పపరర: నడగమణణ పసరబబ యన

94-173/882

1729 NDX2875557
పపరర: రగజ రమణణ గబగరరలస

1732 NDX2860443
పపరర: గగతస మబదబసశశటట

1735 NDX3269115
పపరర: వససత రరణణ ససమలకలరఠర

1738 NDX2569911
పపరర: దదవ కకషష చతరరకలరర
భరస : ఆసజనవయబలల చతరరకలరర
ఇసటట ననస:26-29-35
వయససస:23
లస: ససస స

94-173/18

భరస : శకనవరససలల పసరబబ యన
ఇసటట ననస:26-29-14
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/861

94-173/884

1730 NDX2875698
పపరర: తపససస గబగరరలస

94-174/862

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గబగరరలస
ఇసటట ననస:26-29-22
వయససస:26
లస: ససస స
94-149/802
1733 NDX2561140
పపరర: బడడగబ చదతన కలమలర బడడగబ

తసడడ:డ బడడగబ పడసరద బడడగబ
ఇసటట ననస:26-29-27
వయససస:22
లస: పప
94-175/1866

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:26-29-27
వయససస:49
లస: ససస స
94-173/681

94-173/889

తలర : ఇసదదరర రవనసతల
ఇసటట ననస:26-29/10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష మబదబసశశటట
ఇసటట ననస:26-29-24/1
వయససస:24
లస: పప
94-173/885

1715 NDX3026606
పపరర: శవ పడసరద ఆకలల

భరస : హనసమసతష మనకసటట
ఇసటట ననస:26-29-8
వయససస:53
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ పడసరద బడడగబ
ఇసటట ననస:26-29-27
వయససస:27
లస: పప
1737 NDX2554178
పపరర: శరరదడ దదవ తరరణవల

94-173/679

భరస : సతఖనడరరయణ గబగరరలస
ఇసటట ననస:26-29-22
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద సప సగ
ఇసటట ననస:26-29-22
వయససస:24
లస: పప
1734 NDX2805794
పపరర: శకనవరస రరవప బడడగబ

1717 NDX2594612
పపరర: హహహమవత వనమబల

1723 NDX2846558
పపరర: ఇసదదరర రరవనసతల

94-149/801

తసడడ:డ రరమలసగయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-29-5
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ కకటసరరజ
ఇసటట ననస:26-29-11
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఉఓయనèదరర రరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:26-29-22
వయససస:73
లస: ససస స
1731 NDX1817214
పపరర: రవ కకరణ సప సగ

94-172/1082

భసధసవప: ఓన
ఇసటట ననస:26-29-07
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప మననకసటట
ఇసటట ననస:26-29-8
వయససస:55
లస: పప

1725 NDX3133584
పపరర: వజయ మణబగమరర

1714 NDX2934131
పపరర: మహబమబ బభష షపక

1712 NDX2618148
పపరర: వహహదడ మహమణద

తసడడ:డ రఫస మహమణద
ఇసటట ననస:26-28-263
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:26-29-2
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: ఓన
ఇసటట ననస:26-29-07
వయససస:29
లస: పప

1722 NDX2598522
పపరర: భవన కరళళశసరస

94-153/618

భరస : ఖలదర పటట న
ఇసటట ననస:26-28-220
వయససస:34
లస: ససస స

1713 NDX3143989
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ
పదసచసరర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:26-28-296/2
వయససస:51
లస: పప

1719 NDX2219970
పపరర: హనసమసతషరరవప మననకసటట

1711 NDX2559367
పపరర: ఖససస బఇవనస పటట న

1736 NDX2652527
పపరర: గగరర లకడణ చలర

94-178/611

తసడడ:డ జజనకక రమబడడ చలర
ఇసటట ననస:26-29-33
వయససస:23
లస: ససస స
94-173/682

1739 NDX2578276
పపరర: లకడణ శరరష తరరనడవఅల

94-173/683

తసడడ:డ మబరళ కకషష తరరనడవఅల
ఇసటట ననస:26-29-35
వయససస:19
లస: ససస స
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1740 NDX3264280
పపరర: లకడణ రరజగశసరర పపలలవరరరర

94-173/1191

భరస : జయ పడభభకర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:26-29-35
వయససస:69
లస: ససస స
1743 NDX2448595
పపరర: మలధసరర ఉపపపలలరర

94-173/19

భరస : శకనవరస ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:38
లస: ససస స
1746 NDX2795250
పపరర: రరజమణణ అయఖదదవర

94-172/1083
1741 NDX2888188
పపరర: ఉమ మహహశసర రరవప
అయఖదదవర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:39
లస: ససస స

1744 NDX2448637
పపరర: రరజమణణ అయఖదదవర

1745 NDX2448603
పపరర: శక కకషష శకనవరస ఉపపపలలరర

భరస : నరసససహ రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:74
లస: ససస స
94-173/886

భరస : నరసససహ రరవప అయఖదదవర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:73
లస: ససస స

1747 NDX3102498
పపరర: బల తడపపర సససదరమణ
కకకకసలగడడ
భరస : భభణబ పడసరద కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:26-29-43
వయససస:59
లస: ససస స

94-173/1202 1750 NDX2619831
1749 NDX3279445
పపరర: ఉమలమహహశసర రరవప మననవ
పపరర: కకరణ కలమలర చకస

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మననవ
ఇసటట ననస:26-29-43/A
వయససస:61
లస: పప
1752 NDX3038155
పపరర: రగహహణణ లకడణ సససకర

94-173/888

94-173/1184

94-173/22

తసడడ:డ రరమబ సరగడ
ఇసటట ననస:26-29-159
వయససస:23
లస: ససస స
1767 MLJ3679354
పపరర: రరణణ కకలల
భరస : రవసదడబభబబ
ఇసటట ననస:26-30-14
వయససస:53
లస: ససస స

94-174/864

94-173/887

1754 NDX3038353
పపరర: శకదదవ కసజల

94-174/865

1762 NDX2971190
పపరర: మహమద రఫస షపక

1765 NDX2707453
పపరర: లకడణ దదవ అడడవపలర

1768 NDX2984102
పపరర: రహహస ఖలన పఠరన
తసడడ:డ హహసపన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:26-30-62/A
వయససస:62
లస: పప

94-173/890

భరస : నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-29-53
వయససస:48
లస: ససస స
94-174/789

1760 NDX2751022
పపరర: శరసత తషరరక

94-172/1080

భరస : బబ యజ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-29-129/245
వయససస:20
లస: ససస స
94-172/1081

94-119/740

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:26-30-3
వయససస:50
లస: ససస స
94-150/542

1751 NDX3046489
పపరర: ససగబణ సససకర

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:26-29-45
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-29-134/3
వయససస:32
లస: పప
94-173/680

94-173/1201

భరస : సరసబరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:26-29-45
వయససస:71
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శరసబయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-29-129/245
వయససస:24
లస: పప
1764 NDX2564664
పపరర: సరయ శరఖమ లత సరగడ

94-173/684

భరస : ససరఖనడరరయణ బబజగస
ఇసటట ననస:26-29-120/37
వయససస:66
లస: ససస స
94-174/860

1748 NDX3279254
పపరర: కమల మననవ

94-173/1185 1757 NDX2934800
1756 NDX3261948
పపరర: ఆసజనవయ వర పడసరద కకలలరర
పపరర: పదడణవత బమదరరజ

1759 NDX2547172
పపరర: ససబబమణ బబజగస

94-173/21

భరస : ఉమలమహహశసర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:26-29-43/A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:26-29-47
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రరజజవరపప
ఇసటట ననస:26-29-120/37
వయససస:41
లస: ససస స
1761 NDX2743342
పపరర: బబ యజ ఒరరస

94-174/863

తసడడ:డ గగపరల కకషష రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:26-29-45
వయససస:55
లస: పప

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:26-29-47
వయససస:64
లస: ససస స
1758 NDX2538783
పపరర: పదణ రరజజవరపప

1753 NDX3042678
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ కసజల

94-172/1084

తసడడ:డ హరరనడథ ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:26-29-38
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చకస
ఇసటట ననస:26-29-44
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:26-29-45
వయససస:36
లస: ససస స
1755 NDX3261468
పపరర: దసరర భవన గబడడపరటట

94-173/20

1742 NDX2888105
పపరర: రరమ లకడణ అయఖదదవర

1763 NDX2481323
పపరర: నడగ పడశరసత సమహహనవసస

94-173/23

తసడడ:డ రఘబనడధ బభబబ సమహహనవసస
ఇసటట ననస:26-29-143/36A
వయససస:32
లస: పప
1766 NDX2412666
పపరర: వజయ కలమలర చనడన బతస న

94-119/30

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చనడన బతస న
ఇసటట ననస:26-30-10
వయససస:42
లస: పప
94-147/685

1769 NDX2621431
పపరర: పవతడ శక కకసడ

94-119/739

తసడడ:డ శరఖస పడసరద కకసడ
ఇసటట ననస:26-30-100
వయససస:19
లస: ససస స
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1770 NDX2399350
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అననస

94-117/13

తసడడ:డ పపలర యఖ అననస
ఇసటట ననస:26-31-31/2
వయససస:62
లస: పప
1773 NDX2404903
పపరర: పడసరద గగదడ

94-119/32

తసడడ:డ బడహణయఖ గగదడ
ఇసటట ననస:26-31-122/1
వయససస:38
లస: పప
1776 NDX2557858
పపరర: హరరరణణ వపసడవలర

94-135/470

94-115/856

తసడడ:డ పసద వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:26-34-13C/402
వయససస:50
లస: పప
1785 NDX2817161
పపరర: కకటటశసరర ససడనడమ

1774 NDX2804334
పపరర: రరమకకషష శరకమమరర

1775 NDX2312775
పపరర: ఎజజజ అహమణద షపక

94-164/1336

94-148/855

1777 NDX2561439
పపరర: ఉమల వరణణమరగదబ ద

94-135/471

1780 NDX1413244
పపరర: వరహహద బభషర షపక

94-115/857

94-166/2

1786 NDX2581239
పపరర: ససలలసనడ షపక

94-157/644

94-165/1170

94-166/679
1791 NDX2567576
పపరర: లలత ససరగసదడ సరయ కకషష
ఏడడకకసడల
తసడడ:డ వఘఘనశసర రరవప ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:26-36-6
వయససస:18
లస: పప

1792 NDX3220837
పపరర: వఘఘనశసర రరవప ఏడడకకసడల
తసడడ:డ వనసకట సరసమ ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:26-36-6
వయససస:45
లస: పప

1794 NDX2576882
పపరర: మమ్దరర నసదదన పచచల

1795 NDX3172996
పపరర: కరరణ కలమలరర నడగత

1797 NDX3098001
పపరర: షకకర షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-36-12
వయససస:42
లస: పప

1798 NDX3095486
పపరర: మసస నబ షపక
భరస : షకకర షపక
ఇసటట ననస:26-36-12
వయససస:36
లస: ససస స

94-150/746

1784 NDX2572493
పపరర: నవహ సహహత నడమల

94-166/669

1787 NDX3090149
పపరర: ససలవ న షపక

94-166/728

1790 NDX2443638
పపరర: శకకరసత ఏడడకకసడల

94-166/4

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:26-36-6
వయససస:24
లస: పప
94-166/806

1793 NDX2614790
పపరర: పపడమ కలమలర పచచల

94-166/680

తసడడ:డ నరణల బభబబ పచచల
ఇసటట ననస:26-36-6 /A
వయససస:18
లస: పప
94-166/760

భరస : వరరరజ శశల రరవప నడగత
ఇసటట ననస:26-36-9/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-166/732

1781 NDX2582971
పపరర: పవన కలలఖణ అనపరరస

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:26-36-1/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసహమడ ఆల ఖలన పటట న
ఇసటట ననస:26-36-4/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరణల బభబబ పచచల
ఇసటట ననస:26-36-6/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-135/472

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడమల
ఇసటట ననస:26-34-39/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల అనసమల
ఇసటట ననస:26-36-2
వయససస:59
లస: ససస స

94-166/681

1778 NDX2557791
పపరర: జజఖత వరణణమరగదబ ద

తసడడ:డ మబరళ దతష
స అనపరరస
ఇసటట ననస:26-33-107/1
వయససస:20
లస: పప

1783 NDX2361095
పపరర: పదణ బసదడ

1789 NDX3279965
పపరర: మమహఫపజ ఆల ఖలన పఠరన

94-135/7

భరస : శకనవరస రరవప వరణణమరగదబ ద
ఇసటట ననస:26-32-53
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలధర
ఇసటట ననస:26-36-1/A
వయససస:27
లస: ససస స
94-166/3

94-119/31

తసడడ:డ అబబబల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:26-32-42
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర బసదడ
ఇసటట ననస:26-34-36
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ససడనడమ
ఇసటట ననస:26-35-14
వయససస:27
లస: ససస స
1788 NDX2524148
పపరర: రమలదదవ అకయస

భరస : పడసరద గగదడ
ఇసటట ననస:26-31-122/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:26-32-129/15A
వయససస:27
లస: పప
94-166/500

1772 NDX2404911
పపరర: రతనమణ గగదడ

భరస : నరసససహ రరవప గబడడగబసటర
ఇసటట ననస:26-31-106 FLAT NO 104
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప వరణణమరగదబ ద
ఇసటట ననస:26-32-53
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:26-32-129/15A
వయససస:27
లస: పప
1782 NDX0714857
పపరర: చసదడ సరగర బబజరస

94-165/21

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:26-31-122/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:26-32-52/A
వయససస:20
లస: ససస స
1779 NDX1413228
పపరర: బభజ మహదదదన షపక

1771 NDX2396604
పపరర: ససత రరవమణ గబడడగబసటర

1796 NDX2842656
పపరర: సకజన పరమడడమలలల

94-151/1015

తసడడ:డ శవయఖ పరమడడమలలల
ఇసటట ననస:26-36-11
వయససస:22
లస: ససస స
94-166/733

1799 NDX3117231
పపరర: రరజ మబటట
ర రర

94-166/735

తసడడ:డ ఆడమ మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:26-36-13
వయససస:50
లస: పప
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1800 NDX3117116
పపరర: కరమకడ మబటట
ర రర
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94-166/736

భరస : రరజ మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:26-36-13
వయససస:38
లస: ససస స
1803 NDX2806461
పపరర: అరరణ కలమలరర పరసతరరడడ

94-152/720

94-166/743

94-166/675

94-151/872

94-165/1179

94-151/873

94-166/6

1813 NDX3000262
పపరర: బభబ గరరరకపపడడ

1816 NDX3288651
పపరర: ససజజత డదగల

1819 NDX2576536
పపరర: వనసకట సరయ వరసవ నడరప

94-166/745

1822 NDX3211877
పపరర: సరయ శకనవరస పరగరలల

94-166/744

94-165/1180

1827 NDX3039419
పపరర: పరపరరవప కకసడవటట

94-166/749

Deleted

1825 NDX2568731
పపరర: ఇషర సపమరదడ షపక

94-166/676

భరస : నరసససహస కలకటర పలర
ఇసటట ననస:26-36-45
వయససస:58
లస: ససస స

1811 NDX2623734
పపరర: డడనయల బభబబ ఉదదరగబడడ

94-151/871

1814 NDX3288636
పపరర: ఆదదనడరరయణ డదగల

94-165/1178

1817 NDX2621035
పపరర: రవ తదజ జసగర

94-165/969

1820 NDX2608107
పపరర: ససదదప వశరసస కలరపరటట

94-150/747

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:26-36-40
వయససస:18
లస: పప
94-166/746

94-165/970

తసడడ:డ బజ షపక
ఇసటట ననస:26-36-43
వయససస:19
లస: ససస స
1828 NDX3199825
పపరర: వజయ లకడణ కలకటర పలర

94-165/968

తసడడ:డ పడసరద జసగర
ఇసటట ననస:26-36-37 ,3RD LINE
వయససస:21
లస: పప

Deleted

94-166/748

1808 NDX2594331
పపరర: దదలప వనసకట సరయ అసబటట

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప డదగల
ఇసటట ననస:26-36-35/B
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరగరలల
ఇసటట ననస:26-36-40
వయససస:20
లస: పప

1824 NDX3214582
పపరర: వనసకట మబకలసధ పసడయ
కలనపరరడడడ
భరస : ఉదయ భభణబ కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:26-36-42,
వయససస:26
లస: ససస స

94-166/5

తసడడ:డ కకటయఖ ఉదదరగబడడ
ఇసటట ననస:26-36-35/A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడరప
ఇసటట ననస:26-36-39
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరగరలల
ఇసటట ననస:26-36-40
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస కకసడవటట
ఇసటట ననస:26-36-44
వయససస:50
లస: పప

1810 NDX2471225
పపరర: తదజశసన కకషష ఏలలరర

1805 NDX2524874
పపరర: నడగబర షరరఫ షపక

తసడడ:డ అసబటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-36-28
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప డదగల
ఇసటట ననస:26-36-35/B
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడరప
ఇసటట ననస:26-36-39
వయససస:20
లస: ససస స
1821 NDX3212982
పపరర: సరయ శకనవరస పరగరలల

94-165/967

భరస : ససధదర బభబబ
ఇసటట ననస:26-36-35a
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆదదనడరరయణ డదగల
ఇసటట ననస:26-36-35/B
వయససస:34
లస: ససస స
1818 NDX2576502
పపరర: హహమబసదస నడరప

1807 NDX2601904
పపరర: శకనవరస ఆస

94-165/1184

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-36-27B
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమకకషష ఏలలరర
ఇసటట ననస:26-36-34
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ డడనయల బభబబ ఉదదరగబడడ
ఇసటట ననస:26-36-35/A
వయససస:21
లస: పప
1815 NDX3288644
పపరర: తషలసస కకట

94-166/674

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఆస
ఇసటట ననస:26-36-28
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయసడడపలర
ఇసటట ననస:26-36-30
వయససస:18
లస: పప
1812 NDX2596849
పపరర: డదవడ షసపరడ ఉదదరగబడడ

1804 NDX2691533
పపరర: సరయ ఫణణసదడ చపల

1802 NDX3300092
పపరర: సహససన పరలలపప గబ

తసడడ:డ కకరణ కలమలర పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:26-36-19
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనడథస చపల
ఇసటట ననస:26-36-27
వయససస:18
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-36-27B
వయససస:53
లస: ససస స
1809 NDX2556694
పపరర: చతసతనఖ కకషష యయసడడపలర

94-166/737

తసడడ:డ రరజ మబటట
ర రర
ఇసటట ననస:26-36-13
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కరమమష పరసతరరడడడ
ఇసటట ననస:26-36-22
వయససస:23
లస: ససస స
1806 NDX3169091
పపరర: షకకల షపక

1801 NDX3039427
పపరర: అనసష మబటట
ర రర

1823 NDX3171493
పపరర: వనసకట మబకలసధ పసడయ
కలనపరరడడడ
భరస : ఉదయ భభణబ కలనపరరడడడ
ఇసటట ననస:26-36-42
వయససస:26
లస: ససస స

94-166/747

1826 NDX2712735
పపరర: శత రరమ కకషష కటట

94-166/677

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:26-36-44
వయససస:26
లస: పప
94-166/750

1829 NDX2529048
పపరర: పరరసత

94-166/8

భరస : పడకగశ కకజమ మణల
ఇసటట ననస:26-36-51
వయససస:35
లస: ససస స
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1830 NDX3206331
పపరర: నలమ దడసస
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94-166/751

తసడడ:డ శశఖర దడసస
ఇసటట ననస:26-36-53
వయససస:20
లస: ససస స
1833 NDX2800175
పపరర: మమరర జజశన డదకకపరరస

94-152/721

94-166/756

94-166/758

1837 NDX2771020
పపరర: రరమకకకషష అనన

1840 NDX2943116
పపరర: కకషష రరవప యలరసరణణ

94-166/12

94-166/757

94-166/761

1838 NDX2535243
పపరర: ఆనసద కలమలర పరయలరబ

1841 NDX0831362
పపరర: రజన గగనసస

94-166/13

94-166/811

1847 NDX3275120
పపరర: పడసనన కలమలరర అతస సటట

94-166/764
1848 NDX3044286
పపరర: హహమసత పడణణత కలమలర
గగనసగబసటర
తసడడ:డ కకటయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:26-36-99,FLAT NO.TF1
వయససస:28
లస: పప

1849 NDX3054186
పపరర: బసవయఖ తతమబలలరర

తసడడ:డ వర రరఘవపలల తతమబలలరర
ఇసటట ననస:26-36-110, 2 LINE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ భభబభ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-36-115/2
వయససస:21
లస: పప

1851 NDX2901353
పపరర: శక హరర కరకరన

1852 NDX2495604
పపరర: కమల దదప పససరబ

1853 NDX3261435
పపరర: మడనస జజజ

1854 NDX2821627
పపరర: మన లలవణఖ జడడమలలల
భరస : మలర కరరరరన జడడమలలల
ఇసటట ననస:26-36-165
వయససస:29
లస: ససస స
1857 NDX2509420
పపరర: చనన అబబబలల జజనన కలటట
తసడడ:డ బడహణయఖ జజననకలటట
ఇసటట ననస:26-36-175
వయససస:53
లస: పప

1855 NDX2767168
పపరర: చలపతరరవప కరససనడబåఈనడ

94-166/730

94-164/163

1858 NDX2602696
పపరర: రతన కలమలరర ఉటటకలరర
భరస : భభరర వ ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:26-36-175
వయససస:26
లస: ససస స

1850 NDX2797611
పపరర: శరమ సససదర గబసటటరర

94-152/717

94-164/1476

తలర : సవరయఖ మడనస
ఇసటట ననస:26-36-158
వయససస:66
లస: పప
94-166/739

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:26-36-165
వయససస:60
లస: పప
94-166/16

94-166/812

తసడడ:డ రవకలమలర అతస సటట
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పససరబ
ఇసటట ననస:26-36-152/A
వయససస:23
లస: పప
94-152/718

94-166/762

తసడడ:డ రవ కలమలర అతస సటట
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయల అతస సటట
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససనల కలమలర కరకరన
ఇసటట ననస:26-36-134
వయససస:21
లస: పప

94-166/10

94-166/11

1844 NDX3142833
పపరర: పడహరరరఠర అతస సటట

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:18
లస: పప

94-166/738

94-166/755

భరస : అయఖపపరరడడడ
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:34
లస: ససస స

1843 NDX2525426
పపరర: అరరణ బసడడకలర

1846 NDX3275104
పపరర: రవ కలమలర అతస సటట

1835 NDX2962710
పపరర: అనసత బహహనడధమ

తసడడ:డ ఏలయల పరయలరబ
ఇసటట ననస:26-36-71
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప బసడడకలర
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:42
లస: ససస స
94-166/763

94-166/678

తలర : రతనస బహహనడధమ
ఇసటట ననస:26-36-66,
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప యలరసరణణ
ఇసటట ననస:26-36-97/A
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససవరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-36-99
వయససస:44
లస: పప
1845 NDX2804516
పపరర: అససమ షపక

94-166/753

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అనన
ఇసటట ననస:26-36-69
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడసనన కలమలర పసలర
ఇసటట ననస:26-36-85/2
వయససస:68
లస: ససస స
1842 NDX0831396
పపరర: అయఖపప రరడడ గగనసస

1834 NDX2754539
పపరర: వజడమణ నడ

1832 NDX2613354
పపరర: వనసకట నవన గకసథద

తసడడ:డ వరసజనవయబలల గకసథద
ఇసటట ననస:26-36-56,
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజ నడ
ఇసటట ననస:26-36-57
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమబలల మమసదమ
ఇసటట ననస:26-36-69
వయససస:54
లస: ససస స
1839 NDX3157609
పపరర: గబనడలథడ తరరపత

94-166/752

తసడడ:డ శశఖర దడసస
ఇసటట ననస:26-36-53
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకశశర బభబబ
ఇసటట ననస:26-36-57
వయససస:19
లస: ససస స
1836 NDX3084647
పపరర: కకసడమణ మమసదమ

1831 NDX3197753
పపరర: నరజ దడసస

1856 NDX2753622
పపరర: ససజజత కరససనడబåఈనడ

94-166/740

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:26-36-165
వయససస:48
లస: ససస స
94-166/671

1859 NDX2568442
పపరర: వకటర పరల పపరరనగసటట

94-166/672

తలర : జయ పడధ పపరరనగసటట
ఇసటట ననస:26-36-175
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: గగససయ షపక
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94-166/741

తసడడ:డ రరహమన బభష షపక
ఇసటట ననస:26-36-175
వయససస:22
లస: ససస స

94-166/673

తసడడ:డ మరరయదడస జమసడర మబడడ
ఇసటట ననస:26-36-175/2
వయససస:55
లస: పప

1863 NDX2606812
పపరర: ససదదప మటటటపలర

94-145/713

తసడడ:డ శకనస మటటటపలర
ఇసటట ననస:26-36-183
వయససస:20
లస: పప
1866 NDX3034915
పపరర: మసజల చమరళళ

1861 NDX2570430
పపరర: రవ కరసత జమసడర మబడడ

1864 NDX3260221
పపరర: ససధదర చతరరల

భరస : వససదదవ సప మబ
ఇసటట ననస:26-36-202
వయససస:47
లస: ససస స
1869 NDX2596195
పపరర: మమరర ససజనఖ నవలటటరర

94-164/1475

తసడడ:డ రవ కలమలర నవలటటరర
ఇసటట ననస:26-37-8/8
వయససస:31
లస: పప
1872 NDX2595254
పపరర: శవ కలమలరర దబబకలటట

1867 NDX2587939
పపరర: కనసమలబరమ జపలర

94-157/645

1870 NDX2406106
పపరర: కగవన కలమలర నలర మలర

భరస : పరమబలల దబబకలటట
ఇసటట ననస:26-38-43/A
వయససస:25
లస: ససస స

1873 NDX3275468
పపరర: భవన తమణసమబదడస

94-157/6

94-149/1010

భరస : గగపరల కకషష యలరడదసస
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:41
లస: ససస స

1881 NDX3042868
పపరర: రరస బభబబ ఉరరదసడడ

1882 NDX2396257
పపరర: నడగ మలర శసరర కలరసగర

94-151/942

తసడడ:డ జగర రరవప ఉరరదసడడ
ఇసటట ననస:26/38/143/8c
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదర బభబబ అనడనబతష
స న
ఇసటట ననస:26-38-143/20
వయససస:20
లస: పప
1887 NDX2308914
పపరర: దసరర కవలవలపప
భరస : రరజగశ కవలవలపప
ఇసటట ననస:26-38-143/42/A
వయససస:32
లస: ససస స

94-146/960

1885 SQX1973973
పపరర: పవన కలమలర వరరకలటట

94-124/22

1888 NDX2620177
పపరర: కమల బభష షపక
తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:26-38-145/7
వయససస:20
లస: పప

1874 NDX2621605
పపరర: రరమ దదవ జసపన

94-152/604

1877 NDX2591725
పపరర: యలమన కలరసగర

94-146/843

1880 SQX2064202
పపరర: శకపత వడతవటభ కకటమణ

95-143/709

1883 SQX2022341
పపరర: వజయ లకడణ కలరసగర

95-143/708

భరస : ఏడడకకసడలల కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:51
లస: ససస స
95-143/109

తసడడ:డ లకడణ నడరరయణ వరరకలటట
ఇసటట ననస:26-38-143-34/2
వయససస:23
లస: పప
94-142/263

94-164/1338

భరస : పప లలసలల
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/10
వయససస:31
లస: ససస స
94-143/718

1871 NDX3157195
పపరర: శరససన నవలలమఅల

తసడడ:డ శశషగరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:19
లస: ససస స

1879 NDX3241312
పపరర: అరరణకలమరర యలరడదసస

భరస : దసరర నడగగశసర రరవప మబససనసరర
ఇసటట ననస:26-38-143/2
వయససస:37
లస: ససస స

1884 NDX2564490
పపరర: జజనకకరరస అనడనబతష
స న

94-118/95

తసడడ:డ లకణయఖ వవటగరరర
ఇసటట ననస:26-38-117/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-146/20

94-157/646

భరస : రరమచసదడ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-38-67/1
వయససస:55
లస: ససస స

94-110/1147 1876 NDX2463909
1875 NDX2723369
పపరర: మబరళమహన రరవప బలలరన
పపరర: భవరన వవటగరరర

1878 NDX2399855
పపరర: నడగమణణ మబససనసరర

1868 SSY0652389
పపరర: దమబణ ససమఖ దమబణ

తసడడ:డ పడకరశస నవలలమఅల
ఇసటట ననస:26-37-14/A NAGARAPALEM
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-38-48/17/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల బలలరన
ఇసటట ననస:26-38-106
వయససస:69
లస: పప

94-151/1016

భరస : జరరరణయల ఆనసద జపలర
ఇసటట ననస:26-37-2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖససన నలర మలర
ఇసటట ననస:26-37-14/A
వయససస:22
లస: పప
94-158/310

1865 NDX3034923
పపరర: వససదదవ సప మబ
తసడడ:డ సరసబమమరరస సప మబ
ఇసటట ననస:26-36-202
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదస జపలర
ఇసటట ననస:26-37-2
వయససస:78
లస: పప
94-157/647

94-166/742

తసడడ:డ రహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:26-36-175/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:26-36-195
వయససస:29
లస: పప
94-151/1017

1862 NDX3062569
పపరర: యశణన షపక

1886 NDX1822908
పపరర: వనసకటటశ జటభటబబ యన

94-109/72

తసడడ:డ గబసటటరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-38-143/42/A
వయససస:24
లస: పప
94-164/1148

1889 NDX2619336
పపరర: దసరర మలధవ గసగబల

94-134/624

భరస : నడగరరజ గసగబల
ఇసటట ననస:26-38-151/1
వయససస:28
లస: ససస స
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1890 NDX2563302
పపరర: శవ చసతకలసటర
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94-143/719

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతకలసటర
ఇసటట ననస:26-38-169
వయససస:21
లస: పప
1893 NDX2554749
పపరర: గబసటటరర షపక

94-147/647

94-130/715

94-152/605

తసడడ:డ చరసజవ కకయఖ
ఇసటట ననస:26-39-129/140
వయససస:40
లస: పప
1902 NDX2750974
పపరర: రరమకకషష వలలర పప

94-152/723

94-130/160

భరస : అపరపరరవప పసదబ డడ
ఇసటట ననస:26-39-134/11/3-1
వయససస:43
లస: ససస స
1908 NDX2978088
పపరర: అనసర ససలలసనడ షపక

94-151/876

1897 NDX2604197
పపరర: సపరరన మమడడకకసడ

94-147/697

94-147/648

1900 NDX2686822
పపరర: జజసఫ పడసరద మమడ

1901 NDX2606937
పపరర: అరరణ కలమలర సరహహ

94-152/606

94-144/758

1907 NDX0349928
పపరర: నరసససహ రరవప కడడరర
తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:26-40-28
వయససస:35
లస: పప

1909 NDX2964617
పపరర: మబబన సయఖద

1910 AP151000348557
పపరర: భభససర కకనసకక

94-149/889

1915 NDX2774511
పపరర: నడగగశసర రరవప పసడతల

94-144/760

1917 NDX2963569
పపరర: వనసకట శవనగ తదజ బసడర
తసడడ:డ మరరయదడసస
ఇసటట ననస:26-46-42/5
వయససస:18
లస: పప

1918 NDX2082808
పపరర: వనసకటటససర రరవప పపజల
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపజల
ఇసటట ననస:26-46-158
వయససస:57
లస: పప

94-110/746

94-165/1167

తసడడ:డ ససదరరనస కకనసకక
ఇసటట ననస:26-41-103/3
వయససస:50
లస: పప
94-164/1486
1913 NDX3267580
పపరర: జగ ఏల మరరయనన కరకలమలనస

తసడడ:డ జజనవసస కరకలమణణ
ఇసటట ననస:26-44-90
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసడతల
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:36
లస: పప
94-147/702

94-130/159

94-153/739
1906 NDX3266848
పపరర: చసడడ వనసకట శకనవరస
అయఖపపన చలలరపలర
తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప చలలరపలర
ఇసటట ననస:26-40-13
వయససస:36
లస: పప

94-111/673

భరస : ససనల బభబబ రరవనల
ఇసటట ననస:26-44-92/3
వయససస:36
లస: ససస స

1904 NDX2466670
పపరర: అబబబల యశన షపక
తసడడ:డ అబబబల షరరఫ
ఇసటట ననస:26-39-134/11/2
వయససస:28
లస: పప

1912 NDX2696920
పపరర: వనసకట ససబబ నరసమణ
దదవగబడడ
భరస : ససబబనన దదవగబడడ
ఇసటట ననస:26-42-165
వయససస:78
లస: ససస స

94-148/923

94-152/607

తసడడ:డ గబరరనడదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-39-129/268
వయససస:19
లస: ససస స

1911 NDX1050897
పపరర: నరగష పరక

1914 NDX1623199
పపరర: ఐశసరఖ రరవనల

94-119/741

తసడడ:డ నరసజన సరహహ
ఇసటట ననస:26-39-129/236
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:26-40-39/9
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల పక
ఇసటట ననస:26-42-109/b
వయససస:27
లస: పప

94-146/898

1898 NDX2614188
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/122
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-40-30 NAGARAM PALEM
వయససస:24
లస: ససస స
94-110/948

1895 NDX2753085
పపరర: మమణ కసదదకటర

భసధసవప: ఆశరరఫపననసర మహమణద
ఇసటట ననస:26-39-129/12
వయససస:46
లస: పప

1903 NDX2833556
పపరర: జజఖత బతష
స ల

94-147/31

భరస : ఆనసద కలమలర నరరగటట
ట
ఇసటట ననస:26-39-120
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస పరల మమడ
ఇసటట ననస:26-39-129/174/B
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:26-39-129/263
వయససస:22
లస: పప
1905 NDX2300549
పపరర: రమణమణ పసదబ డడ

1894 NDX2596252
పపరర: రవ కలమలర నవలటటరర

1892 NDX2399889
పపరర: పవన కలమలర రరయపరటట

తసడడ:డ లకడణ వనసకట ససబడహణణఖస రరయపరటట
ఇసటట ననస:26-38-210/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర నవలటటరర
ఇసటట ననస:26-39-69
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రబ పతతడ
ఇసటట ననస:26-39-129/11/A
వయససస:21
లస: పప
1899 NDX2708311
పపరర: శకనస కకయఖ

94-110/14

తసడడ:డ చన బభజ షపక
ఇసటట ననస:26-38-193
వయససస:22
లస: పప

తలర : జరరనడ షపక
ఇసటట ననస:26-38-219b
వయససస:21
లస: పప
1896 NDX2580850
పపరర: జన రసజన పతతడ

1891 NDX2398212
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

1916 NDX2589729
పపరర: ఋతష మయర పసరరకర

94-138/717

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:25
లస: ససస స
94-116/275

1919 NDX3224482
పపరర: పపషరపవత సరగరనడలల

94-146/957

తసడడ:డ పపలర యఖ సరగరనడలల
ఇసటట ననస:26-47-2
వయససస:20
లస: ససస స
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1920 NDX2563690
పపరర: శకనవరసరరవప బటటటల
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94-138/718

తసడడ:డ వనసకటటశసరర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:26-47-402/2
వయససస:20
లస: పప
1923 NDX1785445
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస వపసపస ల

94-165/1083

తసడడ:డ దదవయఖ కకడమల
ఇసటట ననస:26-51-28
వయససస:31
లస: పప
94-111/38

తసడడ:డ శకనవరస వపసపస ల
ఇసటట ననస:26-52/2
వయససస:25
లస: పప
1926 NDX2942811
పపరర: అనత ధరణవరస

1921 NDX3052321
పపరర: కకశశర కలమలర కకడమల

1924 NDX1849001
పపరర: జగనడనథ రరవప జజననలగడడ

1927 NDX1785510
పపరర: అభరరస కలల
ర రర

భరస : డడ వ రరఘవవసదడ రరవప ధరణవరస
ఇసటట ననస:26-60-67/1 ZILLA PARISHAD
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతచతడనసద మమరరస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:26-60/S.F1
వయససస:25
లస: పప

1929 NDX2714608
పపరర: జజబబరరయల మహమణద

1930 NDX2790798
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-144/715

తసడడ:డ ఫసరగజ
ఇసటట ననస:26-84-5
వయససస:26
లస: ససస స
1932 NDX3283173
పపరర: ససపన పసడయ గబసజ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:26-242-45
వయససస:21
లస: ససస స
1935 MLJ0745877
పపరర: రరత మమరర బబ లలర దసబ

94-144/2

94-6/634

94-144/775

తసడడ:డ ఏససబభబబ బబ లలఢస
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:19
లస: పప

1933 NDX2818110
పపరర: ససచరరత కకనననర

1936 NDX3170701
పపరర: జరరన బబగబమ షరయయద

1939 NDX2867976
పపరర: అనసర షపక

1942 NDX3287976
పపరర: తషరక నలమ నలమ

94-15/471

1945 NDX2642171
పపరర: రవతదజ బబ లలర దసబ

94-147/722

1948 NDX2383743
పపరర: అనతడ జలగ
భరస : పడసనన కలమలర జలగ
ఇసటట ననస:27-1-6/6 7TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స

1931 NDX2820082
పపరర: వనత కలమలర రరడడడ ననలర లరర

94-109/787

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ ననలర లరర
ఇసటట ననస:26-118,GAYATRI RESIDENCY,
వయససస:19
లస: పప
94-150/796

1934 NDX2805935
పపరర: ఈశసరమణ వరణణమరగదబ ద

94-150/787

భరస : ఉదయ శసకర వరణణమరగదబ ద
ఇసటట ననస:26-14158
వయససస:35
లస: ససస స
94-144/773

1937 NDX3156304
పపరర: జజన శశశదడ షరయయద

94-164/1342

తసడడ:డ నడగబలలమరర షరయయద
ఇసటట ననస:27-1-4/12A
వయససస:18
లస: పప
94-144/777

1940 NDX2808186
పపరర: అమనసలలర షపక

94-144/774

తసడడ:డ సరబర షపక
ఇసటట ననస:27-1-4/20
వయససస:22
లస: పప
94-144/1033

1943 NDX2808293
పపరర: రరజఖ లకడణ మసజల

94-144/776

భరస : మలర కరరరరన రరవప మసజల
ఇసటట ననస:27-1-4/32
వయససస:48
లస: ససస స
94-15/472

తసడడ:డ ఏససబభబబ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:19
లస: పప
94-152/727

94-144/714

భరస : అబబబల సలలస
ఇసటట ననస:26-84-5
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరదర రమలరరవప
ఇసటట ననస:27-1-4/24A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏససబభబబ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:39
లస: ససస స
1947 NDX3187630
పపరర: ససనల బభబబ బబ లలఢస

1928 NDX2714558
పపరర: బశదన బబగబమ షపక

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:27-1-4-19
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:27-1-4/21
వయససస:25
లస: ససస స
1944 NDX2645356
పపరర: అసజమణ బబ లలర దసబ

94-111/41

భరస : నస
ర లల మర షరయయద
ఇసటట ననస:27-1-4/12/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వజదసలలర మహమణద
ఇసటట ననస:27-1-4/14
వయససస:22
లస: ససస స
1941 NDX2806925
పపరర: రహమబ
స ననసర షపక

94-111/40
1925 NDX1880021
పపరర: మసజర అహణద అనడసరర
మహమణద
తసడడ:డ రఫస అహణద అనడసరర మహమణద
ఇసటట ననస:26-60/4.F2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరబబన కకనననర
ఇసటట ననస:26-1510/A
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలథసఖస బబ లలదబ స
ఇసటట ననస:27-1-1/6
వయససస:42
లస: ససస స
1938 NDX2627420
పపరర: బబషడ ఫరతమ మహమణద

94-111/39

తసడడ:డ అబబబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:26-84-5
వయససస:37
లస: పప
94-165/1171

94-111/37

తసడడ:డ శకనవరస వపసపస ల
ఇసటట ననస:26-52/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-60/4.F1
వయససస:66
లస: పప
94-163/1365

1922 NDX1785353
పపరర: లలచన వపసపస ల

1946 NDX2642387
పపరర: ససనల బభబబ బబ లలర దసబ

94-15/473

తసడడ:డ ఏససబభబబ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:27-1-6/6
వయససస:18
లస: పప
94-15/414

1949 NDX3055407
పపరర: హససన బబగమ షపక

94-144/778

భసధసవప: జబబద బబగమ షపక
ఇసటట ననస:27-1-6/c, DARIYA NAGAR
వయససస:23
లస: ససస స
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1950 NDX2399814
పపరర: కరగలన సస
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94-144/3

1951 NDX2532539
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరబబ యన

94-144/6

1952 NDX2383248
పపరర: రవనమణ కలమలమ

తసడడ:డ ససరరల
ఇసటట ననస:27-1-10 ST.JOSEPHS CONVEN
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:27-1-59
వయససస:49
లస: పప

భరస : గగపయఖ కలమలమ
ఇసటట ననస:27-02-10/7
వయససస:49
లస: ససస స

1953 NDX2373371
పపరర: చనన ఏరగన దరరనఅపప

1954 NDX2892107
పపరర: శకనసవరససలల నమణన

1955 NDX2311751
పపరర: దసరర పసదల

94-144/8

తసడడ:డ సలలణన దరరనఅపప
ఇసటట ననస:27-2-10/7
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: శకకరసత గరరరజవవలల
ఇసటట ననస:27-2-34
వయససస:32
లస: పప

1956 NDX2312213
పపరర: బబజర పసదల

94-144/10

భరస : రరజగష పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:38
లస: ససస స
94-144/13

తసడడ:డ శవ పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:23
లస: పప
94-144/780

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసదడల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:20
లస: పప

1960 NDX2311702
పపరర: శకనస పసదల

1963 NDX2876456
పపరర: దసరర రరవప అరసపలర

94-144/17

భరస : దసరర రరవప హరరపసలర
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:35
లస: ససస స

1966 NDX2311967
పపరర: దసరర పసదల

94-144/14

94-144/20

తసడడ:డ దసరర రరవప హరరపసలర
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:37
లస: పప

1969 NDX2311595
పపరర: రరజ గసడససరర

94-144/781

94-144/23

తసడడ:డ మహమణద దదలలవర షపక
ఇసటట ననస:27-2-35/A
వయససస:24
లస: పప

1972 NDX2312288
పపరర: గగపయఖ గసడససరర

94-144/18

తలర : వజయకలమరర కరణణగలలపలల
ఇసటట ననస:27-4-1
వయససస:58
లస: పప

1975 NDX3174489
పపరర: వజయకలమరర కరణణగలలపలల

94-144/21

1978 sqx1756964
పపరర: అబడహస హహపససబ కకలల
భరస : వజయలనసద జమబళళమబడడ
ఇసటట ననస:27-4-14
వయససస:52
లస: ససస స

1964 NDX2311868
పపరర: అసకమణ పసదల

94-144/16

1967 NDX2312015
పపరర: సరసబభడజఖస అరవపలర

94-144/19

1970 NDX2311793
పపరర: శకనవరస రరవప పడడల

94-144/22

తసడడ:డ చనన కకటయఖ పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:43
లస: పప
94-144/24

94-144/788

భరస : వరబడహణస కరణణగలలపలల
ఇసటట ననస:27-4-1
వయససస:50
లస: ససస స
94-144/1018

94-144/15

తసడడ:డ గబరవయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస గడడససరర
ఇసటట ననస:27-2-38/13
వయససస:24
లస: పప
94-144/787

1961 NDX2312163
పపరర: రరజగష పసదల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ దన డససరర
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:37
లస: పప

1971 NDX2421352
పపరర: మహమణద అజజణతషలర షపక

94-144/12

తసడడ:డ చనన పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/15
వయససస:36
లస: ససస స

1968 NDX2312270
పపరర: దసరర రరవప హరరపసలర

1958 NDX2311918
పపరర: అసకమణరరవప పసదల
తసడడ:డ శవ పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:27-2-35-13
వయససస:20
లస: పప

1965 NDX2312098
పపరర: దసరర హరరపసలర

భరస : పడభభకర రరవప కలరణపప
ఇసటట ననస:27-4-11
వయససస:76
లస: ససస స

94-144/11

తసడడ:డ పప తష రరజ పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:38
లస: పప

1962 NDX2836385
పపరర: చనన కకటయఖ పసదడల

1977 NDX3258704
పపరర: అదద లకడణ కలరణపప

1957 NDX2311819
పపరర: కకటమణ పసదల

94-144/9

భరస : శకనస పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసదల
ఇసటట ననస:27-2-35/13
వయససస:41
లస: ససస స

1959 NDX2312122
పపరర: గగపస పసదల

1974 NDX3165883
పపరర: వర బడహణస కరణణగలలపలల

94-144/779

94-144/7

94-144/782
1973 NDX3080371
పపరర: ససబడహణణఖస ఖననన
పపరరసకకలలమ
తసడడ:డ కణక ససబడహణణఖస పపరరసకకలలమ
ఇసటట ననస:27-2-43
వయససస:49
లస: పప

1976 NDX2938066
పపరర: అమమలఖ జజన దవపలలరర

94-144/792

తసడడ:డ శరమబఖయయల జజన దవపలలరర
ఇసటట ననస:27-4-4
వయససస:25
లస: ససస స
94-144/717

1979 NDX2360923
పపరర: వనల జమబళరమబడడ

94-144/25

తసడడ:డ వజయలనసద జమబళరమబడడ
ఇసటట ననస:27/4/14 FLAT NO 506 MULLA
వయససస:23
లస: ససస స
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1980 NDX2360931
పపరర: వనతఆనసద జమబళళమబడడ

94-144/26

1981 NDX2360915
పపరర: వజయలనసద జమబళరమబడడ

94-144/27

1982 NDX2889657
పపరర: వనసకట వజయ దదపసక నసనన

తసడడ:డ వజయలనసద జమబళళమబడడ
ఇసటట ననస:27/4/14 FLAT NO 506 MULLA
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దదవరనసదస జమబళరమబడడ
ఇసటట ననస:27/4/14 FLAT NO 506 MULLA
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరససలల నసనన
ఇసటట ననస:27-4-17
వయససస:35
లస: ససస స

1983 NDX2577955
పపరర: మడడడ అభషపక చచదరర

1984 NDX2744316
పపరర: జరసన బ షపక

1985 NDX3159738
పపరర: కవఖ వస

94-143/720

తసడడ:డ మడడడ అబడహస
ఇసటట ననస:27-4-24
వయససస:18
లస: పప
1986 NDX3262557
పపరర: కవఖ వస

94-144/790

భరస : వల
ఇసటట ననస:27-4-26
వయససస:69
లస: ససస స
94-144/1020

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వస
ఇసటట ననస:27-4-26
వయససస:20
లస: ససస స

1987 NDX2478691
పపరర: జయసత భమపత

94-144/794

1990 NDX2760981
పపరర: వనసకటటశసరర రరవప చతననస

భసధసవప: వజయ రరజ రతనస మదతబల
ఇసటట ననస:27-4-59/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ చతననస
ఇసటట ననస:27-05-01
వయససస:73
లస: పప

1992 NDX3082922
పపరర: కకరణ కలమలర తతకల

1993 NDX2790269
పపరర: పప లయఖ బబ లలరపప

94-144/795

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:27-5-3
వయససస:18
లస: పప

94-144/28

94-144/765

94-144/793

1991 NDX2761013
పపరర: ససరవసద చతననస

94-144/766

94-144/796

1994 NDX2790137
పపరర: చన పప లయఖ బబ లలరపప

1997 NDX2790129
పపరర: పవన కలమలర యలదవ
బబ లలరపప
తసడడ:డ పప లయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:34
లస: పప

94-144/802

2000 NDX2511996
పపరర: సరయ కకరణ శకధర

భసధసవప: పవన కలమలర యలదవ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:32
లస: ససస స

1999 NDX2790145
పపరర: కగశక కలమలర యలదవ
బబ లలరపప
తసడడ:డ చన పప లయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:27
లస: పప

2001 NDX2777779
పపరర: సరయ కకరణ శకధర

2002 NDX2962231
పపరర: గగసఖ షపక

94-144/811

భరస : చన పప లయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:51
లస: ససస స

1998 NDX2807055
పపరర: అశసన దదవ బబ లలరపప

94-144/801

94-144/805

తసడడ:డ రరమ కకషష శకధర
ఇసటట ననస:27-6-2
వయససస:20
లస: పప
94-144/718

భరస : కరఎలఎ పడసరద కకమబణరర
ఇసటట ననస:27-6-8
వయససస:55
లస: ససస స
2007 NDX3257185
పపరర: రవసదడ బభబబ తగల

2005 NDX2783363
పపరర: సరయ పడమద కకమబణరర

భసధసవప: నడగగశసరమణ ససదబ డబతషన
ఇసటట ననస:27-6-12
వయససస:62
లస: పప

2008 NDX3257219
పపరర: నడగగశసరమణ ససదరభకలసన
భరస : రవసదడ బభబబ తగల
ఇసటట ననస:27-6-12
వయససస:58
లస: ససస స

94-144/29

2003 NDX2675643
పపరర: లకడణ పడసరద కకమమణరర

94-2/1128

తసడడ:డ వరరసరసమ కకమబణరర
ఇసటట ననస:27-6-8
వయససస:65
లస: పప
94-144/812

తసడడ:డ లకడణ పడసరద కకమమణరర
ఇసటట ననస:27-6-8, 1ST FLOOR
వయససస:28
లస: పప
94-144/1013

94-144/800

తసడడ:డ రరమ కకషషన శకధర
ఇసటట ననస:27-6-2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగబర వల షపక
ఇసటట ననస:27-6-4
వయససస:22
లస: ససస స

2004 NDX2595684
పపరర: వనసకట శశష శరసత ఇసడర

94-144/797

తసడడ:డ శశషయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:56
లస: పప
94-144/799

94-144/798

1996 NDX2807089
పపరర: పడమల దదవ బబ లలరపప

1988 NDX2923605
పపరర: లల శవ లకడణ పరరసత
మసగళగరరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:27-4-40
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప చతననస
ఇసటట ననస:27-05-01
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ బబ లలరపప
ఇసటట ననస:27-5-6
వయససస:57
లస: పప

1995 NDX2808251
పపరర: నడగ మణణ బబ లలరపప

94-144/791

భరస : శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:27-4-26
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరకజ భమపత
ఇసటట ననస:27-4-29 A
వయససస:23
లస: పప

1989 NDX2836443
పపరర: శరమబఖయయల జజషషవ మదతబల

94-144/789

2006 NDX2782043
పపరర: శరణఖ దడసరర

94-144/803

భరస : వనసకట భరత కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:27-6-12
వయససస:27
లస: ససస స
94-144/1014

2009 NDX2559490
పపరర: వనసకట భరత కలమలర దడసరర

94-146/844

తసడడ:డ భభససర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:27-6-12
వయససస:34
లస: పప
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94-144/804

తసడడ:డ రవ బభబబ భమపత
ఇసటట ననస:27-6-13
వయససస:22
లస: పప

2011 NDX2478774
పపరర: లకడణ దదవ కరలలరర

భరస : శవ పడసరద కరలలరర
ఇసటట ననస:27-6-17
వయససస:69
లస: ససస స

94-144/806 2014 NDX2705309
2013 NDX2806099
పపరర: రరమలసజ నవయబలల కరకర పరరస
పపరర: ఫఠగహ ఆఫసడన మహమణద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:27-6-25/D1
వయససస:19
లస: పప
2016 NDX2696045
పపరర: ఫసరడ రససఆ పరవన మహమణద

94-152/608

Deleted
94-144/808

తలర : అసజన దదవ పమడడ
ఇసటట ననస:27-6-31
వయససస:57
లస: పప
2022 NDX3256427
పపరర: గరపయఖ రరససమమసటట
భసధసవప: నరసమణ రరససమమసటట
ఇసటట ననస:27-6-37-1
వయససస:71
లస: పప
2025 NDX2846863
పపరర: అదద లకడణ కగశరన

94-144/816

భరస : రరజజ రతనస తడడడకకసద
ఇసటట ననస:27-7-9/B 3RD LINE
వయససస:37
లస: ససస స
2031 NDX3209178
పపరర: కకరన చకటట

94-145/770

భరస : శకనవరస రరవప చనఆ
ఇసటట ననస:27-7-15
వయససస:51
లస: ససస స

94-144/809

2026 NDX2464675
పపరర: సరయ ధదరజ గరజల

2029 NDX2405967
పపరర: చసదడ శశఖర జడ

2032 NDX3208196
పపరర: పసడయసక బబజరస

94-145/769

2035 NDX2464592
పపరర: సరయ పవన కళళఖణ దడసరర

94-147/32

2038 NDX3032919
పపరర: లకడణ పడససన చసత
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసత
ఇసటట ననస:27-7-15
వయససస:31
లస: ససస స

2024 NDX2851921
పపరర: కకషష రరవప కగశరన

94-144/815

2027 NDX2957900
పపరర: బబఉలలహ కరసగర

94-144/817

భరస : అనల కలమలర కరసగర
ఇసటట ననస:27-7-5
వయససస:37
లస: ససస స
94-144/30

2030 NDX3206356
పపరర: పసడయసక బబజరస

94-144/813

Deleted

భరస : కకరణ కలమలర చకటట
ఇసటట ననస:27-7-12
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/771

94-145/7

తసడడ:డ కకశశర కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:27-7-13/3
వయససస:21
లస: పప
94-145/773

94-144/810

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కగశరన
ఇసటట ననస:27-7-2
వయససస:37
లస: పప

Deleted

94-145/718

2021 NDX2778546
పపరర: హహసపన బ షపక
భరస : ఖససస సససధడ
ఇసటట ననస:27-6-33
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర చకటట
ఇసటట ననస:27-7-12
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: నరగశ సరరపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-12/C
వయససస:43
లస: ససస స
2037 NDX3032935
పపరర: కకటటశసరర చనఆ

2023 NDX3213105
పపరర: రరమచసదడ పడసరద నడరదడసస

94-144/807

భరస : హరర హర పడసరద పమడడ
ఇసటట ననస:27-6-31
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప జడ
ఇసటట ననస:27-7-12
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మ చకటట
ఇసటట ననస:27-7-12
వయససస:37
లస: పప
2034 NDX2543296
పపరర: కలమలరర పరరమ

తసడడ:డ అనవర అహణద మహమణద
ఇసటట ననస:27-6-30
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:27-7-2, F.
వయససస:21
లస: పప
94-145/5

94-147/668
2015 NDX2581205
పపరర: మజహర అహణద మహమణద

94-160/488 2018 NDX2978500
2017 NDX2689958
పపరర: మజహర అహణద మహమణద
పపరర: అసజన దదవ పమడడ

2020 NDX2978070
పపరర: సరయ హరరక పమడడ

94-146/22

తసడడ:డ అనవర అహమద మహమణద
ఇసటట ననస:27-6-30
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకణణ రరవప నరసడడ
ఇసటట ననస:27-7-1
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కగశరన
ఇసటట ననస:27-7-2
వయససస:27
లస: ససస స
2028 NDX2278059
పపరర: హహమలత లవసగర

94-145/717

తసడడ:డ రవసదడ పమడడ
ఇసటట ననస:27-6-31
వయససస:29
లస: ససస స
94-162/1463

2012 NDX2478766
పపరర: శవ పడసరద కరలలరర

భసధసవప: లకడణ దదవ కరలలరర
ఇసటట ననస:27-6-17
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అనవర అహమణద మహమణద
ఇసటట ననస:27-6-30
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర మహమణద
ఇసటట ననస:27-6-30
వయససస:18
లస: ససస స
2019 NDX2963544
పపరర: రవసదడ పమడడ

94-146/21

2033 NDX2775989
పపరర: కలమలరర పరరమ

94-144/814

భరస : ససరగశ కలమలర పరరమ
ఇసటట ననస:27-7-12/c
వయససస:43
లస: ససస స
2036 NDX3032927
పపరర: శకనవరసరరవప చసత

94-145/772

తసడడ:డ వనసకటటశసరలల చసత
ఇసటట ననస:27-7-15
వయససస:61
లస: పప
94-145/774

2039 NDX2405603
పపరర: దదరస వరణణ రగపపడడ

94-145/8

భరస : నడరరయణ రగపపడడ
ఇసటట ననస:27-7-15/A
వయససస:45
లస: ససస స
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2040 NDX3263001
పపరర: నడగమణణ మదడసస
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94-145/866

భరస : భభససర రరవప మదడసస
ఇసటట ననస:27-7-15/A 4TH LINE
వయససస:55
లస: ససస స
2043 NDX2478907
పపరర: శకనవరస కకస

2041 NDX3263027
పపరర: రమఖకకషష మదడసస

94-145/867

భరస : నడగగశసర రరవప మదడసస
ఇసటట ననస:27-7-15/A 4TH LINE
వయససస:27
లస: ససస స
94-147/34

తసడడ:డ పసతడజ కకస
ఇసటట ననస:27-7-20
వయససస:25
లస: పప

94-147/35

తసడడ:డ పసతడజ కకమ
ఇసటట ననస:27-7-20, HOUSE NO.240
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ  
ఇసటట ననస:27-7-72
వయససస:68
లస: పప
2049 NDX2685188
పపరర: మహహష చసతడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప చసతడ
ఇసటట ననస:27-8-4
వయససస:30
లస: పప
2052 NDX3130416
పపరర: పసటర పరల నలర బబ లల

94-144/820

94-144/827

2053 NDX2464618
పపరర: అమమలఖ జకస

2056 NDX2343978
పపరర: అనసరరధ గబసడడల

94-145/721

2059 NDX3088937
పపరర: లలవణఖ లకడణ శశటట

తసడడ:డ జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:27-9-23/1
వయససస:42
లస: పప

2062 NDX2399848
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవప హజరర
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:71
లస: పప

94-145/11

94-145/776

2068 NDX3170271
పపరర: పదణ వత హజరర
భరస : వనసకటటశసర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:44
లస: ససస స

94-145/719

2051 NDX2891927
పపరర: ససవరరస యయకలల

94-145/775

2054 NDX2771053
పపరర: శరకవణణ దసరర పరరచరర

94-144/823

2057 NDX2343903
పపరర: శరఖమ పడసరద గబసడడల

94-145/12

2060 NDX2446094
పపరర: మహమణద కససమ షపక

94-145/13

తసడడ:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:27-9-23/1
వయససస:24
లస: పప
94-145/20

2063 NDX3142346
పపరర: శక రరమచసదడ మబఖరరర సవరస

94-144/821

భసధసవప: శకనవరస రరవప సవరస
ఇసటట ననస:27-9-24/B
వయససస:85
లస: పప
94-144/1007

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:71
లస: పప
94-145/777

2048 NDX2603819
పపరర: హరర పడసరద రరడడడ కలనస

తసడడ:డ కకటయఖ గబసడడల
ఇసటట ననస:27-9-13/1
వయససస:44
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ హజరర శసకర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బహదసర కకమ
ఇసటట ననస:27-7-20, HOUSE NO.240
వయససస:47
లస: పప

భరస : కలలఖణ చకకవరరస పరరచరర
ఇసటట ననస:27-9-4, KIRAN BUILDINGS
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:27-9-23,2ND LINE
వయససస:78
లస: ససస స

94-144/822 2065 NDX3238839
2064 NDX3151107
పపరర: హజరర వనసకటటశసర రరవప హజరర
పపరర: శసకర రరవప హజరర

2067 NDX3185337
పపరర: శసకర రరవప హజరర

94-145/10

భరస : రమలసజనఉలల లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:27-9-15
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/14

94-147/36

భరస : జజనసన జయ కలమలర పపరగచరర
ఇసటట ననస:27-8-16
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద గబసడడల
ఇసటట ననస:27-9-13/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస పడసరద గబసడడల
ఇసటట ననస:27-9-13/1
వయససస:18
లస: ససస స
2061 NDX2446144
పపరర: అహమణద షపక

94-145/9

తసడడ:డ వనసకటటససరరర జకస
ఇసటట ననస:27-9-3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరన బభబ గరలర
ఇసటట ననస:27-9-5
వయససస:47
లస: ససస స
2058 NDX2554855
పపరర: శఖమల జయశక గబసడడల

2050 NDX1806480
పపరర: ఠరగమర జజననకలటట

2045 NDX2446524
పపరర: పసతడజ కకమ

తసడడ:డ ససబబరరమరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:27-8-1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏమలణణణయయలల జజననకలటట
ఇసటట ననస:27-8-10
వయససస:26
లస: పప

తలర : కసససరర నలర బబ లల
ఇసటట ననస:27-8-37
వయససస:39
లస: పప
2055 NDX3055480
పపరర: ససరరప రరణణ గరలర

94-144/819

భరస : వనసకట రమణ రరవప మలనసగమరర
ఇసటట ననస:27-7-72
వయససస:62
లస: ససస స
94-145/720

94-147/33

భరస : పసతడజ కకస
ఇసటట ననస:27-7-20
వయససస:42
లస: ససస స

2044 NDX2446532
పపరర: దదవఖ కకమ

94-144/818 2047 NDX3047859
2046 NDX3047198
పపరర:    
పపరర: ససవరష రసగ లకడణ మలనసగమరర

2042 NDX2469880
పపరర: సరససత కకస

94-145/778

2066 NDX2566594
పపరర: హజరర ససమతడ దదవ హజరర

94-145/722

తసడడ:డ హజరర వనసకటటశసర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:21
లస: ససస స
2069 NDX3146941
పపరర: రరజగశసరర శవరస

94-145/779

భరస : పపరష తదజ మమదరరజ
ఇసటట ననస:27-9-24/B
వయససస:31
లస: ససస స
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2070 NDX3249117
పపరర: పదణ కలమలరర హజరర
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94-145/863

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:27-9-24/b
వయససస:35
లస: ససస స

2071 NDX2399830
పపరర: మసరసన బ షపక

94-145/15

భరస : అనసర బభషర షపక
ఇసటట ననస:27-9-24/C
వయససస:43
లస: ససస స

2073 NDX2872273
పపరర: శవ పరరసత శశటట

94-145/781

భరస : హహమనడధ శశటట
ఇసటట ననస:27-9-26
వయససస:18
లస: ససస స

2074 NDX2572394
పపరర: భభణబ దవళ

94-145/782

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:27-9-31
వయససస:45
లస: పప

2077 NDX2856136
పపరర: షరరరఖ షపక

94-163/1205

94-145/723

2080 NDX2841039
పపరర: వ వ దసరర పడసరద మసగళగరరర

2075 NDX2461606
పపరర: రగశరణ షపక

94-145/783

2078 NDX3296118
పపరర: శకకరసత వశసనడథసన

94-144/824

2081 NDX2834794
పపరర: వ వ దసరర పడసరద మసగళగరరర

2082 NDX2551844
పపరర: దసరర పడసరద మసగళగరరర

94-145/725 2084 NDX3193620
2083 NDX2551893
పపరర: లల శవ లకడణ పరడవత మసగళగరరర
పపరర: లకణణ రరవప నడరదడసస

94-145/784

Deleted

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప నరసదడసస
ఇసటట ననస:27-9-48
వయససస:67
లస: పప
2088 NDX3216843
పపరర: ససధడరరణణ రరవపల

94-144/830

Deleted

భరస : శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:40
లస: ససస స

2091 NDX3209723
పపరర: శసకర రరవప రరవపల

94-145/786

Deleted

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:48
లస: పప

2094 NDX3223609
పపరర: సరయ మననహర శకపత

94-144/1003

తసడడ:డ పడతడప కలమలర శకపత
ఇసటట ననస:27-9-54
వయససస:22
లస: పప
2097 NDX2851848
పపరర: ససపత గసట
భసధసవప: రఘబ గసట
ఇసటట ననస:27-9-55
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:27-9-40
వయససస:22
లస: పప

2086 NDX3182227
పపరర: రసగరరరవప రరవపల

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప నరసదడసస
ఇసటట ననస:27-9-48
వయససస:67
లస: పప
94-144/828

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:71
లస: పప
2089 NDX2524197
పపరర: ససపసడయ రరవపల

94-145/17

94-145/787

Deleted
94-145/858

తసడడ:డ పడతడప కలమలర శకపత
ఇసటట ననస:27-9-54
వయససస:24
లస: ససస స
94-145/789

2098 NDX2842599
పపరర: సహహత గసట
తసడడ:డ రఘబ గసట
ఇసటట ననస:27-9-55
వయససస:19
లస: ససస స

94-144/829

Deleted

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:48
లస: పప
2090 NDX3176815
పపరర: రసగరరరవప రరవపల

94-145/785

తసడడ:డ కకటయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:48
లస: పప
2095 NDX3223682
పపరర: శక పత రవళ శకపత

2087 NDX3154507
పపరర: శసకర రరవప రరవపల

Deleted

తసడడ:డ శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:20
లస: ససస స
2092 NDX3207412
పపరర: శసకర రరవప రరవపల

94-144/826

Deleted

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:27-9-40
వయససస:21
లస: ససస స

2085 NDX3211448
పపరర: లకణణ రరవప నడరదడసస

94-144/825

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:27-9-40
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకవవరసరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:27-9-40
వయససస:22
లస: పప

94-145/880

తసడడ:డ ససబబరరవప వ వ
ఇసటట ననస:27/9/35-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబభబరరవప వశసనడథసన
ఇసటట ననస:27-9-35/1 Second Line
వయససస:36
లస: పప
94-145/724

94-145/16

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:27-9-31
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:27-9-31
వయససస:18
లస: పప

2079 NDX2601946
పపరర: కలలఖణ రరవప వశసనడథసన

94-145/780

భరస : వజయ రరవప దవళ
ఇసటట ననస:27-9-26
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరవప దవళ
ఇసటట ననస:27-9-26
వయససస:20
లస: ససస స

2076 NDX2856110
పపరర: ఖససస షపక

2072 NDX2923639
పపరర: భభణబ దవళ

2093 NDX3173796
పపరర: ససధడరరణణ రరవపల

94-145/788

Deleted

భరస : శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:27-9-53
వయససస:40
లస: ససస స

2096 NDX2706273
పపరర: నడగ సరయ కకరసన కలలఖణస

94-145/726

తలర : పడసరద రరవప కలలఖణస
ఇసటట ననస:27-9-55
వయససస:18
లస: ససస స
94-145/790

2099 NDX3258308
పపరర: చడతషరఖ గసట

94-145/864

తసడడ:డ రవ కలమలర గసట
ఇసటట ననస:27-9-55
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: శవ నడగలకడణ గసట
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94-144/831

భరస : రమమశ గసట
ఇసటట ననస:27-9-55/B
వయససస:32
లస: ససస స
2103 NDX2446219
పపరర: మమలలలమణ దతష
స లలరర

94-145/18

94-144/834

94-163/1202

94-145/751

94-145/765

94-145/753

94-145/756

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:27-10-25
వయససస:70
లస: పప

2113 NDX2817872
పపరర: రరచతల వహహత పరలలటట

2116 NDX2860146
పపరర: పడభభకర యయన

2119 NDX2874204
పపరర: నడగ మణణ కకడమల

2122 NDX2842607
పపరర: వర పడసరద కకటర

94-145/759

2125 NDX3131497
పపరర: బభబబ రరవప మసడడ తతక

94-145/752

2128 NDX2879724
పపరర: యశశద బసడడరర
భరస : జజరగర వలసన
ఇసటట ననస:27-10-25
వయససస:43
లస: ససస స

2108 MLJ2331031
పపరర: ససబభబరరవప చకరసల

94-163/1201

2111 MLJ0698233
పపరర: రరజగష చకరసల

94-163/1204

2114 NDX2900256
పపరర: లకడణ పడసనన మబలర పపడడ

94-145/764

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:27-10-3
వయససస:44
లస: ససస స
94-145/767

2117 NDX3261500
పపరర: అపసరరననసర పఠరన

94-145/865

భరస : అతడఉలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:27-10-9
వయససస:44
లస: ససస స
94-145/754

2120 NDX2873735
పపరర: పడవణ జజషస కకడమల

94-145/755

తసడడ:డ జజన చతసతనఖ కకడమల
ఇసటట ననస:27-10-12
వయససస:29
లస: పప
94-145/757

2123 NDX2842615
పపరర: పడసనన కకటర

94-145/758

భసధసవప: కకటర కకటర
ఇసటట ననస:27-10-14/a
వయససస:19
లస: పప
94-145/760

తసడడ:డ జవ రతనస మసడడ తతక
ఇసటట ననస:27-10-20
వయససస:34
లస: పప
94-145/762

94-144/833

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:27-10-2
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: కకటర కకటర
ఇసటట ననస:27-10-14/a
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖయయల ససల
ఇసటట ననస:27-10-20
వయససస:54
లస: పప
2127 NDX2796019
పపరర: అసజబభబబ చతడస

94-163/1203

భరస : జజన చతసతనఖ కకడమల
ఇసటట ననస:27-10-12
వయససస:54
లస: ససస స

భసధసవప: కకటర కకటర
ఇసటట ననస:27-10-14/a
వయససస:37
లస: ససస స
2124 NDX3067105
పపరర: దదవవరస ససల

2110 MLJ0697219
పపరర: రరసబభబబ చకరసల

2105 NDX2764785
పపరర: శవ గబసడపప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:27-10-2
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ దదవ భమషణస యయన
ఇసటట ననస:27-10-7
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరజ నలర
ఇసటట ననస:27-10-11
వయససస:32
లస: ససస స
2121 NDX2842623
పపరర: శవ పరరసత కకటర

94-163/1366

తసడడ:డ వరగరల పరలలటట
ఇసటట ననస:27-10-03
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగరల
ఇసటట ననస:27-10-3
వయససస:18
లస: ససస స
2118 NDX2842730
పపరర: రరట నలర

2107 NDX2778298
పపరర: గరనన దదప కకలలర

94-144/719

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:27-9-552
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:27-10-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర మటటపలర
ఇసటట ననస:27-10-03
వయససస:24
లస: ససస స
2115 NDX2880961
పపరర: రరచతల వహహత పరలలటట

94-145/19

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:27-10-1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప చకరసల
ఇసటట ననస:27-10-2
వయససస:56
లస: ససస స
2112 NDX3039807
పపరర: మమనక మటటపలర

2104 NDX2446201
పపరర: శకనవరససలల కలలగగటభర

2102 NDX2693463
పపరర: శవ నడగ లకడణ గసట

భరస : రమమశ గసట
ఇసటట ననస:27-9-55(B)
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదబయఖ కలలగగటభర
ఇసటట ననస:27-9-61
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:27-9-552
వయససస:24
లస: ససస స
2109 NDX2581510
పపరర: వజయమణ చకరసల

94-144/832

తసడడ:డ పడసరద రరవప కలలఖణస
ఇసటట ననస:27-9-55/C
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నడడపస హహసపసన దతష
స లలరర
ఇసటట ననస:27-9-61
వయససస:20
లస: ససస స
2106 NDX3013273
పపరర: దదవ గబసడపప

2101 NDX2759496
పపరర: నడగ సరయ కకరసన కలలఖణస

2126 NDX3045176
పపరర: జడడ దడస జరసన శల

94-145/761

తసడడ:డ దదవవరస శల
ఇసటట ననస:27-10-20
వయససస:19
లస: పప
94-145/763

2129 NDX2488971
పపరర: అసజబభబబ చతడస

94-163/18

తసడడ:డ ఎలర యఖ చతడస
ఇసటట ననస:27-10-25/1
వయససస:71
లస: పప
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2130 NDX2488864
పపరర: యశశద బసడడరర
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94-163/19

తసడడ:డ అసజబభబబ చతడస
ఇసటట ననస:27-10-25/1 92-2-57
వయససస:51
లస: ససస స
2133 NDX2851889
పపరర: ససగబణమణ గబసటటరర

94-145/766

94-145/22

94-145/24

94-214/971

94-145/25

94-151/877

94-144/716

తసడడ:డ ఆసతతన బభబబ
ఇసటట ననస:27-16-2877
వయససస:31
లస: పప

2143 NDX3203692
పపరర: అరరణ ఏపపరర

94-165/823

94-144/770

2152 NDX2717544
పపరర: జనత షబభనడ షపక

2155 NDX0620062
పపరర: చనన కకసడయఖ ఏపపల

2158 NDX0630756
పపరర: ఆసతతన బభబబ గసగపటర 
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:27-16-2877
వయససస:58
లస: పప

94-145/715

2141 NDX3279155
పపరర: మసరసన షపక

94-214/970

2144 NDX3205408
పపరర: అరరణ ఏపపరర

94-144/771

Deleted

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:27-11-66/55
వయససస:44
లస: ససస స

94-145/716

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:27-12-10
వయససస:50
లస: పప
94-151/878

2150 NDX3090776
పపరర: దదపక కలమలర గబగరరలస

94-144/772

తసడడ:డ నతడఖనసద శవ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:27-12-15
వయససస:22
లస: పప
94-149/803

2153 NDX0620047
పపరర: మరరయమణ జగబసటర 

94-165/822

భరస : దడవదస
ఇసటట ననస:27-16-2441
వయససస:65
లస: ససస స
94-165/824

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:27-16-2465
వయససస:30
లస: పప
94-165/825

2138 NDX2592889
పపరర: కకరణణయ దసడద

94-145/768 2147 NDX2621050
2146 NDX3078797
పపరర: వజయ కలమలరర నశరసకరరరవప
పపరర: అబబబల కరరస షపక

2149 NDX2567501
పపరర: సరయ అనసష దసరరరసబ కకటడ

94-145/21

భరస : సరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:27-11-19
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమర మర వల షపక
ఇసటట ననస:27-14-79
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:27-16-2441
వయససస:35
లస: పప
2157 NDX0630749
పపరర: ససరగష గసగపటర 

94-144/767

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటడ
ఇసటట ననస:27-12-14
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:27-12-17
వయససస:43
లస: ససస స
2154 NDX0620021
పపరర: శకనవరస రరళళపలర 

2140 NDX3166477
పపరర: రతన రరజ నలర

2135 NDX2312346
పపరర: పరరసత ఆచ

94-145/882

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసడద
ఇసటట ననస:27-10-43
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చటటట బభబబ నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:27-12-2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:27-12-10
వయససస:18
లస: ససస స
2151 NDX2601672
పపరర: మసరసన బ షపక

94-145/23

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:27-11-66/55
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక గగరర బబడద
ఇసటట ననస:27-11-66/58
వయససస:23
లస: ససస స
2148 NDX2567022
పపరర: సరయపసడయల తరరమలశశటట

2137 NDX2344034
పపరర: కరలలబబ అనమలగమరరస

2132 NDX3297686
పపరర: పడసరద బబ మణనబబ యన
బబ మణనబబ యన
తసడడ:డ వనసకటయఖ బబ మణనబబ యన
ఇసటట ననస:27-10-29
వయససస:29
లస: పప

భరస : గబరరవపలల అచ
ఇసటట ననస:27-10-42/C
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స నలర
ఇసటట ననస:27-10-111
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మలభబ షపక
ఇసటట ననస:27-11-19
వయససస:43
లస: పప
2145 NDX2421378
పపరర: జరరనడ బబగస షపక గగరర బబడద

94-144/768

తసడడ:డ పడభబదడస అనమలగమరరస
ఇసటట ననస:27-10-43
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:27-10-43/A
వయససస:30
లస: ససస స
2142 NDX3279163
పపరర: సరబ జజన షపక

2134 NDX2776003
పపరర: దదవ అచచ
తసడడ:డ గబరరవపలల అచచ
ఇసటట ననస:27-10-42/a
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరలలబబ అన మలగబరరస
ఇసటట ననస:27-10-43
వయససస:26
లస: ససస స
2139 NDX2343937
పపరర: దదవఖ చలమలశశటట

94-6/633

తసడడ:డ యకకబబ గసగగపప గమ
ఇసటట ననస:27-10-28
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరమబఖయయల గబసటటరర
ఇసటట ననస:27-10-38
వయససస:62
లస: ససస స
2136 NDX2344018
పపరర: ససకకరరహహ వవసపప గబ

2131 NDX2707263
పపరర: వనసకటయ పడసరద గసగగపప గమ

2156 NDX3180098
పపరర: వనసకయమణ నడగరనడన

94-162/1350

భరస : నరసససహస నడగరనడన
ఇసటట ననస:27-16-2728
వయససస:70
లస: ససస స
94-165/826

2159 NDX0630707
పపరర: రరణణ తమణరర

94-165/827

భరస : వజయలనసద
ఇసటట ననస:27-16-2878
వయససస:50
లస: ససస స
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2160 NDX0630665
పపరర: శశభభరరణణ వననడన వననడన

94-165/828

భరస : శకనస వననడన
ఇసటట ననస:27-16-2879
వయససస:36
లస: ససస స
2163 NDX2833804
పపరర: ససశల బసదతల

94-157/7

భరస : నడగరసజనవయబలల తమణశశటట
ఇసటట ననస:27-17-142/B
వయససస:27
లస: ససస స
94-134/695

భరస : పడసరద రరవప బసదతల
ఇసటట ననస:27-21-1440
వయససస:65
లస: ససస స
94-245/17

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:27-22-183
వయససస:22
లస: ససస స

2164 NDX2246445
పపరర: సబర షపక

94-245/16

94-14/546

2167 NDX2466993
పపరర: అరరరన యయలగపఅల

తసడడ:డ వనసకటటససరర రరవప కరశసదల
ఇసటట ననస:27-74 7 TH LINE
వయససస:29
లస: పప

2170 NDX3248713
పపరర: శకధర సరయకకరణ శకధర

94-217/41

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:27_9_48
వయససస:67
లస: పప

2173 NDX3165651
పపరర: లకడణకలమలరర నడరదడసస

94-144/1009

94-157/12

2176 NDX2976983
పపరర: మహనరరవప నడగభబసరర

తసడడ:డ మసదడపప వ ఎస ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పరశ రరమయఖ నడగభబసరర
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:50
లస: పప

2178 NDX3148947
పపరర: పదణ శక పప ల

2179 NDX2491801
పపరర: సరవతడ పప గబల

94-157/699

94-243/22

2168 NDX2778553
పపరర: చసతల దదవప

94-217/821

2171 NDX3195138
పపరర: ఆదదలకడణ నడరదదస

94-144/762

భసధసవప: రరమలచనబ ప
న స
డ ద నడరదడసస
ఇసటట ననస:27_7_1
వయససస:33
లస: ససస స
94-144/764

భసధసవప: లకణణరరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:27_9_48
వయససస:65
లస: ససస స

2175 NDX2529998
పపరర: మసదడపప తదజశస

2165 NDX1504969
పపరర: షబనడ షపక

భరస : ససబబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:27-48/200
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర సరయకకరణ శకధర
ఇసటట ననస:27_6_2 2nd floor
వయససస:20
లస: పప
94-144/763

94-157/8

భరస : ర్స షపక
ఇసటట ననస:27-22-97
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ శరససస స యయలగపఅల
ఇసటట ననస:27-48-92
వయససస:37
లస: పప

2169 NDX2383701
పపరర: కకటటశసర రరవప కరశసదల

2162 NDX2479848
పపరర: నడగరసజనవయబలల తమణశశటట

తసడడ:డ కకటయఖ తమణశశటట
ఇసటట ననస:27-17-142/B
వయససస:25
లస: పప

భరస : అహ మలద షపక
ఇసటట ననస:27-22-3
వయససస:24
లస: ససస స

2166 NDX2246486
పపరర: రహహమల షపక

2172 NDX3185253
పపరర: లకణణరరవప నడరదడససస

2161 NDX2479830
పపరర: శశభ రరణణ తమణశశటట

2174 NDX3151735
పపరర: లకణణరరవప నడరడదసస

94-145/750

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:27_9_48
వయససస:67
లస: పప
94-157/697

2177 NDX3057114
పపరర: ససజతడ నడగభబసరర

94-157/698

తసడడ:డ మహన రరవప నడగభబసరర
ఇసటట ననస:28-1-70
వయససస:18
లస: ససస స
94-157/13

2180 NDX2491819
పపరర: లకణణ బభబబ దదవరకకసడ

94-157/14

భరస : శకనవరస రరవప పప ల
ఇసటట ననస:28-1-70/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకణణ బభబబ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:28-1-70 FLAT NO -3B
వయససస:52
లస: ససస స

94-157/15
2181 NDX2538619
పపరర: మధస వనసకట రరఘవవసదడ
నరహరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:28-1-74 EAST END 1C
వయససస:22
లస: పప

2182 NDX2538627
పపరర: శశశలజ నరహరర
భరస : శకనవరస రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:28-1-74 EAST END 1C
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:28-1-74 EAST END 1C
వయససస:23
లస: ససస స

2184 NDX2553303
పపరర: జయ లకడణ చససడసరర

2185 NDX2553352
పపరర: ససబబరరవప చససడసరర

2186 NDX2550465
పపరర: శకనవరస రరవప నరహరర

94-157/648

తసడడ:డ ఎలర మసదయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:28-1-70 FLAT NO -3B
వయససస:57
లస: పప
94-157/16

94-157/649

2183 NDX2538601
పపరర: లకడణ పరరమళ ససషసణత నరహరర

94-157/650

భరస : సరసబశవరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:28-1-74 EAST END 1E
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:28-1-74 EAST END 1E
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నరహరర
ఇసటట ననస:28-1-74,FLAT NO 1C
వయససస:50
లస: పప

2187 NDX3012630
పపరర: అబబబల రశద షపక

2188 NDX3263886
పపరర: సరహహబ పసరన షపక

2189 NDX2421485
పపరర: పడశరసత దడసరర

తసడడ:డ బజఠ షపక
ఇసటట ననస:28-1-78
వయససస:24
లస: పప

94-152/728

తసడడ:డ మయనసదదబన షపక
ఇసటట ననస:28-1-78, 14th cross
వయససస:18
లస: పప

94-157/804

94-157/17

94-157/18

భరస : సప మ సరయ కకశశర దడసరర
ఇసటట ననస:28-2-6
వయససస:28
లస: ససస స
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94-157/702

2191 NDX2415305
పపరర: సరయదదపసస రరజపపత

తసడడ:డ చనన ససబబరరవప గవన
ఇసటట ననస:28-2-7
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభలలజ సససహ రరజపపత
ఇసటట ననస:28-2-11
వయససస:22
లస: ససస స

94-157/21
2193 NDX2218717
పపరర: యస వ .యస.జ వన
వసకరయల
తసడడ:డ రరమ కకషష శకనవరస వసకరయల
ఇసటట ననస:28-2-19
వయససస:29
లస: పప

2194 NDX2554608
పపరర: వనసకట కకటటశసర రరవప శలస
తసడడ:డ నరసససహస శలస
ఇసటట ననస:28-2-19
వయససస:49
లస: పప

2196 NDX2542843
పపరర: కకషష పపరస

2197 NDX2602258
పపరర: ససభభషసన కలకటర పలర

94-157/653

తసడడ:డ శకనస పపరస
ఇసటట ననస:28-2-30/A
వయససస:20
లస: పప
2199 NDX2218691
పపరర: పపషప లలత క తడ

94-157/22

94-157/651

94-157/25

2203 NDX2547297
పపరర: లకణణ వనసకట సరయ బబ లర

94-157/654

2206 NDX2218683
పపరర: పపరరషమల ల కడణ రర మ రర జ

2195 NDX2554566
పపరర: అరరణ దడసరర

2198 NDX3127180
పపరర: రమమశ కలకటర పలర

94-157/23

94-157/655

2204 NDX2833630
పపరర: లకణణ వనసకట సరయ బబ లర

94-157/27

2207 NDX3161908
పపరర: గరలబ షరరఫ షపక

2209 NDX3185386
పపరర: హససన షపక

2210 NDX3296514
పపరర: గరలబ షరరఫ షపక

Deleted

భరస : గరలబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:28
లస: పప
2214 NDX0461343
పపరర: అబబబల రహమన షపక

2212 SQX2052488
పపరర: టటనడజ షపక

95-4/853

తసడడ:డ గరలబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:21
లస: ససస స
94-157/708

తసడడ:డ అబబబల రశద షపక
ఇసటట ననస:28-3-3,kankara gunta
వయససస:32
లస: పప
2217 NDX3081288
పపరర: మహమణద ఫయలఖజదదదన

94-157/706

2215 NDX3188042
పపరర: లకణమణ గరటర

తసడడ:డ మహమణద షరజహన
ఇసటట ననస:28-3-7/B, Sharif Manzil
వయససస:37
లస: పప

2218 NDX3081320
పపరర: సజదసననసర

94-157/816

తసడడ:డ మహమణద జన షపక
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:50
లస: పప
2213 NDX3067766
పపరర: అసరణ ససలలసనడ షపక

94-157/707

భరస : అబబబల రహమన షపక
ఇసటట ననస:28-3-3, kankara gunta
వయససస:29
లస: ససస స
94-157/709

భరస : రమబలల గరటర
ఇసటట ననస:28-3-4
వయససస:74
లస: ససస స
94-157/714

94-157/704

Deleted

2208 NDX3202983
పపరర: హససన షపక

94-162/244

94-157/701

తసడడ:డ నవహహ హజ యలదవ బ
ఇసటట ననస:28-2-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద జజన షపక
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:50
లస: పప

2211 NDX0626713
పపరర: అలలరబక షపక

94-157/24

తలర : శరరద కకమణనవన
ఇసటట ననస:28-2-34/1A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రర మ వర పడ సర ద రరవప రర మ
ఇసటట ననస:28-2-35/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గరలబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:28-3-3
వయససస:43
లస: ససస స

94-157/700

2201 NDX2433753
పపరర: అమరరనథ కకమణనవన

తసడడ:డ వనసకట రరమ వర పడసరద రరవప రరమ
ఇసటట ననస:28-2-35/A
వయససస:23
లస: ససస స
94-157/705

94-157/652

తలర : జయమణ
ఇసటట ననస:28-2-31/b 2nd lane
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననహహ హజ యలదవ బబ లర
ఇసటట ననస:28-2-35
వయససస:22
లస: పప
94-157/26

94-157/20

భరస : వనసకట కకటటశసరరరవప శలస
ఇసటట ననస:28-2-19
వయససస:41
లస: ససస స

భసధసవప: అమరనడథ కకమణనవన
ఇసటట ననస:28-2-34/1A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర బబ లర
ఇసటట ననస:28-2-35
వయససస:22
లస: ససస స
2205 NDX2395556
పపరర: పపరరషమల లకడణ రరమరరజ

2200 NDX2479780
పపరర: వజయలకడణ కకమణనవన

2192 NDX2460483
పపరర: సరయ దదపసస రరజపపతడ

తసడడ:డ బభలలజ సససగ రరజపపతడ
ఇసటట ననస:28-2-11
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలకటర పలర
ఇసటట ననస:28-2-31/A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససగ క తడ
ఇసటట ననస:28-2-32/C
వయససస:22
లస: ససస స
2202 NDX2218675
పపరర: రమఖ బబ లర

94-157/19

2216 NDX2789428
పపరర: షససఫపదదబన మహమణద

94-157/716

తసడడ:డ రఫసవపదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:28-3-7A
వయససస:18
లస: పప
94-157/715

భరస : మహమణద ఫయలఖజదదదన
ఇసటట ననస:28-3-7/B, Sharif Manzil
వయససస:27
లస: ససస స

2219 NDX3267432
పపరర: ఝనస రరణణ యరర గడడ

94-157/805

భరస : చసద బభష యరర గడడ
ఇసటట ననస:28-3-18
వయససస:56
లస: ససస స
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2220 NDX3275328
పపరర: రరమతషలశమణ యరర గడడ

94-157/809

భరస : లసగయఖ చచదరర యరర గడడ
ఇసటట ననస:28-3-18
వయససస:83
లస: ససస స
2223 NDX2595908
పపరర: బభజ షపక

94-157/656

94-157/703

94-149/1011

94-157/711

94-157/712

94-157/718

94-150/806

2233 NDX0724112
పపరర: రసజజన బ షపక

2236 NDX2767416
పపరర: తదరరజమలణ మగరల

2239 NDX3268018
పపరర: రరధకకషషమమరరస పపరర

2242 NDX2557114
పపరర: నససన
డ సయద

94-157/721

2245 NDX3296837
పపరర: మహమణద షరరరర బభనస

94-157/303

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:28-4-8/18/B, KANKARAGUNT
వయససస:22
లస: పప

2248 NDX2689438
పపరర: ససభభన సయద
తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:28-4-10
వయససస:47
లస: పప

2228 NDX3181088
పపరర: భభవన పపలపరక

94-157/710

2231 NDX2520195
పపరర: హహసపన పటభన

94-157/30

2234 NDX2218709
పపరర: రగహహత కలమలర ససదరరనస

94-157/31

తసడడ:డ కకశశర కలమలర ససధ రరనస
ఇసటట ననస:28-3-50
వయససస:23
లస: పప
94-157/713

2237 NDX2841062
పపరర: అనసష బబ టర

94-157/717

భరస : కరశ వశసనడథ బబ టర
ఇసటట ననస:28-4/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-157/806

2240 NDX3268109
పపరర: లకడణ ససజజత పపరర

94-157/807

భరస : రరధకకషషమమరరస పపరర
ఇసటట ననస:28/4/2
వయససస:54
లస: పప
94-157/678

2243 NDX3096476
పపరర: ఘలజ మహమణద అజజస

94-157/720

తసడడ:డ జ ఏమ అనసరరలలర
ఇసటట ననస:28-4-5
వయససస:56
లస: పప
94-157/817

తసడడ:డ ఘలజ మహమణద అజజస
ఇసటట ననస:28-4-5
వయససస:18
లస: పప
94-157/32

94-157/658

తసడడ:డ మబఖసన పటభన
ఇసటట ననస:28-3-46/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఘలజ మహమణద ఇసతయలజ
ఇసటట ననస:28-4-5
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘలజ మహమణద అజజస
ఇసటట ననస:28-4-5
వయససస:22
లస: ససస స
2247 NDX2374718
పపరర: నడగమర బభబబ సయఖద

94-157/29

తసడడ:డ రరజ రరవప పపరర
ఇసటట ననస:28/4/2
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-4-4/2
వయససస:30
లస: పప
2244 NDX3186954
పపరర: మహమణద షరరరర బభనస

2230 NDX2509206
పపరర: అనస రరధడ మమడబలమ

2225 NDX2578268
పపరర: బభజ షపక

తసడడ:డ వజయ బభబబ పపలపరక
ఇసటట ననస:28-3-42/a
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చనన కగశవ రరవప
ఇసటట ననస:28-3-69
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దడదడభభయ అరరసధత
ఇసటట ననస:28-4-1
వయససస:38
లస: పప
2241 NDX2888113
పపరర: అసజన పడసరద

94-157/693

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:28-3-46/B
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతఅలలహ
ఇసటట ననస:28-3-69
వయససస:57
లస: పప
2238 NDX2842722
పపరర: దడదడభభయ రరకగశ సససగ

2227 NDX3183365
పపరర: రరజజసస షపక

94-157/692

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:28-3-24
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరధడ కకషష కకటటచరర
ఇసటట ననస:28-3-45
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జన పటభన
ఇసటట ననస:28-3-46/2
వయససస:19
లస: ససస స
2235 NDX2767374
పపరర: చనన కగశవ రరవప మగరల

94-157/657

భరస : మహమణద కససస షపక
ఇసటట ననస:28-03-25
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:28-3-45
వయససస:53
లస: పప
2232 NDX3149267
పపరర: జననతషననసర పటభన

2224 NDX2573814
పపరర: బభజ షపక

2222 NDX3176971
పపరర: రససల షపక

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:28-03-19
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:28-3-23
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:28-3-24
వయససస:30
లస: పప
2229 NDX3275526
పపరర: అబబబల నబ షపక

94-157/28

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:28-3-19
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:28-3-23
వయససస:31
లస: ససస స
2226 NDX3075124
పపరర: ససభభన షపక

2221 NDX2509164
పపరర: జజన బభషర షపక

2246 NDX3035243
పపరర: శకకల సయద

94-162/1354

తసడడ:డ వల సయద
ఇసటట ననస:28-4-8/4
వయససస:38
లస: ససస స
94-157/659

2249 NDX2689420
పపరర: వజయ కలమలర బబ సదదల

94-157/660

తసడడ:డ మహవర సససగ
ఇసటట ననస:28-4-10
వయససస:23
లస: పప
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94-157/661

తసడడ:డ మహవర సససగ
ఇసటట ననస:28-4-10
వయససస:21
లస: పప
2253 NDX2383206
పపరర: వరలకడణ వరబబ యన

94-157/33

94-157/719

94-157/37

94-147/40

94-144/836

94-158/104

94-142/1141

2263 NDX2314078
పపరర: వనసకరటమణ కతషల

2266 NDX3181583
పపరర: భవరఖసఈ

2269 NDX2471464
పపరర: ససరగశ రరడడడ కరసస

2272 NDX3246303
పపరర: శఖమల దదవ కకలసగరన

94-215/1193

2275 NDX3268141
పపరర: శక దదవఖ యలలలమపటట

94-147/41

2278 NDXO373522
పపరర: బభలకకషష మసరసన ఓరరగసటట
తసడడ:డ గమరరమలసరసన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:29-9-35
వయససస:36
లస: పప

2258 NDX2218725
పపరర: యశసససన మశరక

94-157/36

2261 NDX2415289
పపరర: మహమణద రఫస సయఖద

94-157/39

2264 NDX2313971
పపరర: ససధదర కలమలర రరడడ పరలలరర

94-147/42

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:28-7-285
వయససస:22
లస: పప
94-144/837

2267 NDX2423671
పపరర: లకణమణ బచసచల

94-210/81

భరస : కకసడయఖ లలట బచసచల
ఇసటట ననస:28-11-121
వయససస:68
లస: ససస స
94-243/23

2270 NDX3061595
పపరర: బభలకకషష చకకమమసత

94-210/1073

తసడడ:డ చలమయఖ చకకమమసత
ఇసటట ననస:28-17-322A
వయససస:38
లస: పప
94-214/922

2273 NDX3214814
పపరర: ఇసదదరర దదవ అమమలలఠర

94-215/1083

భరస : సప మ శసకర రరవప అమమలలఠర
ఇసటట ననస:28-18-58/7
వయససస:58
లస: ససస స
94-214/966

తసడడ:డ రమలరరవప యలలలమపటట
ఇసటట ననస:28-19-40
వయససస:18
లస: ససస స
94-147/737

94-157/35

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:28-5-45/10
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప కకలసగరన
ఇసటట ననస:28-18-58/7
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబ రరమ శరణ పమససగర
ఇసటట ననస:28-18-84/B
వయససస:28
లస: పప
2277 NDX3096161
పపరర: వనసకట లకడణ శకనవరస భట
ఉడడఖవరరర
తసడడ:డ వనసకట రరజ ఉడడఖవరరర
ఇసటట ననస:29-3-79
వయససస:39
లస: పప

94-157/38

తసడడ:డ యలర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:28-16-293
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకడణ అమసచ
ఇసటట ననస:28-17-1983
వయససస:35
లస: పప
2274 NDX3230539
పపరర: సరయ రరస పమససగర

2260 NDX2218659
పపరర: శకనవరస మశరక

2255 NDX2509149
పపరర: హహససససన బ పఠరన

తసడడ:డ శకనవరస మశరక
ఇసటట ననస:28-5-28/3
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: రవ
ఇసటట ననస:28-8-28/3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వశసపత శరణ
ఇసటట ననస:028-15-720
వయససస:44
లస: పప
2271 NDX3057106
పపరర: గరరర అమసచ

94-211/1138

భరస : రరమబలల కతషల
ఇసటట ననస:28-7-277
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: ్త
ఇసటట ననస:28-8-28/3
వయససస:27
లస: పప
2268 NDX3280773
పపరర: నరరససహ మమరరస వరఖకరణస

2257 NDX2802502
పపరర: గరయతడ ససదసరర

94-151/1018

తసడడ:డ అబబబల ఆహఫసజ పఠరన
ఇసటట ననస:28-4-47/7
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప మశరక
ఇసటట ననస:28-5-28/3
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనన సససదసలల కతష
స ల
ఇసటట ననస:28-7-277
వయససస:29
లస: ససస స
2265 NDX3180817
పపరర: బ

94-157/34

తసడడ:డ వషష
ష మమరరస ససదసరర
ఇసటట ననస:28-04-2000
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మశరక
ఇసటట ననస:28-5-28/3
వయససస:42
లస: ససస స
2262 NDX2314011
పపరర: శకలత కతష
స ల

2254 NDX2383222
పపరర: నరసససహ రరవప వరబబ యన

2252 NDX2737914
పపరర: వరసస గబసజ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబసజ
ఇసటట ననస:28-04-20/3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరబబ యన
ఇసటట ననస:28-4-28/14
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబబబల అఫసజ పఠరన
ఇసటట ననస:28-4-47/7
వయససస:21
లస: ససస స
2259 NDX2218667
పపరర: పడతమ మశరక

94-157/662

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:28-4-10
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సదడశవరరవప వరబబ యన
ఇసటట ననస:28-4-28/14
వయససస:29
లస: ససస స
2256 NDX3112760
పపరర: హహసససనబ పఠరన

2251 NDX2689446
పపరర: ఆఫసడన సయద

2276 NDX3220449
పపరర: సరయ దదవనసదడ నసదడఖల

94-151/1137

తసడడ:డ రరమకకషష నసదడఖల
ఇసటట ననస:28-20-57/A
వయససస:20
లస: పప
94-145/791

2279 NDX2572667
పపరర: ఉమ మహహశ తలర

94-148/789

తసడడ:డ భభససర రరవప తలర
ఇసటట ననస:29-17-48/462
వయససస:20
లస: పప
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94-148/866

భరస : ఖలనడసవఅల షపక
ఇసటట ననస:29-17-206
వయససస:39
లస: ససస స
2283 NDX2460137
పపరర: వనసకట రతనస అలకలసట

94-152/20

94-152/612

94-152/616

94-152/730

94-157/663

94-151/1019

94-146/902

భరస : అబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/298
వయససస:19
లస: ససస స

94-152/729

2296 NDX2562635
పపరర: రరకగశ మలలర ల

2299 NDX2383230
పపరర: లత చలకబతస న

2302 NDX2568582
పపరర: కలమలరర ఆవపల

94-151/881

2305 NDX2479673
పపరర: మమమమబన బ షపక

94-165/971

2308 NDX2561512
పపరర: ససరగశ నమణన
తసడడ:డ ససబబయఖ నమణన
ఇసటట ననస:29-27-48/319
వయససస:40
లస: పప

94-152/614

2291 NDX2586659
పపరర: భవఖ కరరసకక

94-152/617

2294 NDX2570778
పపరర: నడగలకడణ చసదదక
డ వవమబల

94-152/613

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవమబల
ఇసటట ననస:29-27-48/126
వయససస:19
లస: ససస స
94-157/664

2297 NDX2606952
పపరర: ఆదదనడరరయణ బబకససటట

94-151/880

తసడడ:డ ససబబరరవప బబకససటట
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:21
లస: పప
94-157/40

2300 NDX2589174
పపరర: శరఖస సససదర తషపరకలల

94-157/665

తసడడ:డ రరజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:19
లస: పప
94-157/666

2303 NDX2563500
పపరర: వనసకట భభససర మలలర ల

94-157/667

తసడడ:డ వర బభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/183
వయససస:20
లస: పప
94-157/41

భరస : ఖజ బభష షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/298
వయససస:31
లస: ససస స
94-157/668

2288 NDX2613438
పపరర: రసజన వల షపక

తసడడ:డ ససవనరరఖనడ కరరసకక
ఇసటట ననస:29-27-48/61
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:29-27-48/173
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస చతననసశశటట
ఇసటట ననస:29-27-48/259
వయససస:18
లస: పప
2307 NDX2552818
పపరర: రబయల షపక

2293 NDX2582393
పపరర: గగపస రరజ అలకలసట

94-152/21

తసడడ:డ నగమల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/15B
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర చలకబతస న
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:29-27-48/170
వయససస:31
లస: పప
2304 NDX2598209
పపరర: వనసకట సతష చతననసశశటట

94-135/624

తసడడ:డ వరబభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:29-27-48/127
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల షససక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:21
లస: ససస స
2301 NDX2776961
పపరర: శవ తతట

2290 NDX2776714
పపరర: శరసత అసబటట

2285 NDX2431831
పపరర: హరర కకషష గసప
తసడడ:డ శకనస బభబబ గసప
ఇసటట ననస:29-27-48/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ అలకలసట
ఇసటట ననస:29-27-48/86
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:29-27-48/126
వయససస:18
లస: పప
2298 NDX2805695
పపరర: రహమతషననసర షససక

94-152/611

భరస : జయరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:29-27-48/55
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జనడరరన రరవప జసగ
ఇసటట ననస:29-27-48/64
వయససస:19
లస: పప
2295 NDX2568780
పపరర: ఆనసద అసకకరరడడడ

2287 NDX3235876
పపరర: నడగమర ఖససస షపక

94-152/19

Deleted

తసడడ:డ నగమల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/15B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:29-27-48/55
వయససస:58
లస: పప
2292 NDX2783256
పపరర: మహన రరవప జసగ

2284 NDX2545978
పపరర: వనసకట రతనస అలకలసట

2282 NDX2479228
పపరర: శవ నడగబలల ఇటటకల

తసడడ:డ నడరరయణ ఇటటకల
ఇసటట ననస:29-27-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నడగభబషణస అలకలసట
ఇసటట ననస:29-27-48
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:29-27-48/1
వయససస:34
లస: ససస స
2289 NDX2713352
పపరర: బబడడ యఖ అసబల

94-152/610

తసడడ:డ మసరసన యరక
ఇసటట ననస:29-27-47
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభమషణస అలకలసట
ఇసటట ననస:29-27-48
వయససస:21
లస: పప
2286 NDX2587178
పపరర: అసకమణ బతష
స ల

2281 NDX2549764
పపరర: పపజ యరక

2306 NDX2479707
పపరర: ఖజ బభష షపక

94-157/42

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:29-27-48/298
వయససస:41
లస: పప
94-152/615

2309 NDX2466761
పపరర: అలబభ షససక

94-152/22

తసడడ:డ లలలల షససక
ఇసటట ననస:29-27-48/325 1ST LANE
వయససస:29
లస: పప
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2310 NDX2564763
పపరర: వనసకట కకషష మలలబబ ఈనడ

94-165/1014

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మలలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:29-36-129/104
వయససస:22
లస: పప
2313 NDX2708022
పపరర: శకనవరసరరవప తలలడ

94-152/619

94-144/840

94-152/732

2317 NDX2335537
పపరర: వనసకటటశసరరర రరవపపడడ

94-150/807

2320 NDX0980821
పపరర: మమరరమణణ జరటట

94-165/23

2323 NDX0273862
పపరర: భభరత రరణణ పప తత
స రర

2315 AP151010468654
పపరర: ససరగష పపలలర టటకలరరస

94-173/31

2318 NDX2710952
పపరర: నడగ రరజ గసపల

94-164/1151

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:64-11-410
వయససస:20
లస: పప
94-144/33

భరస : జర జర జవహర దత
ఇసటట ననస:70-6-262
వయససస:94
లస: ససస స
94-153/45

94-150/916

తసడడ:డ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:44
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:62-22-111/5
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బభససర రరవప కరససన
ఇసటట ననస:65-589
వయససస:39
లస: పప
2322 NDX0272963
పపరర: కరసచన పప తత
స రర

2314 NDX2776110
పపరర: ససజజత తలలడ

2312 NDX3286051
పపరర: ససరగశ శశటట గరసత

తసడడ:డ శత రరస గరసత
ఇసటట ననస:29 BLOCK-2,FLOOR 2
వయససస:43
లస: పప

భరస : అపపరరవప తలలడ
ఇసటట ననస:36-13-2051
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సమమఖల గబసటటరర
ఇసటట ననస:46
వయససస:63
లస: ససస స
2319 NDX3218724
పపరర: కకషష కరససన

94-136/792

భరస : అబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:29-88-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప తలలడ
ఇసటట ననస:36-13-2051
వయససస:26
లస: పప
2316 NDX3079894
పపరర: ససగబణమణ గబసటటరర

2311 NDX2553741
పపరర: రరషణ షపక

2321 NDX2087394
పపరర: మమరర ససపసడత కటభట

94-144/34

తసడడ:డ రతనరరజ కటభట
ఇసటట ననస:70-6-270
వయససస:25
లస: ససస స
94-153/46

2324 NDX0272997
పపరర: పడమలల రరణణ పప తత
స రర

94-153/47

భరస : మహహశసర శవరసజనవయబలల పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభబమజ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:35
లస: ససస స

2325 NDX0272922
పపరర: భమలకడణ పప తత
స రర పప తత
స రర

94-153/48

2326 NDX0373167
పపరర: లకడణ తడయలరమణ పప తత
స రర
పప తత
స రర
భరస : శకరరమబలల పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:66
లస: ససస స

94-153/49

94-153/50
2327 NDX0086884
పపరర: వనసకట మధస ససధన రరవప
పప తత
స రర
తసడడ:డ మహహశసర శవరసజనవయబలల పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:36
లస: పప

94-153/51

2329 NDX0372979
పపరర: శకరరమబలల పప తత
స రర

94-153/52

2330 NDX2278315
పపరర: జ గసగరధర

భరస : రరమగగపరలరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:47
లస: ససస స
2328 NDX0272260
పపరర: నడగగశసరరరవప పప తత
స రర
తసడడ:డ తడతయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తడతయఖ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:76
లస: పప

94-165/1084
2331 NDX3206562
పపరర: తదజశస వనసకట నడగ సరయ దసరర
తతలనడకలల
తసడడ:డ వనసకట లకడణనడరరయణ తతలనడకలల
ఇసటట ననస:72-122/2
వయససస:20
లస: ససస స

2332 NDX2278521
పపరర: తరరణ కలమలర
తసడడ:డ పడకరశచసద
ఇసటట ననస:80-4-280
వయససస:22
లస: పప

2334 NDX1427500
పపరర: లలలచసద

2335 NDX1661744
పపరర: రనమల

94-153/149

తసడడ:డ మసగరలలల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-5-204
వయససస:36
లస: పప
2337 MLJ3700226
పపరర: శరఖమల పరతతరర
భరస : శకనవరస పరతతరర
ఇసటట ననస:80-5-258
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బభబమజ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:70-121
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:72-6-269
వయససస:52
లస: పప
94-153/142

94-153/148
2333 NDX2218428
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప
తతనసగబసటర
తసడడ:డ ససపపరష శకనవరస రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:80-5-201
వయససస:25
లస: పప

94-153/150

2336 NDX1448191
పపరర: పపరష దళవరయ

తసడడ:డ మసగరలలల బగగకచ
ఇసటట ననస:80-5-204
వయససస:42
లస: పప
94-153/285

2338 MLJ3697885
పపరర: శకనవరస పరతతరర
తసడడ:డ చసదడమమశసర రరవప pathuri
ఇసటట ననస:80-5-258
వయససస:51
లస: పప

94-150/32

94-153/284

తసడడ:డ రరమల రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:80-5-250
వయససస:38
లస: పప
94-153/286

2339 MLJ3700077
పపరర: ససజజతడ గమదత

94-153/360

భరస : సరయబభబమ గమదద
ఇసటట ననస:80-7-251
వయససస:51
లస: ససస స
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94-153/361

తసడడ:డ వరయఖ గబదత
ఇసటట ననస:80-7-251
వయససస:26
లస: పప
2343 NDX2368371
పపరర: రరజ కలమలరర అగరరసల

94-153/569

2344 NDX1572511
పపరర: మధస దదవ బఫరన

95-2/1377

2347 NDX3223203
పపరర: పరరర సరరడధద లసగస శశటట

2350 NDX2695427
పపరర: SUREKHA NEELAM

భరస : ససబడమణఖస సతపడడ
ఇసటట ననస:82-6514
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ MANGA RAO NEELAM
ఇసటట ననస:83-9-1461
వయససస:20
లస: ససస స

94-164/1346
2352 NDX3115904
పపరర:    
 
తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:83-13-1187
వయససస:18
లస: పప

2353 NDX2479178
పపరర: ససజజత అసబటట
భరస : సరసబశవ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:83-91-628
వయససస:28
లస: ససస స

2355 NDX2716660
పపరర: నసథమలణ నలర బబ తషల

2356 NDX2703106
పపరర: రరమ కకషష నలబబ ఠర

94-151/886

భరస : రరమబలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:85-311-325
వయససస:47
లస: ససస స
2358 NDX3229275
పపరర: నడగగశసరమణ రరగర

94-146/958

94-165/842

భరస : రమణయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-27-87
వయససస:40
లస: ససస స

2362 NDX2434371
పపరర: శవ పరరసత మకకలల

94-165/845

2365 NDX0620104
పపరర: మసగమణ కరమనవన

94-150/750

2368 NDX0621219
పపరర: వజయలమణ మబపసరర
భరస : ఆసజనవయబలల మబపసరర
ఇసటట ననస:87-16-200
వయససస:55
లస: ససస స

94-153/597

2348 NDX2861227
పపరర: రరజలల కలవరసరపప

94-149/892

2351 NDX2703767
పపరర: అధదమ లకడణ ఆలకలసట

94-152/622

తసడడ:డ కకటటశసరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:83-9-1475
వయససస:28
లస: ససస స
94-151/35

94-151/887

94-153/725
2354 NDX3222353
పపరర: వసశ మబరళమహన చకకవరరస
కకమసడసరర
తసడడ:డ రరమచసదడ చడరరఖలల (లలట) కకమసడసరర
ఇసటట ననస:85-237
వయససస:46
లస: పప

2357 NDX2837086
పపరర: చనన పసనసమలర

94-152/734

తసడడ:డ రరజకలమలర పసనసమలర
ఇసటట ననస:85-3157
వయససస:52
లస: పప
94-148/868

2360 NDX0629717
పపరర: వనసకట రరవప కకటటట 

94-165/841

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-16-23
వయససస:45
లస: పప
94-165/843

2363 NDX2434355
పపరర: తరరపతయఖ మకకలల

94-165/844

భసధసవప: శవ పరరసత మకకలల
ఇసటట ననస:87-16-24/79
వయససస:39
లస: పప
94-165/846

భరస : బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:87-16-27
వయససస:50
లస: ససస స
94-165/848

2345 NDX1771261
పపరర: వశరల షరజ

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:82-13-1167
వయససస:28
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ మకకలల
ఇసటట ననస:87-16-24/79
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:87-16-26-97
వయససస:50
లస: ససస స
2367 NDX2535466
పపరర: రతస మణ పసడతల

94-148/916

భరస : నసరర గబబసగ బబగస
ఇసటట ననస:86-18-2612
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:87-16-24
వయససస:40
లస: పప
2364 NDX0620625
పపరర: కనకదసరర ఏమబల

2359 NDX2817260
పపరర: బబగస బబగస

94-153/568

తసడడ:డ జయసతలలల షరజ
ఇసటట ననస:80-229/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల నలబబ ఠర
ఇసటట ననస:85-311-325
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:86-18-2601
వయససస:50
లస: ససస స
2361 NDX0619288
పపరర: వనసకటటశసరరర ఇలలర

94-153/596

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లసగస శశటట
ఇసటట ననస:82-12-1000
వయససస:60
లస: పప
94-147/739

2342 NDX2368389
పపరర: రరనడ అగరరసల

భరస : అజయ కలమలర అగరరసల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజగష బఫరన
ఇసటట ననస:80-229/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:81-8-294
వయససస:32
లస: పప
2349 NDX2922755
పపరర: మబననమణ సతపడడ

94-153/362

తసడడ:డ సరయ బభబబ గబధద
ఇసటట ననస:80-7-251
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతదదవ అగరరసల
ఇసటట ననస:80-88/1
వయససస:64
లస: ససస స
2346 SQX2055242
పపరర: రహహస షపక

2341 NDX1895327
పపరర: నరగసదడ బభబబ గబధద

2366 NDX0620146
పపరర: ససరర బడహణయఖ గరగరరశశటట 

94-165/847

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:87-16-27
వయససస:80
లస: పప
94-165/849

94-165/850
2369 NDX1587437
పపరర: మహససనడ అలశ రగహహసన షపక

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:87-16-205
వయససస:26
లస: ససస స
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2370 NDX0625731
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మలచసపలర
మలచసపలర
తసడడ:డ నడగభమషణస మలచసపలర
ఇసటట ననస:87-16-220
వయససస:50
లస: పప

94-165/851

2373 NDX0631663
పపరర: ఆశరభ షపక షపక

94-165/854

2374 NDX0626838
పపరర: వల సయఖద సయఖద

94-165/857

భరస : ఖలదర బభబబ
ఇసటట ననస:87-16-352
వయససస:55
లస: ససస స

2377 NDX0631945
పపరర: ఖలదర బభష సతతస నపలర

94-165/855

94-165/860

తసడడ:డ లలల అహమణద
ఇసటట ననస:87-16-356
వయససస:48
లస: పప

2380 NDX1142793
పపరర: జయమణ తవణసపలర

94-165/858

2375 NDX0631358
పపరర: కరరమబన షపక

94-165/856

2378 NDX0631721
పపరర: ససశల తవణసపలర 

94-165/859

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-16-355
వయససస:33
లస: ససస స
94-165/861

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-16-381
వయససస:29
లస: ససస స

2381 NDX0643007
పపరర: నడగమరరబ షపక

94-165/862

తసడడ:డ మలబబవల
ఇసటట ననస:87-16-395
వయససస:29
లస: ససస స
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94-165/863

భరస : సససదడ
ఇసటట ననస:87-16-2000
వయససస:39
లస: ససస స
2385 NDX0625475
పపరర: ససతతషస బసడడ బసడడ

94-165/866

94-165/869

94-165/874

2389 NDX0626028
పపరర: బభల తరరపతమణ చలలర

2392 NDX0625541
పపరర: బభలమణ బభయ జజనడవత

94-165/877

2395 NDX0625780
పపరర: చసదన వనసషషవ

94-165/870

2398 NDX0625822
పపరర: మసరసన వల షపక షపక
తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:87-16-2040
వయససస:47
లస: పప

2387 NDX0626507
పపరర: నరణల కలరరకలల

94-165/868

2390 NDX0625533
పపరర: రసజజన బ షపక

94-165/873

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:87-16-2032
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/875

2393 NDX0625582
పపరర: వనసకటటశసరమణ తషమలణ

94-165/876

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:87-16-2037
వయససస:36
లస: ససస స
94-165/878

తసడడ:డ బభలదడసస
ఇసటట ననస:87-16-2039
వయససస:35
లస: పప
94-165/880

94-165/865

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2007
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరశ నడయక
ఇసటట ననస:87-16-2035
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2037
వయససస:40
లస: పప
2397 NDX0629667
పపరర: వజయకలమలరర నగరస

94-165/867

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:87-16-2017
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2035
వయససస:40
లస: ససస స
2394 NDX0625723
పపరర: నరరసరరడడడ తషమలణ

2386 NDX0625467
పపరర: పరపరరరవప బసడడ

2384 NDX0627398
పపరర: రజన కలకలస

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2001
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:87-16-2004
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససగబ బభనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:87-16-2009
వయససస:65
లస: ససస స
2391 NDX0625558
పపరర: మలరస మణ బసడడ

94-165/864

తసడడ:డ ఉసపసన
ఇసటట ననస:87-16-2000
వయససస:42
లస: పప

భరస : రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:87-16-2004
వయససస:65
లస: ససస స
2388 NDX0625483
పపరర: పపడమల బభయ బబ సదదల బబ సదదల

2383 NDX0625996
పపరర: సససదడ పఠరన

94-165/853

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:87-16-341
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-16-352
వయససస:50
లస: పప

2379 NDX0631762
పపరర: ఖలసససవరల షపక

2372 NDX0626465
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడవటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:87-16-246
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన వల సయఖద
ఇసటట ననస:87-16-311
వయససస:40
లస: పప

2376 NDX0631861
పపరర: సరససత సతతస నపలర 

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:87-16-2040
వయససస:38
లస: ససస స

94-165/852

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:87-16-245
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబబబల సమలద షపక
ఇసటట ననస:87-16-297
వయససస:43
లస: ససస స

2382 NDX0626010
పపరర: హనఫర పఠరన

2371 NDX0619551
పపరర: ఇమలణనయయల దదసడపరటట

2396 NDX0629584
పపరర: చతసతనఖ వరపరటట

94-165/879

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:87-16-2040
వయససస:32
లస: ససస స
94-165/881

2399 NDX0651711
పపరర: అరరణకలమలరర చలలర

94-165/882

భరస : వర నడరరయణ
ఇసటట ననస:87-16-2042
వయససస:35
లస: ససస స
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2400 NDX0626234
పపరర: వరనడరరయణ చలలర
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94-165/883

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ
ఇసటట ననస:87-16-2042
వయససస:38
లస: పప
2403 NDX0626267
పపరర: సససదడబ షపక

94-165/886

94-165/889

94-165/892

2412 NDX0626093
పపరర: వనసకట రమణ గబమణల

94-165/895

94-165/898

94-165/901

94-165/893

2413 NDX0625806
పపరర: కరశ నడయక జనడవత

94-165/904

94-165/896

భరస : నడగరరరరన
ఇసటట ననస:87-16-2233
వయససస:29
లస: ససస స

94-165/891

2411 NDX0625715
పపరర: ఖలసససబ పఠరన

94-165/894

2414 NDX0626424
పపరర: రమణ సరగడ

94-165/897

94-165/899 2417 NDX0626127
2416 NDX0625699
పపరర: సరగర బభబబ తవనపలర తవనపలర
పపరర: ససబభబరరయబడడ మనగర

2419 NDX0625962
పపరర: శకనవరస నసతకకస

2422 NDX0626911
పపరర: శకనవరసరరవప ఇనసమబల

2425 NDX0628677
పపరర: ససత కకమణనబబ యన

2428 NDX0629436
పపరర: వనసకటటశసరరర తమలణ
తసడడ:డ బబల సరసమయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2243
వయససస:42
లస: పప

94-165/900

తసడడ:డ నడగయఖ మనగర
ఇసటట ననస:87-16-2049
వయససస:37
లస: పప
94-165/902

2420 NDX0625970
పపరర: శవలకణమణ కళళ

94-165/903

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2059
వయససస:36
లస: ససస స
94-165/905

2423 NDX0629063
పపరర: రరణణ కరరరమమరర

94-165/906

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:87-16-2223
వయససస:46
లస: ససస స
94-165/908

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:87-16-2233
వయససస:46
లస: ససస స
94-165/910

2408 NDX0625855
పపరర: నడగరరజ కకసడవటట

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:87-16-2047
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2102
వయససస:45
లస: పప
94-165/907

94-165/888

భరస : నడగమర పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2047
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2058
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2102
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2243
వయససస:36
లస: ససస స

2410 NDX0619189
పపరర: అనససరఖ ఓససరర

2405 NDX0626283
పపరర: కకరణ కలమలర గరదత

భరస : నడగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2046
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప తవనపలర
ఇసటట ననస:87-16-2049
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2058
వయససస:28
లస: పప

2427 NDX0629097
పపరర: వజయలకడణ తమలణ

94-165/890

తసడడ:డ ధరణ నడయక
ఇసటట ననస:87-16-2047
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2049
వయససస:70
లస: ససస స

2424 NDX0628669
పపరర: అనసష కర

2407 NDX0626333
పపరర: హహసపసన రరవపరర

94-165/885

తసడడ:డ కకషష మహన
ఇసటట ననస:87-16-2045
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2047
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2047
వయససస:37
లస: ససస స

2421 NDX0627158
పపరర: అనసతలకడణ ఇనసమబల

94-165/887

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:87-16-2045
వయససస:58
లస: పప

2409 NDX0626309
పపరర: చడయమణ లసగరబతష
స ల
లసగరబతష
స ల
భరస : రరయపప లసగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:87-16-2046
వయససస:60
లస: ససస స

2418 NDX0651653
పపరర: శకవలర నసతకకస

2404 NDX0626440
పపరర: వర రరఘవమణ నసతకకస

2402 NDX0626192
పపరర: ఈససఫ షపక

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:87-16-2044
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2045
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2045
వయససస:48
లస: పప

2415 NDX0626143
పపరర: లకడణ చగడవరపప

94-165/884

తసడడ:డ గబరరనడథస
ఇసటట ననస:87-16-2042
వయససస:65
లస: పప

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:87-16-2045
వయససస:35
లస: ససస స
2406 NDX0626481
పపరర: వనసకటటశసరరర నసతకకస

2401 NDX0626077
పపరర: వనసకట నడరరయణ చలలర

2426 NDX0628701
పపరర: శకనవరస ఇమణనబబ యన

94-165/909

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2233
వయససస:50
లస: పప
94-165/911

2429 NDX0629501
పపరర: సససదమణ కకటటట 

94-165/912

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2245
వయససస:36
లస: ససస స
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2430 NDX0628727
పపరర: మలలర శసరర యరగరరర 
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94-165/913

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:87-16-2245
వయససస:40
లస: ససస స
2433 NDX2688810
పపరర: అసకమణరరవప పరలపరరస

94-165/976

94-157/44

94-187/15

94-187/16

94-187/19

94-187/22

94-187/25

2454 NDX2105998
పపరర: వనసకట శవసరయ బభబబ
రరమశశటట
తసడడ:డ నడగభమషణస రరమశశటట
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:58
లస: పప

94-187/28

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:61
లస: పప

2440 NDX2279982
పపరర: పదడణవత ఆకలల

94-188/46

2443 NDX1300433
పపరర: మమమథదల నడయబడడ చతరరకలరర

2446 NDX1666199
పపరర: దసరర మణ ఘటట సనవన

2449 NDX1045715
పపరర: పడవణ కళళఖణ చకకవరరస గబమణ

2452 NDX1300342
పపరర: మసరసన నడయబడడ చతరరకలరర

94-187/17

94-187/20

2458 NDX2489276
పపరర: సరయ లకడణ కసకకపరటట
తసడడ:డ కకటటశసర పడసరద కసకకపరటట
ఇసటట ననస:92-1-7
వయససస:20
లస: ససస స

94-147/670

2441 NDX2279966
పపరర: చసదడ శశఖర ఆకలల

94-188/47

2444 NDX1665050
పపరర: హహమలత ఘటట సనవన

94-187/18

2447 NDX1546292
పపరర: లలత కళళఖణ రరవ

94-187/21

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప రరవ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:27
లస: పప
94-187/23

2450 NDX1675661
పపరర: పపరరషప తస మ రరవప ఘటట సనవన

94-187/24

తసడడ:డ రరమకకషరష రరవప ఘటట సనవన
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:37
లస: పప
94-187/26

2453 NDX0544502
పపరర: పపనడనరరవప చతవటటకసటట

94-187/27

తసడడ:డ శకనవరసరరవ చతవటటకసటట
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:57
లస: పప
94-187/29

తసడడ:డ పపలర యఖ అననస
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:60
లస: పప
94-187/983

2438 NDX2608305
పపరర: లలవణఖ బనడల

భరస : పపరరషప తస మ రరవప ఘటట సనవన
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వ నడరరయణ సరసమ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:52
లస: పప
2455 AP151010471284
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అననస

94-147/827

తసడడ:డ బబ స ఆకలల
ఇసటట ననస:92-1-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ డడనయయల రరజ గబమణ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:31
లస: పప

2451 NDX1045533
పపరర: సససదర డడనయయలలరరజ
గబమణడడ
తసడడ:డ అసకరరరవప గబమణడడ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:51
లస: పప

2435 NDX3283629
పపరర: షపక మసరసన వల

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:90--3-386
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరష రరవప ఘటట సనవన
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనడనరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:30
లస: పప

2457 NDX2762136
పపరర: వనసకటటశసర రరవప అననస

94-152/630

తసడడ:డ మసరసన నడయబడడ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదప దదనవష రరజ గబమణడడ
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:35
లస: ససస స
2448 NDX0536268
పపరర: శకరరస ససహహచ

2437 NDX2623171
పపరర: జజఖత మరరయలల

94-165/915

తసడడ:డ షపక శకనవరస వల షపక శకనవరస వల
ఇసటట ననస:88-143-911
వయససస:18
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర ఆకలల
ఇసటట ననస:92-1-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నడయబడడ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:31
లస: ససస స
2445 NDX1032184
పపరర: కళళఖణణ గబమణడడ

94-150/753

భరస : రవ
ఇసటట ననస:90-2-271
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప మసడడ
ఇసటట ననస:92-1-1
వయససస:46
లస: ససస స
2442 NDX1300441
పపరర: మకడడల చతరరకలరర

2434 NDX2603348
పపరర: వనసగళ రరడడడ దదవ రరడడడ

2432 NDX0629477
పపరర: ఈశసరర నగరస

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:87-16-2246
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ దదవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వజయ బభబబ
ఇసటట ననస:89-2-55
వయససస:21
లస: పప
2439 AP151010474391
పపరర: జజఖత మసడడ

94-165/914

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:87-16-2245
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-011986
వయససస:33
లస: పప
2436 NDX2326858
పపరర: మననజ పపలపరక

2431 NDX0629535
పపరర: శరగమణణ గరలపప తష

2456 NDX1665019
పపరర: రరమకకషరషరరవప ఘటట సనవన

94-187/30

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఘటట సనవన
ఇసటట ననస:92-1-5
వయససస:64
లస: పప
94-187/31

2459 NDX1056563
పపరర: శకలకడణ పపలపరక పపలపరక

94-175/72

భరస : వనసకట రరమమహనరరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:92-1-10
వయససస:50
లస: ససస స
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2460 NDX0367961
పపరర: పడశరసత కలమలరర రరవరలల

94-174/26

తసడడ:డ రవ కలమలర రరవరలల
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:34
లస: ససస స
94-174/29

తసడడ:డ పపడమలలల నసబమరర
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:20
లస: పప
94-174/32

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:50
లస: పప
94-175/73

94-173/33

94-178/887

94-173/1007

94-175/1600

2473 NDX2999910
పపరర: సరసత మదమసచ

2476 NDX2565703
పపరర: కకటటరరడడడ కకట

2479 NDX2781128
పపరర: అననపపరష శశసటట

2482 NDX3044575
పపరర: ససగరకవనసయల కలపరపల

94-192/74

94-171/813

2485 NDX2187822
పపరర: రరమ లకమణ పసనగమమరర

94-174/31

2468 NDX2423473
పపరర: శరఖమల దదవ ననలపరటట

94-192/72

2471 NDX2500957
పపరర: హహససన బ షపక

94-173/32

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:92-1-14
వయససస:73
లస: ససస స
94-173/1005

2474 NDX2999886
పపరర: నడగరసదడమణ మదమసచ

94-175/1599

భరస : ససబభబరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:92-1-15
వయససస:64
లస: ససస స
94-173/697

2477 NDX2800795
పపరర: నడగ రవ కకషష శశసటట

94-173/1006

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ శశసటట
ఇసటట ననస:92-1-16/1
వయససస:46
లస: పప
94-181/1392

2480 NDX3023637
పపరర: అననపపరష మణ శశసఠర

94-187/975

తలర : సతఖ నడరరయణ శశసఠర
ఇసటట ననస:92-1-16/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-175/1601

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:92-1-17/1,
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:92-1-18
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆర వ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:92-1-19
వయససస:33
లస: ససస స

94-175/74

భరస : సతఖనడరరయణ శశసటట
ఇసటట ననస:92-1-16/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ కలపరపల
ఇసటట ననస:92-1-17/1
వయససస:53
లస: పప

2487 NDX3180478
పపరర: హహమలత రసగపపరర

2470 NDX2509529
పపరర: శసకర కకపపరర

2465 NDX0078378
పపరర: వజయ కలమలర రరవరలల

భరస : రవ కలమలర రరవరల
ఇసటట ననస:92-1-12
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:92-1-16
వయససస:38
లస: పప

భరస : నడగ రవ కకషష శశసటట
ఇసటట ననస:92-1-16/1
వయససస:38
లస: ససస స

2484 JBV0846600
పపరర: ససజనఖ చమటభ

94-174/33

భరస : నగగష కలమలర మదమసచ
ఇసటట ననస:92-1-15
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:92-1-15
వయససస:37
లస: పప

2481 NDX3063393
పపరర: ససగరకవనసయల కలపరపల

2467 NDX0078337
పపరర: రవకలమలర రరవరలల

94-174/28

తసడడ:డ రవ కలమలర రరవరలల
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదడ సరసమ కకపపరర
ఇసటట ననస:92-1-13/1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-1-14
వయససస:48
లస: పప

2478 NDX2800761
పపరర: అననపపరష శశసటట

94-174/30

తసడడ:డ ఆనసదరరవప రరవరలల
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:69
లస: పప

భరస : శసకర కకపపరర
ఇసటట ననస:92-1-13/1
వయససస:60
లస: ససస స

2475 NDX2999928
పపరర: నగగష కలమలర మదమసచ

2464 NDX2470136
పపరర: అనసదదప నసబమరర

2462 AP151010486088
పపరర: సరయ జజఖత నసబమరర

భరస : పపడమలలల నసబమరర
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపడమలలల నసబమరర
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:22
లస: పప

2466 AP151010483272
పపరర: పపడమలలల నసబమరర

2472 NDX2500783
పపరర: బభజ షపక

94-174/27

తసడడ:డ రవ కలమలర రరవరలల
ఇసటట ననస:92-1-11
వయససస:36
లస: ససస స

2463 NDX2470144
పపరర: అనసరరప నసబమరర

2469 NDX2509537
పపరర: వససత కకపపరర

2461 NDX0078352
పపరర: హహపససబభ కలమలరర రరవరలల

94-192/73
2483 NDX2451979
పపరర: వనసకట లకడణ అశసన పరరచసరర

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:92-1-18
వయససస:23
లస: ససస స
94-192/75

2486 NDX2451912
పపరర: లకడణ ససజజత పరరచసరర

94-192/76

భరస : యగర బడహణనసద రమమశ కలమలర పసనగ
ఇసటట ననస:92-1-18
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగరరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:92-1-18
వయససస:50
లస: ససస స

2488 NDX2886851
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప రసగపపరర

94-187/978
2489 NDX2886844
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మలచవరపప

తసడడ:డ పపలర రరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-19
వయససస:67
లస: పప

94-187/977

తసడడ:డ రరమ కకటట మలచవరపప
ఇసటట ననస:92-1-19
వయససస:57
లస: పప
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94-192/1200

భరస : పరసడడరసగ రరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-19
వయససస:59
లస: ససస స
2493 NDX2703627
పపరర: పసనసడరకసగర రరవప రసగపపరర

2491 NDX2888089
పపరర: ధన లకడణ మలచవరపప

భరస : మలర కరరరరనరరవప మలచవరపప
ఇసటట ననస:92-1-19
వయససస:51
లస: ససస స
94-81/825

2494 NDX0528323
పపరర: రమజజ షపక

తసడడ:డ పపలర రరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-20
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఇబడహహస ష క
ఇసటట ననస:92-1-21
వయససస:38
లస: ససస స

94-192/78
2496 NDX2380897
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ నడగ సరయ
యశససస గబటటట నడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ మమరరస గబటటట నడ
ఇసటట ననస:92-1-22
వయససస:21
లస: పప

2497 NDX0392266
పపరర: బబజజన షపక
భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:92-1-24
వయససస:39
లస: ససస స

2499 JBV3208816
పపరర: బభజ షపక

2500 NDX1001072
పపరర: జజన బ షపక

94-192/81

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:92-1-24
వయససస:58
లస: పప
2502 NDX1348309
పపరర: మరరఖలల వవణబ పడసరద

94-192/84

94-192/85

94-192/88

94-192/91

భరస : అబబబల నసర రహమన
ఇసటట ననస:92-1-26/1
వయససస:26
లస: ససస స

2509 NDX0972547
పపరర: గగస భభషర షపక

2512 JBV0845842
పపరర: రరజగశ కలమలర చమట

94-192/94

2515 AP151010477381
పపరర: హహసపసన షపక

94-192/82

2518 NDX1032416
పపరర: షసహనడజ బబగస పఠరన
భరస : నసర అహణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:28
లస: ససస స

94-192/77

2498 NDX0464313
పపరర: ఇబడహహస షపక

94-192/80

2501 NDX1018365
పపరర: జజనబభషర షపక

94-192/83

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:92-1-25
వయససస:30
లస: పప
94-175/1602

2504 NDX3035979
పపరర: జరరబభ షపక

94-181/1394

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:26
లస: ససస స
94-192/86

2507 JBV0857516
పపరర: హససనడ షపక 

94-192/87

భరస : మసరసన వల 
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:46
లస: ససస స
94-192/89

2510 NDX0163360
పపరర: నడగబలల సయఖద

94-192/90

తసడడ:డ జజన వల
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:31
లస: పప
94-192/92

2513 NDX0674804
పపరర: ఖలజజ షపక

94-192/93

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:42
లస: పప
94-192/95

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:57
లస: పప
94-175/1604

2495 NDX2280337
పపరర: అరరణ లసగసపలర

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:92-1-24
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప 
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పసదనడగబలణరర
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:51
లస: పప
2517 NDX2804102
పపరర: శలణ ససలవ న షపక

94-192/79

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:34
లస: పప
2514 AP151010477467
పపరర: ససబభన షపక

2506 JBV0857524
పపరర: అలయల షపక 

94-81/824

భరస : ఆసజనవయబలల లసగసపలర
ఇసటట ననస:92-1-22
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన 
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:62
లస: ససస స
2511 NDX0491126
పపరర: జజన భభషర షపక

94-188/48

భరస : మహమణద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజగష కలమలర
ఇసటట ననస:92-1-26
వయససస:32
లస: ససస స
2508 NDX0733915
పపరర: వజయలకడణ చమట

2503 NDX2841823
పపరర: మసరసన బ షపక

2492 NDX2690329
పపరర: భభగఖ లకడణ రసగపపరర

భరస : పససడడ రసగర రరవప రసగపపరర
ఇసటట ననస:92-1-20
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:92-1-25
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమమ మమరరస
ఇసటట ననస:92-1-25
వయససస:41
లస: పప
2505 NDX0772376
పపరర: శరరష చమటభ

94-192/1201

2516 NDX2841815
పపరర: అతక షపక

94-175/1603

భరస : అబబబల నసర బభషర సమద షపక
ఇసటట ననస:92-1-26/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-188/49

2519 NDX1181627
పపరర: నససమల పఠరన

94-188/50

భరస : మహమణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:42
లస: ససస స
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2520 NDX1032390
పపరర: సబయల పరరసన పఠరన

94-188/51

భరస : నజర అహణద పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:51
లస: ససస స
2523 NDX0644088
పపరర: నగరర అహమణద ఖలన పఠరన

94-188/54

తసడడ:డ నజర అహమణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:32
లస: పప
2526 NDX1378488
పపరర: నజర అహమద ఖలన పఠరన
పఠరన
తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:57
లస: పప
2529 NDX2857571
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

94-188/57

94-188/1297

94-192/98

94-192/101

94-192/104

భరస : జవరతనస
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:54
లస: ససస స

94-187/979

2530 NDX2475614
పపరర: హససన షపక

2533 JBV0850982
పపరర: మబనన షపక 

2536 JBV0854612
పపరర: అబమబనన సర షపక 

2539 JBV0854588
పపరర: అమర బభషర షపక

94-192/107

2542 NDX1195320
పపరర: శరరషర కకతస పలర

94-192/96

2545 NDX1477265
పపరర: అనడసరర షపక

94-192/99

2548 NDX2156843
పపరర: శసకరరరవప యరక
తసడడ:డ తవటయఖ యరక
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:29
లస: పప

2531 NDX1774125
పపరర: ససధడసస న నడయక

94-192/97

2534 JBV0850883
పపరర: మలర క షపక

94-192/100

భరస : అబబబలలర 
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:38
లస: ససస స
94-192/102

2537 NDX2452100
పపరర: మసరసన వల షసక

94-192/103

తసడడ:డ హబబబలర షపక
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:21
లస: పప
94-192/105

2540 JBV0850727
పపరర: నబబబలలర  షపక

94-192/106

తసడడ:డ మసరసన 
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:40
లస: పప
94-192/108

2543 NDX0107524
పపరర: జమలల సయఖద

94-192/109

భరస : సయఖద లలల
ఇసటట ననస:92-1-29
వయససస:33
లస: ససస స
94-192/111

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:92-1-29
వయససస:25
లస: పప
94-192/113

94-192/1202

భరస : మబరళ నడయక
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:92-1-29
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/110

2528 NDX2722387
పపరర: అమనడబ పఠరన
భరస : మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:92-1-27/1
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమణద 
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:92-1-29
వయససస:73
లస: ససస స
2547 NDX1000959
పపరర: రతనలల బబజరస

2527 NDX2739969
పపరర: నన శన తబసససస పఠరన

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఫజల మహమణద ý
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:92-1-29
వయససస:25
లస: ససస స
2544 NDX1195338
పపరర: కకటమణ పపలమదదబ

94-188/56

భరస : కరరమబలలర 
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-01-28
వయససస:25
లస: పప
2541 NDX1477349
పపరర: మసరసన బ షపక

2525 NDX0542068
పపరర: పస ఇబడహహసఖలన పఠరన

94-188/55

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషష నడయక
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:39
లస: ససస స
2538 NDX2475622
పపరర: షరరఫ షపక

2524 NDX0644161
పపరర: నసర అహమణద ఖలన పఠరన

భరస : నగరర అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:92-1-27/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమరరబషర 
ఇసటట ననస:92-1-28
వయససస:34
లస: ససస స
2535 NDX0733857
పపరర: ససకసత నడయక

94-188/53

తసడడ:డ అబబబల రహమలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:27
లస: పప

2522 NDX0644195
పపరర: నయళమ అహమణద ఖలన
పఠరన
తసడడ:డ నజర అహమణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:31
లస: పప

94-188/52

తసడడ:డ నజర అహమణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-27/7
వయససస:20
లస: పప
2532 JBV0854620
పపరర: జహహరర షపక

2521 NDX1536426
పపరర: అబబబల రహహస ఖలన పఠరన

2546 NDX2040764
పపరర: సలమల పఠరన

94-192/112

భరస : అధమ పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:28
లస: ససస స
94-192/114

2549 NDX1018613
పపరర: ఆదస పఠరన

94-192/115

తసడడ:డ సససదడ
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:29
లస: పప
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2550 NDX0162636
పపరర: సయఖద లలల సయఖద

94-192/116

తసడడ:డ జమలల
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:39
లస: పప
2553 NDX2789212
పపరర: బశరరననసర పటభన

94-169/1119

94-192/119

94-192/122

94-192/125

2560 NDX0108746
పపరర: బబ షపక

2563 NDX0108530
పపరర: జరసనడబ షపక

94-192/128

2566 NDX0161687
పపరర: జజన షపక

94-192/1204

2569 NDX2616282
పపరర: తడహహరరనసర షపక
తసడడ:డ షసషషదదన షపక
ఇసటట ననస:92-1-34/1
వయససస:23
లస: ససస స

2571 NDX2156876
పపరర: అఫరరన షపక

2572 NDX2108075
పపరర: హససనడ షపక

94-192/130

భరస : నడగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తససర స షపక
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:29
లస: పప
2577 NDX2672962
పపరర: మజనస షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-1-35,3RD LINE
వయససస:35
లస: పప

94-192/123

2575 NDX1097567
పపరర: అఫరసఫ ఖలన మహమణద

94-192/126

2578 NDX2677631
పపరర: కమర జహన షపక
భరస : మజనస షపక
ఇసటట ననస:92-1-35,3RD LINE
వయససస:28
లస: ససస స

2558 NDX0160937
పపరర: జశస అకస ర షపక

94-192/121

2561 NDX0108589
పపరర: అససఫ షపక

94-192/124

2564 NDX0157669
పపరర: నడగబలల షపక

94-192/127

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:35
లస: పప
94-192/129

2567 NDX2638914
పపరర: అలబక మహమణద

94-192/1100

తసడడ:డ తససర స మహమణద
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:20
లస: పప
94-170/598

2570 NDX2683381
పపరర: షసషషదదబన షపక

94-192/1101

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:92-1-34/1
వయససస:27
లస: పప
94-192/131

2573 JBV0851212
పపరర: రగషరణ షపక

94-192/132

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:37
లస: ససస స
94-192/134

తసడడ:డ తసరరమ
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:32
లస: పప
94-192/1102

94-188/1337

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:31
లస: ససస స
94-192/133

2555 NDX3097698
పపరర: ఆయయషర పఠరన

తసడడ:డ ఆబద హహసపసన
ఇసటట ననస:92-1-33
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హరణన సరహహబ
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:75
లస: పప

భరస : మహబమబ మహబబ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:23
లస: ససస స

2574 NDX2156868
పపరర: నడగమర షరరఫ షపక

94-192/120

భరస : జజన
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:36
లస: పప
2568 NDX2724904
పపరర: బభజ సయఖద

2557 NDX0106476
పపరర: అలలరబ షపక

94-192/118

తలర : జమరఖలన పతస
ఇసటట ననస:92-1-31
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నడగబలల
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : తససర మ 
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:55
లస: ససస స
2565 NDX0165043
పపరర: అబబబల రహహస షపక

94-180/1798

భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:92-1- 33
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:92-1-34
వయససస:32
లస: ససస స
2562 JBV3213683
పపరర: మసరసనబ షపక

2554 NDX3093523
పపరర: జమరఖలన పఠరన

2552 NDX1018399
పపరర: సససదడ పఠరన

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ నడయబడససల పఠరన
ఇసటట ననస:92-1-31
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరలలఖలన
ఇసటట ననస:92-1-31
వయససస:67
లస: పప
2559 NDX0106591
పపరర: ఆయయషర షపక

94-192/117

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:92-1-30
వయససస:71
లస: పప

భరస : నడయబ రససల
ఇసటట ననస:92-1-31
వయససస:66
లస: ససస స
2556 AP151010477183
పపరర: నడబబపడససల పఠరన

2551 NDX0162040
పపరర: జమలల సయఖద

2576 JBV0843227
పపరర: నజర అహణద షపక

94-192/135

తసడడ:డ బషసర అహణద 
ఇసటట ననస:92-1-35
వయససస:43
లస: పప
94-192/1103

2579 NDX2973675
పపరర: షరయసరస ససలలసనడ షపక

94-175/1608

తసడడ:డ నజర అహమణద షపక
ఇసటట ననస:92-1-36
వయససస:18
లస: ససస స
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2580 JBV0848507
పపరర: మబసతడజ షపక
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94-192/136

భరస : నససరరఅహమణద
ఇసటట ననస:92-1-36
వయససస:34
లస: ససస స
2583 JBV0848259
పపరర: బషసర అహణద షపక

94-192/139

94-192/142

94-192/145

94-188/63

94-188/65

94-191/160

94-191/229

తసడడ:డ గణణశన గణణశన
ఇసటట ననస:92-11-622/1
వయససస:24
లస: పప

2593 NDX1151752
పపరర: ససజజత గగరరర

2596 NDX2743466
పపరర: శకనవరసరరడడడ పసటట ట

2599 NDX2380129
పపరర: తరరపతయఖ మగరల

2602 NDX1945429
పపరర: హససనడ షపక

94-189/182

2605 NDX1900977
పపరర: ససభభన షపక

94-145/30

2608 JBV0855544
పపరర: ససరగషరబబబ పప గబల
తసడడ:డ వనసకయఖ 
ఇసటట ననస:92-11-634
వయససస:40
లస: పప

2588 NDX0166124
పపరర: మసరసనసల షపక

94-192/144

2591 NDX2645935
పపరర: షకకనడ ఫసరడ రసప షపక

94-192/1099

2594 NDX1224286
పపరర: కకషష చతసతనఖ ఆడపర అడపర

94-188/64

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:92-2-57
వయససస:30
లస: పప
94-180/1715

2597 NDX1890202
పపరర: అనసప కలచపపడడ

94-191/159

తసడడ:డ రరజజ రరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:92-10-594
వయససస:30
లస: పప
94-179/76

2600 NDX0425546
పపరర: సరగజ వనలతషరర

94-198/736

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:92/11/611
వయససస:45
లస: ససస స
94-189/180

2603 NDX2096965
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-189/181

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:92-11-622
వయససస:35
లస: ససస స
94-189/183

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:92-11-622
వయససస:37
లస: పప
94-189/185

94-192/141

భరస : నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:92-01-37
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:92-11-622
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపల నడయబడడ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:92-11-622
వయససస:48
లస: ససస స
2607 NDX2129436
పపరర: కకషష కలమలర గణణశన

94-192/146

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మగరల
ఇసటట ననస:92-10-606
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:92-11-621
వయససస:21
లస: ససస స
2604 NDX2024214
పపరర: సరససత వలల
ర రర

2590 AP151010477556
పపరర: జమలల వల షపక

2585 NDX1623959
పపరర: జమలల బబగస షపక

తసడడ:డ జమలలల
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:92-10-553
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలదడసస
ఇసటట ననస:92-10-601
వయససస:34
లస: ససస స
2601 NDX2343119
పపరర: రచన పడవల

94-192/143

భరస : దదవదతస రరవప జజన గగరరర
ఇసటట ననస:92-2-42
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకటసరసమ అడపర
ఇసటట ననస:92-2-57
వయససస:60
లస: పప
2598 NDX1850859
పపరర: వరణణ మలదడసస

2587 NDX2452092
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-192/138

భరస : కససస షపక
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మబషససల
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల మహమణద
ఇసటట ననస:92-2-40
వయససస:40
లస: పప
2595 JBV0850800
పపరర: కకటటశసరరరవప అడపర

94-192/140

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జమలల
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:36
లస: పప
2592 NDX2280048
పపరర: రఫస మహమణద

2584 NDX2452019
పపరర: సరజదడ షపక

2582 JBV0848481
పపరర: సతడసజ బబగస షపక

భరస : బషసరఅహణద 
ఇసటట ననస:92-1-36
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మబషససల 
ఇసటట ననస:92-1-37
వయససస:53
లస: ససస స
2589 NDX1477158
పపరర: షపక నడగమర వరల

94-192/137

భరస : నజరరఅహమణద 
ఇసటట ననస:92-1-36
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల హఫసజ
ఇసటట ననస:92-1-36
వయససస:60
లస: పప
2586 JBV0849935
పపరర: శలలర బ షపక 

2581 JBV0848499
పపరర: మబజజహహదడ షపక

94-189/184
2606 NDX1891523
పపరర: వనసకటటశసర రరవప ఐనసపపడడ

తసడడ:డ కకటయఖ ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:92-11-622
వయససస:51
లస: పప
94-191/230

2609 NDX0416826
పపరర: రరమ చసదడ రరవప గబసడతపపడడ

94-191/231

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:92-11-635
వయససస:72
లస: పప
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2610 NDX1216480
పపరర: శకనస ఆవపల
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94-189/186

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:92-11-650
వయససస:29
లస: పప
2613 NDX0738666
పపరర: వనసకటటశసరరర పపలలగబ

94-189/215

94-189/218

94-188/854

94-180/569

Deleted
94-180/572

భరస : గబసటటరర ససధడకర
ఇసటట ననస:92/12/708
వయససస:53
లస: ససస స
2628 NDX3015302
పపరర: ససధకర గబసటటరర

94-188/1298

94-188/856

తసడడ:డ గగరయఖ ఏదసబ
ఇసటట ననస:92-12-709
వయససస:50
లస: పప
2634 NDX1535337
పపరర: శక లకడణ పరనడల

94-189/219

2620 NDX1893008
పపరర: మలనన లత దదవరకకసడ

2623 NDX1705526
పపరర: నడగ లకడణ పరలపరరస

94-188/855

2629 NDX0738005
పపరర: ససజయ కలమలర మహతత

94-180/570

94-180/573

94-189/221

2621 NDX0542555
పపరర: ససభభన షపక

94-180/571

2627 NDX1324938
పపరర: ససససణత గబసటటర

94-180/574

2630 NDX2410959
పపరర: ఇసదదర జలర
భరస : రతనరరజ ఎదసబ
ఇసటట ననస:92/12/709
వయససస:52
లస: ససస స

94-153/626
2632 NDX2595833
పపరర: మహన రరవప ఆచడరర
కసదసకలరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆచడరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:92-17-1607
వయససస:53
లస: పప

2633 NDX2327914
పపరర: ససతడరరమ కకషష కటభట

2637 AP151010474302
పపరర: రరజగశసరర అననస

2638 AP151000339248
పపరర: ఏడడకకసడలల సరతషపడడ

94-162/864

తసడడ:డ నడగయఖ సరతషపడడ
ఇసటట ననస:92|208
వయససస:42
లస: పప

94-189/220

2624 NDX1862623
పపరర: శకనవరసరరవప పరలపరరస

తసడడ:డ రరజసమలర మహతత
ఇసటట ననస:92-12-708
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ పరనడల
ఇసటట ననస:92-193
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప అననస
ఇసటట ననస:92|1|5
వయససస:57
లస: ససస స

94-180/568

తసడడ:డ ససధడకర
ఇసటట ననస:92/12/708
వయససస:26
లస: పప

94-187/131

94-187/779

2618 NDX1671248
పపరర: మలర కరరరరనరరవప పరలలకకటట

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:92/12/707
వయససస:47
లస: పప

2635 NDX1534768
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ భరదడసజ
అవరసరర
తసడడ:డ వనసకటటససరరర అవరసరర
ఇసటట ననస:92-204
వయససస:27
లస: పప

94-187/130

94-189/217

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:92-12-705
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:92/12/707
వయససస:31
లస: ససస స
2626 NDX1863191
పపరర: రరజ కలమలర గబసటటరర

2615 NDX0873810
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పరలలకకటట
ఇసటట ననస:92/12/705
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససధడకర గబసటటరర
ఇసటట ననస:92/12/708
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: రగసప మమరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:92-12-708
వయససస:54
లస: పప
2631 NDX2407583
పపరర: రతన రరజ ఏదసబ

2617 NDX1891234
పపరర: అనసత లకడణ కరరరకలసట

94-191/232

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:92-12-702
వయససస:62
లస: పప

భరస : వజయ భభససర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:92/12/705
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప పరలలకకటట
ఇసటట ననస:92/12/706
వయససస:39
లస: ససస స
2625 NDX0034389
పపరర: రగజగణరర నసదదగరమ

94-189/216

భరస : కకటటశసర రరవప కరరరకలసట
ఇసటట ననస:92-12-704
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వజయభభససర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:92-12-705
వయససస:31
లస: ససస స
2622 NDX1671214
పపరర: రరమబలల పరలలకకటట

2614 NDX1767336
పపరర: శకరరమబలల కరససనవన

2612 NDX1296979
పపరర: రరజగసదడ బరరదసల

తసడడ:డ నడగబలల
ఇసటట ననస:92-11-677
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకణయఖ కరససనవన
ఇసటట ననస:92-12-701
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల సరరరమలర
ఇసటట ననస:92-12-702/2
వయససస:41
లస: పప
2619 NDX1976291
పపరర: మననలత దదవరకకసడ

94-189/187

భరస : చసదడ శశఖర దసపటట
ఇసటట ననస:92-11-651
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ పపలలగబ
ఇసటట ననస:92-12-700
వయససస:69
లస: పప
2616 NDX2096775
పపరర: మసరసన రరవప సరరరమలర

2611 NDX1739079
పపరర: మమనక లకడణ దసపటట

94-22/628

94-166/27

తలర : సరసబభడజఖo కటభట
ఇసటట ననస:92-25-1384
వయససస:27
లస: పప
2636 NDX2108257
పపరర: ససశల రరమశశటట

94-187/778

భరస : వనసకట శవర సరయ బభబబ రరమశశటట
ఇసటట ననస:92|1|5
వయససస:55
లస: ససస స
2639 AP151000339407
పపరర: శకనవరసరరవప సరతషపడడ

94-162/865

తసడడ:డ నడగయఖ సరతషపడడ
ఇసటట ననస:92|208
వయససస:47
లస: పప
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2640 NDX3058393
పపరర: పరరసత బనడవథ
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94-144/851

భరస : బభలల
ఇసటట ననస:93-13-436
వయససస:48
లస: ససస స
2643 NDX2414795
పపరర: ససబభబరరవప గబబబ

94-147/45

94-164/316

94-151/44

94-151/47

94-151/50

94-151/53

94-151/56

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:61
లస: పప

2653 NDX0412957
పపరర: శకనస పగడడల

2656 NDX0289991
పపరర: శసకర పగడడల

2659 NDX2324523
పపరర: అసజల పపరస

2662 AP151000327203
పపరర: జయమణ జజలలదద

94-151/59

2665 AP151000324100
పపరర: ఐజజక జజలలదద

94-151/48

2668 NDX2334118
పపరర: సరసబయఖ పపరస
తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:62
లస: పప

2648 NDX2324333
పపరర: సతస యఖ పసదల

94-151/43

2651 NDX2324382
పపరర: శవయఖ శకరరమబలల

94-151/46

2654 NDX0278655
పపరర: సరగజ పగడడల

94-151/49

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:95-2/6
వయససస:34
లస: ససస స
94-151/51

2657 NDX0289934
పపరర: రరమబలల పగడడల

94-151/52

తసడడ:డ కకటయఖ పగడడల
ఇసటట ననస:95/2/6
వయససస:60
లస: పప
94-151/54

2660 NDX0278630
పపరర: శరఖమల జజలలదద

94-151/55

భరస : ఐజజక
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:36
లస: ససస స
94-151/57

2663 NDX2324853
పపరర: వనసకట శవ రరడడ మమటట ట

94-151/58

తసడడ:డ రరమ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:42
లస: పప
94-151/60

తసడడ:డ ఇరరణయ
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:48
లస: పప
94-151/62

94-152/632

తసడడ:డ హనసమసత
ఇసటట ననస:95-2/4
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇరరణయ
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ పపరస
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:45
లస: పప
2667 NDX2324697
పపరర: రగశయఖ పపరస

94-151/45

భరస : సరసబశవ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:36
లస: ససస స
2664 NDX2324564
పపరర: సరసబశవ రరవప పపరస

2650 NDX2325173
పపరర: కలమలర దడసరర

2645 NDX2707552
పపరర: ససరగశ గగల

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:95-2/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:95-2/6
వయససస:39
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:31
లస: ససస స
2661 NDX2324614
పపరర: శకలకడణ మమటట ట

94-164/317

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:95-2/5
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:95-2/6
వయససస:55
లస: ససస స
2658 NDX2324424
పపరర: పదణ తననరర

2647 MLJ2351930
పపరర: కననబభబబ రరడర

94-148/803

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గగల
ఇసటట ననస:94-29-2088
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకప రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:95-2/4
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:95-2/5
వయససస:31
లస: ససస స
2655 MLJ3680055
పపరర: పగడడలశవమణ

94-166/28

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:95-1-310
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవయఖ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:95-2/4
వయససస:42
లస: ససస స
2652 NDX0278747
పపరర: ఉమలదదవ పగడడల

2644 NDX0831610
పపరర: రరచకలళళ నడగగశసర రరవప

2642 NDX2571750
పపరర: ఇసతయలజ షపక

తసడడ:డ శసషషదదబన షపక
ఇసటట ననస:93-29-72
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమమబహ
డ ణస
ఇసటట ననస:94-12-1381
వయససస:52
లస: పప

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:95-1-135
వయససస:33
లస: ససస స
2649 NDX2325108
పపరర: కకటటశసరమణ శకమబలల

94-148/21

భరస : మజరరలలర షపక
ఇసటట ననస:93-13-721
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట మసరసన రరవప గబబబ
ఇసటట ననస:94-9-492
వయససస:58
లస: పప
2646 MLJ3684545
పపరర: భమలకడణ జగననగరరర 

2641 NDX2315976
పపరర: సలణ షపక

2666 NDX2324473
పపరర: నడగగశసర రరవప తననరర

94-151/61

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తననరర
ఇసటట ననస:95-2/8
వయససస:49
లస: పప
94-164/318

2669 NDX2324762
పపరర: పదడణవత కరరనటట

94-151/63

భరస : ససబబ రరడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:95-2/9
వయససస:56
లస: ససస స
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2670 NDX2324960
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరనటట
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94-151/64

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:95-2/9
వయససస:41
లస: పప
2673 NDX0372920
పపరర: పడకరష జజనడనకలటట

94-151/65

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:95-2/10
వయససస:51
లస: ససస స
94-151/67

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:95-2/10
వయససస:30
లస: పప
2676 NDX2018282
పపరర: మమనకర ఆసదడ

2671 NDX0278739
పపరర: రగజ జజననకలటట

2674 NDX2324804
పపరర: శవయఖ పడతడవప

2677 AP151010228182
పపరర: మరరయమణ ఆసడడడ

94-151/66

తసడడ:డ కకటయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:95-2/10
వయససస:23
లస: పప
94-151/68

తసడడ:డ పసద గగవసదయఖ పడతడవప
ఇసటట ననస:95-2/10
వయససస:47
లస: పప
94-151/71

2672 NDX2324911
పపరర: సతష మబసగర

2675 NDX0137026
పపరర: రరమ రరవప పరనడల

94-151/69

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:95-2/10
వయససస:54
లస: పప
94-151/72

2678 NDX0076315
పపరర: కకపరరరవప అసడడడ

94-151/73

తసడడ:డ శరఖమ ఆసదడ
ఇసటట ననస:95-2/12, B-17,z.p.quarters
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శరఖస ఆసడడడ
ఇసటట ననస:95-2/12, B-17,z.p.quarters
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమబ అసడడడ
ఇసటట ననస:95-2/12, B-17,z.p.quarters
వయససస:29
లస: పప

2679 NDX0076349
పపరర: శరఖస ఆసడడడ

2680 NDX1351063
పపరర: మరరయరగజ మసదపరటట

2681 MLJ2358331
పపరర: లకడణ కలసభభ

94-151/74

తసడడ:డ ససగరతరరవప ఆసడడడ
ఇసటట ననస:95-2/12, B-17,z.p.quarters
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:95-2/17
వయససస:46
లస: ససస స

2682 MLJ0692996
పపరర: ఆదదలకడణ కలలర

2683 NDX3223559
పపరర: రఘబ కలమలర యయమన

94-165/24

తసడడ:డ అచచయఖ కలలర
ఇసటట ననస:95-2-1187
వయససస:37
లస: ససస స
2685 NDX2405835
పపరర: దదపక ఈమన

94-151/76

94-164/421

Deleted

భరస : రవ
ఇసటట ననస:95-3-110
వయససస:47
లస: ససస స

2691 AP151000342283
పపరర: శకనవరసరరవప మననకలరర

94-164/567

తసడడ:డ మలదవరరవప
ఇసటట ననస:95-5-142
వయససస:48
లస: పప
2694 AP151000345166
పపరర: పదడణవత మననకలరర

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:95-6-150
వయససస:61
లస: ససస స

94-145/857

94-164/667

94-164/670

2684 NDX2405827
పపరర: ససదదప ఈమన

94-151/75

తసడడ:డ రఘబ కలమలర ఈమన
ఇసటట ననస:95-3/6
వయససస:21
లస: పప

భరస : బభబబ రరవప నడయక వన కలడవతష
ఇసటట ననస:95-3/7
వయససస:35
లస: ససస స

94-151/78
2687 NDX2405843
పపరర: బభబబరరవప నడయక వన
కలడవతష
తసడడ:డ పయలన నడయక వన కలడవతష
ఇసటట ననస:95-3/7
వయససస:43
లస: పప

2689 MLJ3682804
పపరర: మహహష రరడడడ మలలర ల

2690 NDX2319820
పపరర: వనసకట రరవప కకమటట

94-151/77

94-164/422

తసడడ:డ చతనడనరరడడడ
ఇసటట ననస:95-3-110
వయససస:32
లస: పప
2692 MLJ0693325
పపరర: యయషయఖ ఓసగమరర

94-164/665

2693 NDX1113380
పపరర: జహహశలలప చడవ

94-164/666

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:95-6-142
వయససస:27
లస: ససస స

2695 AP151000342354
పపరర: శవరరమకకషషపడసరదడబబబ
మననకల
తసడడ:డ చలపతబభబబ
ఇసటట ననస:95-6-142
వయససస:61
లస: పప

94-164/668

2698 MLJ3684768
పపరర: శశభభరరణణ కలలకలరర

94-164/671

భరస : రమమషరబబబ
ఇసటట ననస:95-6-170
వయససస:34
లస: ససస స

94-151/79

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకమటట
ఇసటట ననస:95-3-1827
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బబ
ఇసటట ననస:95-5-1555
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవరరమకకషనపడసరద
ఇసటట ననస:95-6-142
వయససస:59
లస: ససస స
2697 MLJ3684834
పపరర: రసగమణ కకసడడడ

2686 NDX2405850
పపరర: శరసత బభయ వన కలడవతష

94-164/319

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:95-2-62
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ దదపక యయమన
ఇసటట ననస:95-3/6
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రఘబ కలమలర ఈమన
ఇసటట ననస:95-3/6
వయససస:22
లస: పప
2688 NDX2082139
పపరర: వజయకలమలరర తమనసపలర

94-151/70

2696 MLJ3684594
పపరర: ససభభషసణణ కకల

94-164/669

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:95-6-150
వయససస:35
లస: ససస స
2699 MLJ2357788
పపరర: సరమలమ జఖస కలలకలరర

94-164/672

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:95-6-170
వయససస:63
లస: ససస స
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2700 NDX0767624
పపరర: వజయకలమలర యనమలల

94-164/673

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:95-6-170
వయససస:40
లస: పప
2703 NDX1314848
పపరర: నడగ లకడణ కకసడదటట

94-164/777

94-164/780

94-164/1353

94-152/30

94-152/33

94-151/1028

94-152/635

భరస : జజకబ రరజ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:60
లస: ససస స

2713 NDX1968397
పపరర: ఆదదలకడణ శవలల శగరనస

2716 NDX2334530
పపరర: సరయ కకరణ జకకసజ

2719 NDX2870806
పపరర: ఫరతమ జహహ షపక

2722 NDX1415778
పపరర: జహహర షపక

94-152/36

2725 NDX0413179
పపరర: శరరర పసడయ బళళళ

94-152/31

2728 AP151000324240
పపరర: బడహణస కపపల
తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:53
లస: పప

2708 MLJ0745638
పపరర: జజనభభషర షపక

94-151/80

2711 NDX0701763
పపరర: మమహరరన బ షపక

94-152/29

2714 NDX0674432
పపరర: ఫకలకదదబన షపక

94-152/32

తసడడ:డ బకలసమయ
ఇసటట ననస:95-16-25
వయససస:85
లస: పప
94-164/839

2717 NDX3286937
పపరర: అఫసడన షపక

94-151/1175

తసడడ:డ అబబబల కరరస షపక
ఇసటట ననస:95-17-165
వయససస:21
లస: ససస స
94-151/1029

2720 NDX2812899
పపరర: హసన అహమద షపక

94-151/1030

తసడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:95-17-772
వయససస:20
లస: పప
94-152/34

2723 NDX0281790
పపరర: మసరసనబ షపక

94-152/35

భరస : గబభబర
ఇసటట ననస:95-17-830
వయససస:39
లస: ససస స
94-152/37

తసడడ:డ జజకబ రరజ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:35
లస: ససస స
94-152/39

94-164/779

భరస : ఖలదర వల
ఇసటట ననస:95-16-25
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:95-17-830
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరశవ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:34
లస: ససస స
2727 NDX0281832
పపరర: ఎలజబబత రరణణ బళళర

94-151/1026

భరస : మహబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:95-17-772
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:95-17-791
వయససస:19
లస: పప
2724 MLJ0743443
పపరర: అననపపరష కపపల

2710 NDX3052040
పపరర: జజఖత బబటటట

2705 NDX1314822
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడదటట

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:95-10-802
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజగశసర రరవప జకకసజ
ఇసటట ననస:95-16-459
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: ఖజ షపక
ఇసటట ననస:95-17-711
వయససస:48
లస: పప
2721 NDX2570612
పపరర: అబబబల రహహమలన షపక

94-164/1349

తసడడ:డ శవయఖ శగరనస
ఇసటట ననస:95-16-25
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆర.యల. శసకర
ఇసటట ననస:95-16-28
వయససస:32
లస: ససస స
2718 NDX3039880
పపరర: హనఫ షపక

2707 NDX2819118
పపరర: మసరసన బ షపక

94-164/675

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:95-6-230
వయససస:29
లస: పప

భరస : దడమదర బబటటట
ఇసటట ననస:95-15-748
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద
ఇసటట ననస:95-16-25
వయససస:41
లస: ససస స
2715 NDX0383281
పపరర: ఆర. శకలకడణ భభరర వ

94-164/778

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:95-10-32
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడతపప
ఇసటట ననస:95-11-356
వయససస:18
లస: ససస స
2712 NDX0701797
పపరర: నడరరయణమణ పరరష

2704 NDX1314830
పపరర: నడగ వరరణ కరర పళళళస

2702 MLJ3681954
పపరర: సరసబయఖ నడగరపప గబ

తసడడ:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:95-6-170
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:95-6-230
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప లలటర
ఇసటట ననస:95-6-479
వయససస:81
లస: పప
2709 NDX2867869
పపరర: ససషణ కకసడతపప

94-164/674

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:95-6-170
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససతడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:95-6-230
వయససస:59
లస: ససస స
2706 NDX1426106
పపరర: రరమ రరవప లలటర

2701 NDX0759746
పపరర: వనసకటటశసరరర వలర పప

2726 NDX0281840
పపరర: భమసమణ కపపల

94-152/38

భరస : అమర శవ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:52
లస: ససస స
94-152/40

2729 AP151000324013
పపరర: అమరశవ కపపల

94-152/41

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:55
లస: పప
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2730 AP151000324315
పపరర: జజకబ రరజ బళళళ

94-152/42

తసడడ:డ లలకయఖ జజన
ఇసటట ననస:95-17-832
వయససస:63
లస: పప
2733 NDX1815747
పపరర: వనజజకడ పపపరపల

భరస : డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:95-17-834
వయససస:38
లస: ససస స
94-152/45

భరస : రఘబరరమయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:50
లస: ససస స
2736 NDX1815762
పపరర: వనసకట మహహశ పపపరపల

94-152/48

94-152/51

94-151/83

94-152/129

94-152/132

94-152/135

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ బశ
ఇసటట ననస:95-20-93/4
వయససస:25
లస: పప

2743 NDX2325199
పపరర: అమమలఖ రరణణ యయటటకలరర

2746 NDX0137372
పపరర: ససనర

2749 AP151000324442
పపరర: అమరగశసరరరవప పసరమసరన

2752 NDX0532911
పపరర: వరణణ దదవపప సగబ

94-151/755

2755 AP151000327055
పపరర: వనజకలమలరర

94-151/84

2758 NDX2441442
పపరర: సరసత వసజమమరర
భరస : రరజగష వసజమమరర
ఇసటట ననస:95-24-1543
వయససస:24
లస: ససస స

94-152/50

2741 NDX2320273
పపరర: భభరత పసరరమసరన

94-151/82

2744 NDX0281907
పపరర: కరరమల షపక

94-152/128

భరస : యళసఫ
ఇసటట ననస:95-19-924
వయససస:42
లస: ససస స
94-152/130

2747 NDX2184125
పపరర: ససజనఖ మమరరగరల

94-152/131

తసడడ:డ జజజ న సససదరస మమరరగరల
ఇసటట ననస:95-19-935
వయససస:22
లస: ససస స
94-152/133

2750 MLJ0746230
పపరర: వనసకటటశసరరర పసరమసరన 

94-152/134

తసడడ:డ తరరపతయఖ 
ఇసటట ననస:95-19-935
వయససస:52
లస: పప
94-151/753

2753 NDX0532960
పపరర: ఉష దదవపప సగబ

94-151/754

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:95-19-1514/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-151/756

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:95-19-1617
వయససస:45
లస: ససస స
94-166/770

2738 MLJ2426690
పపరర: వనసకట అపరపరరవప మకరస

భరస : వనసకటటససరరర పసరరమసరన
ఇసటట ననస:95-19-167
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దడనయఖ
ఇసటట ననస:95-19-1514/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మజగస
ఇసటట ననస:95-19-1514/1
వయససస:37
లస: ససస స
2757 NDX2976447
పపరర: ససధకర రరడడడ బశ

94-152/52

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:95-19-935
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:95-19-935
వయససస:55
లస: పప
2754 NDX0533679
పపరర: దడనమణ దదవపప సగబ

2740 MLJ2430775
పపరర: నడగలకడణ మపరరస

94-152/47

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బహదసర
ఇసటట ననస:95-19-928
వయససస:46
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:95-19-935
వయససస:80
లస: ససస స
2751 NDX0290981
పపరర: శకనవరసరరవప పసరమసరన

94-152/49

తసడడ:డ వనసకట రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:95-19-615
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకణణరరవప
ఇసటట ననస:95-19-925
వయససస:51
లస: ససస స
2748 NDX0281980
పపరర: సరసబభడజఖస పసరమపరన

2737 MLJ2426468
పపరర: శశషగరరర మకరస

2735 NDX1848979
పపరర: సరయరరస ఆకసపప
తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప ఆకసపప
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:25
లస: పప

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:95-17-837
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పసరరమసరన
ఇసటట ననస:95-19-167
వయససస:22
లస: పప
2745 MLJ0742890
పపరర: రమలదదవ పసదద

94-152/46

తసడడ:డ చకకపరణణ
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:65
లస: పప
2742 NDX2320323
పపరర: శకకరసత పసరరమసరన

2734 AP151000327586
పపరర: సరసమలమ జఖస మకరస

94-152/44

భరస : వనసకట అపరపరరవప మకరస
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చకకపరణణ
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ పపపరపల
ఇసటట ననస:95-17-836
వయససస:30
లస: పప
2739 AP151000324536
పపరర: చకకపరణణ మకరస

94-152/43 2732 NDX2114742
2731 NDX0068221
పపరర: మలరర ్జలలరనర గగరరర మసగళగ
పపరర: వనసకట సతఖ వరన మకరస

94-151/757
2756 NDX0378463
పపరర: మహన కలమలర యలమసచ

తసడడ:డ వరఖసకలమలర
ఇసటట ననస:95-19-1838
వయససస:71
లస: పప
94-152/166

2759 NDX2817765
పపరర: మశశ చటర

94-152/748

భసధసవప: వజయ రరజ కలమలరర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:95-24-1988
వయససస:63
లస: పప
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పపరర: హహహమలవత గసజ
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94-166/134

భరస : ససబభబరరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:95-25-17
వయససస:34
లస: ససస స
2763 NDX1562827
పపరర: జనడథ ఫరతమల షపక

94-166/138

94-166/141

తసడడ:డ మననహర
ఇసటట ననస:95-25-1499
వయససస:35
లస: పప
2772 NDX1436550
పపరర: చసదన రరయ

2767 NDX1736851
పపరర: శకలకడణ జరకకసరరడడడ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:95-25-1207
వయససస:70
లస: పప
94-166/648

2770 NDX2432037
పపరర: ఆకరష గబడడసస

2773 NDX1436543
పపరర: సరయ చరసజవ రరయ

2768 NDX1213024
పపరర: శకనవరసరరడడడ జకకసరరడడడ

94-166/649

తసడడ:డ ససదబ డరరడడడ
ఇసటట ననస:95-25-1443
వయససస:42
లస: పప
94-152/242

తసడడ:డ దడసస గబడడసస
ఇసటట ననస:95-27-12-1525
వయససస:20
లస: పప
94-152/243

94-166/137

94-166/139 2765 NDX0011551
94-166/140
2764 NDX2127281
పపరర: మరర న అల షపక మహమణద
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప చమలదదననన

భరస : శకనవరస రరడడ జరకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:95-25-1443
వయససస:40
లస: ససస స
94-166/650

2762 NDX1744789
పపరర: బభషర షపక

తసడడ:డ అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:95-25-1148
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:95-25-1191
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కలదడరర
ఇసటట ననస:95-25-1219
వయససస:27
లస: ససస స
2769 NDX0633479
పపరర: బభలసరసమ అమణనబబడ లల

94-166/136

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:95-25-1148
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబబబల అజజ
ఇసటట ననస:95-25-1191
వయససస:35
లస: ససస స
2766 NDX1906652
పపరర: నతడఖ కలదడరర

2761 NDX0486365
పపరర: చసద బ షపక

2771 NDX2692317
పపరర: ్రజ అవరగన

94-152/650

తసడడ:డ శక ్రమబలల అవరగన
ఇసటట ననస:95-27-151A
వయససస:27
లస: పప
94-152/244

2774 NDX1005610
పపరర: శవకలమలరర పపల

94-152/245

తసడడ:డ జయపడకరశ నడరరయణ రరయ
ఇసటట ననస:95-27-945
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపడకరశ నడరరయణ రరయ
ఇసటట ననస:95-27-945
వయససస:29
లస: పప

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:95-27-1427
వయససస:48
లస: ససస స

2775 NDX1968520
పపరర: అసజల కసదసకలరర

2776 NDX1968496
పపరర: రరజగష కసదసకలరర

2777 AP151000327228
పపరర: శరరమణ వసజమమరర

94-152/352

భరస : పడభభకర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:95-27-1583
వయససస:45
లస: ససస స
2778 AP151000324271
పపరర: డదవడ గదబల

తసడడ:డ పడభభకర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:95-27-1583
వయససస:24
లస: పప
94-152/355

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:95-28-1501
వయససస:70
లస: పప
2781 NDX1231687
పపరర: కసదసకలరర మజస

94-152/356

భరస : శవయఖ పడతపప లల
ఇసటట ననస:95-340
వయససస:44
లస: ససస స

94-152/651

2782 MLJ2430650
పపరర: సలలమ కసదసకలరర

94-152/359

2785 NDX2363448
పపరర: అవనడష రరడడడ యరకసరరడడడ

94-152/357

2788 NDX2320232
పపరర: గసగయఖ పడతపప లల
తసడడ:డ శవయఖ పడతపప లల
ఇసటట ననస:95-340
వయససస:26
లస: పప

94-152/652

2783 AP151000324125
పపరర: జజఖతబభబబ రరదడపప గబ

94-152/358

తసడడ:డ రరయనన
ఇసటట ననస:95-28-1528
వయససస:48
లస: పప
94-166/658

తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:95-285-1316
వయససస:22
లస: పప
94-151/816

2780 NDX2572766
పపరర: ఏసస బభబబ పటట పప
తసడడ:డ జజన పటట పప
ఇసటట ననస:95-28-1515
వయససస:23
లస: పప

భరస : చననపడభభకర
ఇసటట ననస:95-28-1524
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:95-28-1535
వయససస:46
లస: ససస స
2787 NDX2320190
పపరర: రమణ పడతపప లల

2779 NDX2580249
పపరర: కలమలరర పటట పప

94-152/354

భరస : శరమమఖల
ఇసటట ననస:95-28-542
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జనస పటట పప
ఇసటట ననస:95-28-1515
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:95-28-1523
వయససస:65
లస: పప
2784 MLJ0745216
పపరర: సలలమరరణణ చడటర

94-152/353

2786 NDX2320075
పపరర: దసరర భవరన మబసగర

94-151/815

భరస : శకనస మబసగర
ఇసటట ననస:95-340
వయససస:27
లస: ససస స
94-151/817

2789 NDX2722692
పపరర: జలలన అహమద షపక

94-164/1362

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:95-13437
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: కవత నడగరరరరనకకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-4/1244

తలర : శరరదడ లత నడగరరరరనకకసడ
ఇసటట ననస:96
వయససస:28
లస: ససస స
2793 NDX1253160
పపరర: వషష
ష పసడయ పర లల పప

94-148/23

2794 NDX0796177
పపరర: రరజగశ పరలలపప

94-148/26

2797 AP151000315564
పపరర: సరససత పరలలపప
భరస : ఉమలమహహశసరరకవప పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3/1
వయససస:56
లస: ససస స

2799 MLJ2407450
పపరర: ససత రరమ రరఘవవసదడ రరవప
పరలలపప
తసడడ:డ ఉమలమహహశసర రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:96-1-3/1
వయససస:37
లస: పప

94-148/29

2800 AP151000315563
పపరర: ఉమలమహహశసరరకవప పర లల పప

2802 AP151000315286
పపరర: అ కక మబనన సర పఠరన

94-148/32

భరస : మసరసనడన న పఠరన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:70
లస: ససస స
94-148/35

94-148/38

94-148/41

94-148/30

2812 NDX0795401
పపరర: దసరర భ వర న కకసడ

94-148/44

2815 NDX0796078
పపరర: దసరరరపడ సర ద కకసడడ
తసడడ:డ సస తడ రర మ సరస మ కకసడడ
ఇసటట ననస:96-1-11
వయససస:52
లస: పప

94-148/47

తసడడ:డ జగన మహన రరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:96-1-12
వయససస:25
లస: పప

2798 NDX0143073
పపరర: శకనవరస పరలలపప

94-148/28

2801 NDX1357862
పపరర: మమరర చసదన

94-148/31

94-148/33

2804 NDX1357870
పపరర: బభబబ చసదన

94-148/34

తసడడ:డ వషష
ష చసదన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:43
లస: పప
94-148/36

2807 AP151000315258
పపరర: మసరసన ఖలన పఠరన

94-148/37

తసడడ:డ మహమణద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:74
లస: పప
94-148/39

2810 NDX1253228
పపరర: కకకషసద బభబబ ఇమణడడ

94-148/40

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇమణడడ
ఇసటట ననస:96-1-10
వయససస:33
లస: పప
94-148/42

2813 NDX0797316
పపరర: వనస క ట నడ గ సస జ నఖ కకసడడ

94-148/43

తసడడ:డ దసరరర పడసరద కకసడడ
ఇసటట ననస:96-1-11
వయససస:32
లస: ససస స
94-148/45

2816 NDX1019272
పపరర: పదణజజరరవప పప రస సస టటట

94-148/46

భరస : జగననణహనరరవప పప రస సస టటట
ఇసటట ననస:96-1-12
వయససస:41
లస: ససస స

94-148/48 2819 AP151000315111
2818 NDX2034080
పపరర: జగన మహన రరవప పపరసశశటట
పపరర: ససరష కలమలరర దడవల

తసడడ:డ రరఘవయఖ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:96-1-12
వయససస:58
లస: పప

94-148/25

భరస : బభబబ చసదన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద కకసడడ
ఇసటట ననస:96-1-11
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద కకసడడ
ఇసటట ననస:96-1-11
వయససస:45
లస: ససస స
2817 NDX1791244
పపరర: గగపసనడద పపరసశశటట

2809 NDX1253202
పపరర: వనసకట పదడణవత ఇమణడడ

2795 NDX1253152
పపరర: రరమచసదడరరవప పరలలపప

తసడడ:డ ఉమల మహహశసర రరవప పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఇ మణ డడ
ఇసటట ననస:96-1-10
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ఇ మణ డడ
ఇసటట ననస:96-1-10
వయససస:58
లస: పప
2814 NDX0796250
పపరర: సరగజన కకసడడ

94-148/27

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇ మణ డడ
ఇసటట ననస:96-1-10
వయససస:27
లస: ససస స
2811 NDX1253194
పపరర: శకనవరసరరవప ఇ మణ డడ

2806 AP151000315219
పపరర: మహమణదడన న పఠరన

94-148/22

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-1-9
వయససస:44
లస: పప
2808 NDX1253210
పపరర: లకడణమలధసరర ఇమణడడ

94-148/24

తసడడ:డ వనసకటభరసగయఖ పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3/1
వయససస:24
లస: పప
2803 AP151000315186
పపరర: షబబర ఖలన పఠరన

2792 NDX0795435
పపరర: అరరణ కలమలరర పర లల పప

భరస : రరజగశ పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససత రరమ రరఘవవసదడ రరవప పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3/1
వయససస:33
లస: ససస స

2805 AP151000315095
పపరర: ససభభనఖలన పఠరన

94-67/1151

భరస : ససరగశ వరమలచనవన
ఇసటట ననస:96
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప పర లల పప
ఇసటట ననస:96-1-3
వయససస:56
లస: ససస స
2796 NDX0143115
పపరర: లకడణ వనసకట పడసనన పరలలపప

2791
పపరర: నవన వరమలచనవన

94-148/57

భరస : జగన మ హన
ఇసటట ననస:96-1-13/1
వయససస:63
లస: ససస స
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2820 NDX0367292
పపరర: టటసటస జవన కలమలర దడవల

94-148/58

తసడడ:డ జజన మహన దడ వ ల
ఇసటట ననస:96-1-13/1
వయససస:32
లస: పప
2823 AP151000315297
పపరర: వనసకటవజయలకడణ గకసధద

94-148/61

94-148/64

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప వశస నడ ధసన
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:31
లస: పప
2832 NDX2111839
పపరర: జగనడనథరరవప జవరసజ

94-148/70

94-148/72

2838 AP151000315196
పపరర: ధనలకడణ కనడన

94-148/75

2830 NDX1427971
పపరర: నరగష బభబబ మబవసల

94-148/68

94-148/78

2842 NDX0797183
పపరర: జయలకడణ కనడన

94-148/808

తసడడ:డ వ రమణ కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/5
వయససస:50
లస: ససస స

2845 AP151000315071
పపరర: వనసకటరరమన కనడన

94-148/73

2848 AP151000315197
పపరర: మలలర శసరర కనడన
భరస : పడభభకర కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/9
వయససస:65
లస: ససస స

94-148/66

2831 MLJ0740720
పపరర: రరజగశ వశసనడధసన

94-148/69

2834 AP151000315159
పపరర: సరసబరరగవరదదవ వశసనడధసన

94-148/71

2837 NDX0796383
పపరర: నడగ పదణ కనడన

94-148/74

భరస : జగదదశ కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-148/76

2840 NDX0791228
పపరర: షరరణల కనడన

94-148/77

భరస : శకకరసత కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-148/79

2843 NDX0797118
పపరర: మదన కనడన

94-148/80

తసడడ:డ రరధడ కకషష కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/4
వయససస:50
లస: పప
94-148/82

తసడడ:డ నరసససహరరవప కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/5
వయససస:80
లస: పప
94-148/85

2828 AP151000315011
పపరర: శవరరమససత వశస నడ ధస న

భరస : శవనడనరరయణ వశసనడధసన
ఇసటట ననస:96-1-16
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మదన కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/4
వయససస:43
లస: ససస స
94-148/81

94-148/63

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప వశసనడధసన
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:37
లస: పప

2836 AP151000315012
పపరర: శవనడనరరయణ వశస నడ ధస న

2839 AP151000315662
పపరర: జగదదష కనడన కనడన

2825 MLJ0740696
పపరర: ససధదర గకసధద

భరస : పపరషచసదడరరవప వశస నడ ధసన
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడకకషష కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషష కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/3
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/9
వయససస:40
లస: ససస స

94-148/65

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వశస నడ ధసన
ఇసటట ననస:96-1-16
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరధడకకషష కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/1
వయససస:58
లస: ససస స

2847 MLJ2407435
పపరర: కరరసకర కనడన

2827 NDX2002665
పపరర: దదవ జవరసజ

2833 NDX2713774
పపరర: రమఖ వశసనడథసన

94-148/60

తసడడ:డ హరగగపరల గకసధద
ఇసటట ననస:96-1-14
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజగశ వశసనడథసన
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:27
లస: ససస స

2835 NDX0557686
పపరర: యస యల వ యన
మణణకలమలర వశసనడధసన
తసడడ:డ శవనడనరరయణ వశస నడ ధసన
ఇసటట ననస:96-1-16
వయససస:33
లస: పప

2844 NDX1253681
పపరర: గరతడ కనడన

94-148/62

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబవసల
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:43
లస: పప

2841 NDX0652099
పపరర: శకకరసత కనడన

2824 NDX0361931
పపరర: రరమ నరసససహ రరవప గకసధద

భరస : జగనడనథ రరవప జవరసజ
ఇసటట ననస:96-1-15/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-148/67

2822 AP151000315069
పపరర: జజననణహన దడవల

తసడడ:డ పడసరదరరవప దడ వల
ఇసటట ననస:96-1-13/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హరగగపరల గకసధద
ఇసటట ననస:96-1-14
వయససస:36
లస: పప

భరస : బడహహణశసర రరవప వశసనడధసన
ఇసటట ననస:96-1-15
వయససస:62
లస: ససస స
2829 NDX0796136
పపరర: ససరగష వశస నడ ధస న

94-148/59

తసడడ:డ జజన మహన దడవరల
ఇసటట ననస:96-1-13/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : హరగగపరల గకసధద
ఇసటట ననస:96-1-14
వయససస:63
లస: ససస స
2826 NDX2002731
పపరర: ససరరఖ కలమలరర వశసనడధసన

2821 NDX0557967
పపరర: తమత ససటడ దడవరల

2846 NDX1019231
పపరర: శరరద వదస
బ రర

94-148/84

భరస : సతఖనడరరయణ వ ఢడఢ రర
ఇసటట ననస:96-1-17/6
వయససస:63
లస: ససస స
94-148/86

2849 MLJ2408243
పపరర: ససబడమణఖస కనడన

94-148/87

తసడడ:డ పడభభకర రరవప కనడన
ఇసటట ననస:96-1-17/9
వయససస:39
లస: పప
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94-148/88

తసడడ:డ ఉమల మహహశసర రరడడ మమక
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:24
లస: ససస స
2853 MLJ2407849
పపరర: రమలదదవ మమకర

94-148/91

94-148/94

94-148/97

94-148/100

94-148/103

తసడడ:డ భమషయఖ న రరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:81
లస: పప
2868 NDX1623124
పపరర: అసజల దదవ దళవరయ

2857 MLJ0741009
పపరర: వనసకటభరరమరరడడడ మమకర

2860 AP151000315325
పపరర: వనసకటరతనస నరర శశటట

భరస : వనసకటటససర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:96-1-24
వయససస:68
లస: ససస స

2866 NDX1427963
పపరర: నడగ వర లకడణ దళవరయ

94-148/104

తసడడ:డ వరపడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:28
లస: పప

2875 NDX1694794
పపరర: ససగబణమణ నసతలపరటట
భరస : వర పడసరద నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:50
లస: ససస స

94-148/114

తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప గరర క పర టట
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:33
లస: పప

2858 NDX1649567
పపరర: తదజసససన కకపపపరరవపరర

2861 NDX2003259
పపరర: వనసకట సరయ చరణ పడశరసత
నడరరశశటట
తసడడ:డ రవసదడ బభబబ నడరర శశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:26
లస: పప
2864 AP151000315211
పపరర: రవసదడబభబబ నరర శశటట

2867 AP151000315451
పపరర: వజయబభరత దళవరయ

94-148/107

2870 AP151000315453
పపరర: ధనససజయరరవప ద ళ వరయ

94-148/99

94-148/102

94-148/105

94-148/108

తసడడ:డ పపలర యఖ ద ళ వర య
ఇసటట ననస:96-1-24
వయససస:64
లస: పప
94-148/110

2873 NDX2068170
పపరర: వనసకటటససరరర చతననసశశటట

94-148/111

తసడడ:డ వనసకయఖ చతననసశశటట
ఇసటట ననస:96-1-26
వయససస:69
లస: పప
94-148/112

2876 NDX0373316
పపరర: ససధదర గరరకపరటట

94-148/113

తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప గరర క పర టట
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:33
లస: పప

94-148/115 2879 NDX1694778
2878 NDX0269449
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప గరరకపరటట
పపరర: వర పడసరద నసతలపరటట

తసడడ:డ కకషరషరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:64
లస: పప

94-148/96

భరస : ధనససజయరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:96-1-24
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర చతననసశశటట
ఇసటట ననస:96-1-26
వయససస:64
లస: ససస స
94-147/744

94-148/93

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప న రరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప దళవర య
ఇసటట ననస:96-1-24
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చతననసశశటట
ఇసటట ననస:96-1-26
వయససస:44
లస: ససస స

2877 NDX0373274
పపరర: ససమన గరరకపరటట

94-148/98

94-148/101

2869 MLJ2407187
పపరర: వనసకట రమణ కకశశర దళవయ

2855 NDX1623249
పపరర: నడగ సతఖ ససవ కకటటరరడడ మమకర

భరస : వనసకట సతఖనడరరయణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:27
లస: ససస స

2863 NDX1019165
పపరర: వనసకట సతఖనడరరయణ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ కనకయఖ కకపపప రర వప రర
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:32
లస: పప

94-148/109 2872 AP151000315416
2871 AP151000315382
పపరర: బభనస కకరణ కలమలరర చతననసశశటట
పపరర: నవరతనకలమలరర చతననసశశటట

2874 NDX3195963
పపరర: ససధదర కలమలర నసతలపత

94-148/95

భరస : వనసకట రమణ దళవరయ
ఇసటట ననస:96-1-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-148/106

94-148/90

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బభబబ నరరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:31
లస: పప
2865 AP151000315292
పపరర: రరమచసదడరరవప నరరశశటట

94-148/92

తసడడ:డ శవరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవసదడ బభబబ నడరర శశటట
ఇసటట ననస:96-1-20
వయససస:50
లస: ససస స
2862 NDX0874180
పపరర: వ యస పడవణ నరరశట
శ ట

2854 NDX1790832
పపరర: హహమసత నడగ రరడడ మమకర

2852 MLJ2407815
పపరర: రజన మమకర

భరస : ఉమలమహహశసరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:55
లస: పప
2859 NDX2003408
పపరర: శక లకడణ నడరర శశటట

94-148/89

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-1-19
వయససస:70
లస: ససస స
2856 MLJ0740902
పపరర: ఉమలమహహశసరరరడడడ మమకర

2851 NDX1623223
పపరర: దసరర పసడయలసక మమకర

94-148/116

తసడడ:డ గసగబలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:68
లస: పప
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2880 NDX2786135
పపరర: రరజ కలమలర నసతలపత

94-148/871

తసడడ:డ వర పడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:38
లస: పప
2883 NDX2786085
పపరర: ససనల కలమలర నసతలపత

94-148/874

2881 NDX2821940
పపరర: మహమణద కలనల పరరగత

తసడడ:డ వర పడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:28
లస: పప

2884 NDX3214657
పపరర: రరమ కలమలర నసతలపత

2885 NDX0269415
పపరర: వనసకటలకడణ నరరశశటట నరరసస టటట

తసడడ:డ వరపడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:30
లస: పప

94-148/118
2886 NDX2446573
పపరర: వనసకట సరయ ఛతడపత బభబబ
నడరరశశటట
తసడడ:డ రరమకకషష నడరరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-28
వయససస:21
లస: పప

2887 AP151000315378
పపరర: రరమకకషష నరరశశటట నరరశశటట
తసడడ:డ రరమచసదడరరవప నరరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-28
వయససస:69
లస: పప

2889 NDX1253145
పపరర: వనసకట అస బ టట

2890 AP151000315336
పపరర: మహనడడవప అస బ టట

తసడడ:డ మహనరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-30
వయససస:32
లస: పప
2892 AP151000315135
పపరర: బభపపజరరవప అస బ టట
తసడడ:డ ససబభబరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-31
వయససస:67
లస: పప
2895 NDX0361618
పపరర: శరఖమ పడసరద అస బ టట

94-148/128

94-148/131

94-148/134

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:39
లస: పప

94-148/123

2899 MLJ2408136
పపరర: ససజజత అసబటట అస బ టట

2902 NDX0366971
పపరర: పదణ అసబటట

94-148/137

2905 AP151000315558
పపరర: నరణల అస బ టట

94-148/126

2908 AP151000315626
పపరర: రరజగశసరరకవప అస బ టట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:46
లస: పప

94-148/121

2891 AP151000315555
పపరర: వజయలకడణ అస బ టట

94-148/124

2894 NDX1018852
పపరర: కలపన అస బ టట

94-148/127

భరస : వనసకటటశసరరర అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-32
వయససస:34
లస: ససస స
94-148/129

2897 NDX1791111
పపరర: శ రర పర ల

94-148/130

భరస : పప ననయఖ పర ల
ఇసటట ననస:96-1-32/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-148/132

2900 AP151000315559
పపరర: గసగరదదవ అస బ టట

94-148/133

భరస : వనసకటటశసరరర అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-33
వయససస:62
లస: ససస స
94-148/135

2903 MLJ2407633
పపరర: కకషషకలమలరర అసబటట

94-148/136

భరస : రరజగశసరరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:38
లస: ససస స
94-148/138

భరస : మబరళకకషష అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:51
లస: ససస స
94-148/140

2888 AP151000315557
పపరర: పపరరషమచసదదక
డ అసబటట

భరస : బభపపజరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-31
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభభ న షపక
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:44
లస: ససస స
2907 NDX0367086
పపరర: వనసకటటససర రరవప అసబటట

2896 AP151000315192
పపరర: వనసకటటశసరరరవప అసబటట

94-148/117

భరస : మహనడడవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-1-30
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అస
ఇసటట ననస:96-1-33
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప చసస డస రర
ఇసటట ననస:96-1-33
వయససస:45
లస: పప
2904 MLJ2407591
పపరర: బభజతన షపక

94-148/119

తసడడ:డ బభపపజరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-1-32
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పప నన సరసమ పర ల
ఇసటట ననస:96-1-32/1
వయససస:49
లస: పప
2901 NDX1019298
పపరర: వజయ చసస డస రర

2893 NDX1613521
పపరర: ససధడఖ రరణణ అస బ టట

94-148/873

భరస : రరమకకకషష నరరశశటట
ఇసటట ననస:96-1-28
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-32
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపపజ రరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-32
వయససస:43
లస: పప
2898 NDX1790972
పపరర: పప ననయఖ పర ల

94-184/1543

తసడడ:డ ససబభబరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-30
వయససస:62
లస: పప
94-148/125

2882 NDX2786119
పపరర: ససధదర కలమలర నసతలపత

తసడడ:డ అబబబల రషసద కలనల పరరగత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద నసతలపత
ఇసటట ననస:96-1-27
వయససస:24
లస: పప

94-148/122

94-148/872

2906 AP151000315556
పపరర: రమలదదవ అస బ టట

94-148/139

భరస : శకనవరసరరవప అస బ టట
ఇసటట ననస:96-1-34
వయససస:70
లస: ససస స
94-148/141

2909 NDX2657963
పపరర: దకడనదద మలబబ ససభభన షపక

94-218/773

తసడడ:డ దకడనదద శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:96-1-88-91381
వయససస:24
లస: పప
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2910 NDX2804870
పపరర: ధడకణడధద మలభబ ససభభన షపక

94-218/962

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:96-1-88-91381
వయససస:24
లస: పప
2913 MLJ2407898
పపరర: వజయలకడణ చననపరరడడడ

94-148/144

94-147/746

94-148/149

94-165/1094

94-148/153

94-148/156

94-165/1095

తసడడ:డ యలకకబబ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-2-47
వయససస:31
లస: ససస స

2923 NDX2002533
పపరర: మరరయమణ గకసధస

2926 NDX0796219
పపరర: ఏలయల గస ధడమ

2929 NDX0797365
పపరర: జజసఫ గస ధడమ

2932 NDX0269589
పపరర: భమభభరత కటకస

94-148/160

2935 NDX0361634
పపరర: ఈశసర రరవప కటకస

94-148/151

2938 NDX1351956
పపరర: వనయ కలమలరర దరరనపప
తలర : వజయ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-2-47
వయససస:32
లస: ససస స

2918 NDX1357821
పపరర: ఇససల
డ ల గస ధడమ

94-148/148

2921 NDX3130408
పపరర: ససతతషస కలమలరర నమణల

94-163/1501

2924 AP151000315398
పపరర: మమరర గస ధడమ

94-148/152

భరస : జజసఫ గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:44
లస: ససస స
94-148/154

2927 NDX0795351
పపరర: జజషషవర గస ధడమ

94-148/155

తసడడ:డ జజన గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:29
లస: పప
94-148/157

2930 NDX2560613
పపరర: ససపన గసధస

94-148/806

భరస : జజషషవ గసధస
ఇసటట ననస:96-02-45
వయససస:78
లస: ససస స
94-148/158

2933 NDX1886441
పపరర: వనసకటటశసరరర కటకస

94-148/159

తసడడ:డ ఈశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:96-2-45/1
వయససస:24
లస: పప
94-148/161

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకస
ఇసటట ననస:96-2-45/1
వయససస:57
లస: పప
94-165/78

94-148/146

తసడడ:డ ఏసస నమణల
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఈశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:96-2-45/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:96-2-45/1
వయససస:26
లస: పప
2937 NDX0653253
పపరర: వజయ దరరనపప

94-148/150

తసడడ:డ యయషయల గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:31
లస: పప
2934 NDX1328475
పపరర: మననజ కలమలర కటకస

2920 NDX1357797
పపరర: ధవదస గస ధడమ

2915 MLJ2407740
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ చననపరరడడడ

తసడడ:డ దడ వదస గసధస
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన గకసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:41
లస: పప
2931 NDX3060886
పపరర: ఎలష గసధస

94-148/147

భరస : మజగస గకసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గసధస
ఇసటట ననస:96-2-45
వయససస:25
లస: పప
2928 NDX2002574
పపరర: మజగస గకసధస

2917 NDX2002590
పపరర: మరరయ రరణణ గకసధస

94-148/143

తసడడ:డ బభలకకటటరరడడడ చననప రర డడడ
ఇసటట ననస:96-2-41
వయససస:68
లస: పప

తలర : చతస చమలణ గసధస
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలమలర గడడ స
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:44
లస: ససస స
2925 NDX2002624
పపరర: యయహహజరసల గసధస

94-148/145

భరస : అబడహస గకసధస
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన గసధస
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:35
లస: పప
2922 NDX3162351
పపరర: సలలమ రరణణ గడడ స

2914 MLJ2407757
పపరర: అమరనడధరరడడడ చననపరరడడడ

2912 NDX0694042
పపరర: మలధవలత చననరరడడ

భరస : కకసడడరరడడడ చననప రర డడడ
ఇసటట ననస:96-2-41
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ చననప రర డడడ
ఇసటట ననస:96-2-41
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజషప గసధస
ఇసటట ననస:96-2-44
వయససస:51
లస: ససస స
2919 NDX1357813
పపరర: అబడహస గస ధడమ

94-148/142

తసడడ:డ రరమకకకషష ర రరడడడ చనన ప రరడడ
ఇసటట ననస:96-2-41
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరడడడ చననప రర డడడ
ఇసటట ననస:96-2-41
వయససస:57
లస: ససస స
2916 NDX3036035
పపరర: మయర గసధస

2911 NDX0797191
పపరర: చతసతనఖలకడణ చ నన ప రర డడడ

2936 NDX1492321
పపరర: వశరల దరరసనపప

94-165/77

తసడడ:డ యకకబబ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-2-47
వయససస:30
లస: ససస స
94-165/79

2939 NDX3060852
పపరర: వదఖ రరణణ దరసనపప

94-165/1096

తసడడ:డ యకకబబ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-2-47
వయససస:34
లస: ససస స
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2940 NDX2185339
పపరర: భభగఖమణ గబజరరర పపడడ
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94-165/80

భరస : ఇససక గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:96-2-49
వయససస:58
లస: ససస స
2943 AP151000348344
పపరర: రగజగణరర కకదమల

94-165/83

94-165/86

94-165/89

94-165/92

94-165/95

94-165/98

94-165/101

భరస : రమమష రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55/1
వయససస:34
లస: ససస స

2953 NDX0453753
పపరర: జయమణ కరళహససస

2956 NDX0410506
పపరర: జయసతకలమలరర గబసజర

2959 NDX1057298
పపరర: రరజకలమలర గబసజర

2962 NDX1057371
పపరర: రహహలమణ రరపపరర

94-165/104

2965 NDX1057314
పపరర: పడభబ వరణ రరపపరర

94-165/93

2968 MLJ0698977
పపరర: దదపసక నడరబసడ
తసడడ:డ జయ రరవప నడరబసడ
ఇసటట ననస:96-2-56
వయససస:37
లస: ససస స

2948 MLJ0693887
పపరర: చటటట మణ గగడడల

94-165/88

2951 AP151000348342
పపరర: మమరర వలపరర

94-165/91

2954 NDX0453720
పపరర: కనకరసబరస కరళహససస

94-165/94

తసడడ:డ మజస కరళహససస
ఇసటట ననస:96-2-52
వయససస:75
లస: పప
94-165/96

2957 AP151000348490
పపరర: జజససరన గబసజర

94-165/97

భరస : ఆనసదరరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:55
లస: ససస స
94-165/99

2960 NDX0378893
పపరర: ఆనసదరరవప గబసజర

94-165/100

తసడడ:డ పడకరశస గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:65
లస: పప
94-165/102

2963 NDX1906140
పపరర: పడభబ ససనల రరపపరర

94-165/103

తసడడ:డ యయసస దడసస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:24
లస: పప
94-165/105

తసడడ:డ యయససబభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:29
లస: పప
94-165/107

94-165/85

భరస : భభససరరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:96-2-51
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : యయసస బభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:27
లస: పప
2967 NDX0101592
పపరర: శరసత రరపపరర

94-165/90

తసడడ:డ అనదరరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడభబ వరణ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:25
లస: ససస స
2964 NDX1057140
పపరర: పడభబదడస రరపపరర

2950 NDX2219178
పపరర: ససధఖ వలపరర

2945 NDX1587908
పపరర: రరజజ కకదమల

భరస : కకటటశసరరరవప గగడడల
ఇసటట ననస:96-2-50/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పడకరశస గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:27
లస: పప
2961 NDX2082428
పపరర: రరణణ రరపపరర

94-165/87

భరస : కనకరసబరస కరళహససస
ఇసటట ననస:96-2-52
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-2-53
వయససస:32
లస: ససస స
2958 NDX1551754
పపరర: మననజ కలమలర గబసజర

2947 NDX0453878
పపరర: ధనమణ గగడడల

94-165/82

తసడడ:డ యబసఫ కకదమల
ఇసటట ననస:96-2-50
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరజ వలపరర
ఇసటట ననస:96-2-51
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససరరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:96-2-51
వయససస:36
లస: పప
2955 NDX2219285
పపరర: నవన గబసజర

94-165/84

భరస : డదవడ గగడడల
ఇసటట ననస:96-2-50/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గగడడల
ఇసటట ననస:96-2-50/1
వయససస:50
లస: పప
2952 MLJ0693879
పపరర: రరజజ వలపరర

2944 NDX0453811
పపరర: కకటమణ దరరరనపప

2942 NDX2421584
పపరర: వనజ కకదమల

తసడడ:డ యబసఫ కకదమల
ఇసటట ననస:96-2-50
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపతషరర దరరనపప
ఇసటట ననస:96-2-50
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కకదమల
ఇసటట ననస:96-2-50
వయససస:59
లస: పప
2949 NDX0453845
పపరర: డదవడ గగడడల

94-165/81

తసడడ:డ దదవదడనస గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:96-2-49
వయససస:72
లస: పప

భరస : జజససఫ కకదమల
ఇసటట ననస:96-2-50
వయససస:47
లస: ససస స
2946 AP151000348343
పపరర: జజససఫ కకదమల

2941 NDX2185313
పపరర: ఇసరసక గబజరరర పపడడ

2966 NDX0453647
పపరర: రరమమష రరపపరర

94-165/106

తసడడ:డ పడభబదడసస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-2-55
వయససస:40
లస: పప
94-165/108

2969 MLJ0697086
పపరర: వజయకలమలరర నడరబసడ

94-165/109

భరస : జయరరవప నడరబసడ
ఇసటట ననస:96-2-56
వయససస:53
లస: ససస స
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2970 NDX1978396
పపరర: రరసబభబబ పటభడ
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94-165/110

తసడడ:డ మమరర పటభడ
ఇసటట ననస:96-2-56
వయససస:26
లస: పప
2973 NDX1167295
పపరర: జరమమల రరణణ గబసజర

94-148/163

2974 AP151000315169
పపరర: పపడమ కలమలరర కకట

94-148/166

2977 NDX0694133
పపరర: ససదదప కకట
తసడడ:డ పపడమ సససదర కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:41
లస: పప

94-148/169
2979 NDX1546748
పపరర: షససన ససజన అశకత తడడడకకసడ
తడ డడ కకస డ
తసడడ:డ కకషప ర బభబబ తడ డడ కకస డ
ఇసటట ననస:96-2-58
వయససస:26
లస: ససస స

2980 NDX1546656
పపరర: కకషప ర బభబబ తడ డడ కకస డ
తసడడ:డ చసదడపరల తడ డడ కకస డ
ఇసటట ననస:96-2-58
వయససస:63
లస: పప

2982 NDX1357854
పపరర: జజషష కకకకస ల గడడ

2983 AP151000315266
పపరర: అసకమణ కకకకస ల గడడ

94-148/172

భరస : ససదకర కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసదబబభబబ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:60
లస: ససస స
2988 NDX1886284
పపరర: ససనల కకకకసలగడడ

94-148/178

94-148/181

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:96-3-66
వయససస:22
లస: ససస స

2989 NDX0143255
పపరర: గగపరల కకకకసలగడడ

2992 AP151000315352
పపరర: చనబభబబ కకకకస ల గడడ

94-148/184

2995 AP151000315251
పపరర: రజతబభల పస న పర టట

94-148/170

2998 NDX0486761
పపరర: పదడణవత ఆళళళ
భరస : గగవసద రరవప ఆళళళ
ఇసటట ననస:96-3-66
వయససస:47
లస: ససస స

94-148/165

2978 AP151000315170
పపరర: పసడయలతస కకట

94-148/168

2981 NDX2315547
పపరర: ససధడఖ రరణణ కకకకసలగడడ

94-148/171

భరస : రరహహల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-148/173

2984 AP151000315222
పపరర: వరమణ కకకకస ల గడడ

94-148/174

భరస : చనబభబబ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-148/176

2987 NDX1886326
పపరర: రరహహల కకకకసలగడడ

94-148/177

తసడడ:డ చననబభబయ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:26
లస: పప
94-148/179

2990 MLJ2407252
పపరర: ససధడకర కకకకసలగడడ

94-148/180

తసడడ:డ పసదబభబబ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:41
లస: పప
94-148/182

2993 AP151000315250
పపరర: పసదబబభబబ కకకకస ల గడడ

94-148/183

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:65
లస: పప
94-148/185

భరస : నడనడరరవప పస నడ పరటట
ఇసటట ననస:96-2-61
వయససస:70
లస: ససస స
94-165/112

2975 NDX0693879
పపరర: లలకగశసరర కకట

తసడడ:డ యహన కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడకరశస రగపప రర
ఇసటట ననస:96-2-60
వయససస:65
లస: ససస స
2997 NDX2219038
పపరర: భభరర వ ఆళళ

94-148/167

తసడడ:డ బభబబ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:52
లస: పప
2994 AP151000315241
పపరర: జయ మణ రగ పప రర

2986 NDX1886383
పపరర: రవ కకకకసలగడడ

94-148/162

భరస : పపడమ సససదర కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబబభబయ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:28
లస: పప
2991 AP151000315223
పపరర: ఏలయల కకకకస ల గడడ

94-148/164

భరస : ఏలయల కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-2-58/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-148/175

2972 MLJ2407179
పపరర: పసడయలసక కకట

తసడడ:డ యహనస కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : యహన కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పపషపరరజ కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:35
లస: పప

2985 AP151000315287
పపరర: అననమణ కకకకస ల గడడ

94-165/111

తసడడ:డ వజయరతనస నడరబసడ
ఇసటట ననస:96-2-56
వయససస:58
లస: పప

భరస : పసడయతస కకట
ఇసటట ననస:96-2-57
వయససస:38
లస: ససస స
2976 NDX0796599
పపరర: పడవణ కకట

2971 MLJ0696856
పపరర: జయరరవప నడరబసడ

2996 AP151000315481
పపరర: నడనడరరవప పస నడ పర టట

94-148/186

తసడడ:డ ససబబయఖ పస నడ పరటట
ఇసటట ననస:96-2-61
వయససస:41
లస: పప
94-165/113

2999 NDX1492230
పపరర: వవణబ మలధవ ఆళళళ

94-165/114

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఆళళళ
ఇసటట ననస:96-3-66
వయససస:25
లస: పప
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3000 NDX0486746
పపరర: గగవసద రరవప ఆళళళ
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94-165/115

తసడడ:డ కకటయఖ ఆళళళ
ఇసటట ననస:96-3-66
వయససస:57
లస: పప
3003 AP151000348289
పపరర: కలమలరర దరరనపప

3001 NDX1351824
పపరర: నరణల కకలకలలరర

భరస : కరరణడకర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:96-3-67
వయససస:47
లస: ససస స
94-165/118

తసడడ:డ అమరగశసర రరవప దరరనపప
ఇసటట ననస:96-3-68
వయససస:30
లస: పప

3006 NDX1330323
పపరర: ధనలకడణ జజననలగడడ

3007 NDX1330331
పపరర: రరమ రరవప జజననలగడడ

94-165/121

భరస : రరమ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-69
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకరరరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-3-72
వయససస:34
లస: ససస స
3012 AP151000348495
పపరర: శకరరస శరఖమసన గబసజర

94-165/127

94-165/134

94-165/137

94-165/140

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:32
లస: పప

3016 NDX1057272
పపరర: జజజ న కలమలరర దదసతషలలరర

3019 NDX1978362
పపరర: రవ కలమలర యరకగబసటర

3022 NDX2406361
పపరర: వరలకడణ రరవనసతల

94-165/143

3025 NDX0868729
పపరర: శకనస రరయనసతల

94-165/1097

3028 AP151000348310
పపరర: నరసససహరరవప రరవనసతల
తసడడ:డ కకటయఖ రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:63
లస: పప

3008 NDX0453381
పపరర: అపసరరననసర షపక

94-165/123

3011 AP151000348497
పపరర: అననమణ గబసజర

94-165/126

3014 NDX1351881
పపరర: వనళళసగరన రరణణ దదసతషలలరర

94-165/133

తసడడ:డ ఏసస దదసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:32
లస: ససస స
94-165/135

3017 NDX1057264
పపరర: రరజగసదడ పడసరద దదసతషలలరర

94-165/136

తసడడ:డ యయసస దదసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:36
లస: పప
94-165/138

3020 NDX2725505
పపరర: జజనస యరకగబసటర

94-165/1098

భరస : జజన కలమలర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:47
లస: ససస స
94-165/141

3023 NDX2406353
పపరర: వనజ రరవనసతల

94-165/142

భరస : కకరణ కలమలర రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:36
లస: ససస స
94-165/144

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:29
లస: పప
94-165/146

94-165/120

భరస : పడభభకరరరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-3-72
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బభబబ రరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప రవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:50
లస: ససస స
3027 NDX0868885
పపరర: కకరణ రరవనసతల

94-165/125

తసడడ:డ మహన యరకగబసటర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:48
లస: పప

భరస : చనన రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:26
లస: ససస స
3024 NDX2406346
పపరర: మమరర రవనసతల

3013 NDX3091964
పపరర: ససమతడ లసజగ పలర

3005 MLJ0693903
పపరర: శసకర దరరనపప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:96-3-70
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యయసస దదసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస దదసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:41
లస: పప
3021 NDX1977968
పపరర: సలలమ రరవనసతల

94-165/122

భరస : మలణణకఖ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:96-3-73
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : యహన యరకగబసటర
ఇసటట ననస:96-3-76
వయససస:46
లస: ససస స
3018 NDX1351873
పపరర: జజన కరనడడ దదసతషలలరర

3010 NDX1117852
పపరర: లలర కకరణణయ గబసజర

94-165/117

తసడడ:డ చననఅమరగశసరరరవప దరరనపప
ఇసటట ననస:96-3-68
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప గబసజర
ఇసటట ననస:96-3-72
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర గబసజర
ఇసటట ననస:96-3-72
వయససస:50
లస: పప
3015 AP151000348309
పపరర: జయకలమలరర యరకగబసటర

94-165/119

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-69
వయససస:51
లస: పప
94-165/124

3002 NDX1977935
పపరర: వరన దరరనపప

భరస : శసకర దరరనపప
ఇసటట ననస:96-3-68
వయససస:38
లస: ససస స

3004 NDX1057223
పపరర: డడన దరరనపప

భరస : చనన అమరగశసరరరవప దరరనపప
ఇసటట ననస:96-3-68
వయససస:50
లస: ససస స

3009 MLJ2363687
పపరర: షకకనడ గబసజరర

94-165/116

3026 NDX0868836
పపరర: చనన రరవనసతల

94-165/145

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:96-3-77
వయససస:30
లస: పప
94-165/147

3029 NDX2491728
పపరర: పపషపవల పలర పరటట

94-165/148

తసడడ:డ ససబభబరరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:96-3-78
వయససస:24
లస: ససస స
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3030 AP151000348311
పపరర: ఏససమరరయమణ తతటకలర

94-165/149

భరస : చననమషప తతటకలర
ఇసటట ననస:96-3-78
వయససస:43
లస: ససస స
3033 NDX0453456
పపరర: గగతమ దడసరర

94-165/152

94-165/155

94-165/158

94-165/162

94-165/165

94-165/168

94-165/171

తసడడ:డ యయసప బబ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:27
లస: పప

3043 AP151000348332
పపరర: మసరసన రరవప కకకకసలగడడ

3046 NDX0453613
పపరర: మరరయదడసస రరపపరర

3049 NDX0453555
పపరర: ససశల రరపపరర

3052 NDX1057322
పపరర: కకషప ర రరపపరర

94-165/174

3055 NDX1886243
పపరర: శరసత కకకకసలగడడ

94-165/163

3058 NDX0143214
పపరర: కరరణడకర కకకకసలగడడ
తసడడ:డ ఏసప బబ కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:33
లస: పప

3038 NDX1722520
పపరర: రరజ కలమలర కకనసకక

94-165/157

3041 AP151000348333
పపరర: కకకసస స రరజఖస కకకకసలగడడ

94-165/161

3044 NDX0901520
పపరర: ససనత రరపపరర

94-165/164

తసడడ:డ మరరయదడసస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-83
వయససస:31
లస: ససస స
94-165/166

3047 NDX0027946
పపరర: రరణణ రరపపరర

94-165/167

భరస : జవర రతనస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-84
వయససస:31
లస: ససస స
94-165/169

3050 NDX0100545
పపరర: యయససదడనస రరపపరర

94-165/170

తసడడ:డ యయససరతనస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-84
వయససస:32
లస: పప
94-165/172

3053 NDX1351915
పపరర: ససరగష రరపపరర

94-165/173

తసడడ:డ కకటయఖ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-85
వయససస:32
లస: పప
94-148/187

భరస : గగపరల కకకకస ల గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:28
లస: ససస స
94-148/189

94-165/154

భరస : రరఘవరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-82
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-85
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయల రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-85
వయససస:38
లస: పప
3057 NDX1415703
పపరర: శశ కకరణ కకకకసలగడడ

94-165/160

భరస : ఏససరతనస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-84
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరగష రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-85
వయససస:25
లస: ససస స
3054 NDX0373852
పపరర: రరజగష రరపపరర

3040 NDX1351907
పపరర: రరజగశసరర కకకకసలగడడ

3035 NDX0786228
పపరర: అననమణ కలమలరర కకనసకక

తసడడ:డ బభబబ రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-81
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయల రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-83
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఏససరతనస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-84
వయససస:38
లస: ససస స
3051 NDX1722579
పపరర: దయల కలమలరర రరపపరర

94-165/156

తసడడ:డ వససతరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-82
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏలయల రరపపరర
ఇసటట ననస:96-3-83
వయససస:53
లస: ససస స
3048 NDX0453597
పపరర: జవరతనస రరపపరర

3037 AP151000348558
పపరర: ససలలచన కకనసకక

94-165/151

తసడడ:డ ససదరరనస కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-81
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-82
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-82
వయససస:75
లస: ససస స
3045 AP151000348318
పపరర: మమరర రరపపరర

94-165/153

భరస : ససదరరనస కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-81
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనస కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-81
వయససస:49
లస: పప
3042 AP151000348330
పపరర: వమలమణ కకకకసలగడడ

3034 NDX1330349
పపరర: ససధడకర రరవప దడసరర

3032 NDX1351899
పపరర: చనన ఎలయ తతటకలర

తసడడ:డ చనన మషప తతటకలర
ఇసటట ననస:96-3-78
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-3-79
వయససస:45
లస: పప

భరస : బభబబరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-81
వయససస:46
లస: ససస స
3039 NDX0762922
పపరర: శరఖమసన కకనసకక

94-165/150

తసడడ:డ చనన మషప తతటకలర
ఇసటట ననస:96-3-78
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససధడకర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-3-79
వయససస:42
లస: ససస స
3036 NDX1839762
పపరర: వమల కకనసకక

3031 NDX2495596
పపరర: హననకల తతటకలర

3056 NDX1886193
పపరర: శశశలజ కకకకసలగడడ

94-148/188

భరస : కరరణడకర కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:31
లస: ససస స
94-148/190

3059 AP151000348320
పపరర: రగజగణరర కకకకసలగడడ

94-165/175

భరస : ఏసప బబ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:53
లస: ససస స
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3060 AP151000348319
పపరర: ఏసప బబ కకకకసలగడడ

94-165/176

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-86
వయససస:60
లస: పప
3063 NDX2082394
పపరర: చకకవరరస కకకకసలగడడ

94-165/179

తసడడ:డ యయశయఖ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-87
వయససస:24
లస: పప
3066 NDX1057363
పపరర: రరబభస కకకకసలగడడ

94-165/182

3064 NDX0486357
పపరర: అశశక కకకకసలగడడ

94-165/180

3067 AP151000348326
పపరర: అవసమణ కకకకసలగడడ

94-165/185

3070 NDX1057280
పపరర: పడభబదడస కకకకసల గడడ

3073 NDX0453480
పపరర: వజయకలమలరర కకకకసలగడడ

భరస : ఉమ మధసససదన రరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడసనన కలమలర కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-90
వయససస:43
లస: ససస స

3075 NDX0378968
పపరర: లలధదయల మలనసకకసడ

3076 AP151000348442
పపరర: మలణణకఖమణ మలనసకకసడ

94-165/190

భరస : డడనయయలల మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:58
లస: ససస స
3078 NDX0486480
పపరర: మరనడత మలనసకకసడ
తసడడ:డ దడనయయలల మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:30
లస: పప
3081 NDX0868984
పపరర: ససజజత దసతషలలరర

94-165/196

తసడడ:డ ఎలమసద దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:44
లస: పప

94-165/186

3082 MLJ2363026
పపరర: ససవరరస మణ దసతషలలరర

94-165/199

3085 AP151000348350
పపరర: నడగమణణ దసతషలలరర

94-165/188

3088 NDX0101329
పపరర: రరజగశసరర రరపపరర
తసడడ:డ రరజగష రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-83
వయససస:31
లస: ససస స

3068 AP151000348324
పపరర: నడగరతనస కకకకసలగడడ

94-165/184

3071 AP151000348325
పపరర: శకనస కకకకసలగడడ

94-165/187

3074 AP151000348559
పపరర: పడసననకలమలర కకనసకక

94-165/189

తసడడ:డ ససదరరనస కకనసకక
ఇసటట ననస:96-3-90
వయససస:48
లస: పప
94-165/191

3077 NDX2036383
పపరర: శరమమఖల వలలరర

94-165/192

తసడడ:డ ఏలషర వలలరర
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:24
లస: పప
94-165/194

3080 NDX1843185
పపరర: వలసన రరజ మలనసకకసడ

94-165/195

తసడడ:డ ఆహరగనసరరవప మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:60
లస: పప
94-165/197

3083 AP151000348352
పపరర: మరరయకలమలరర దసతషలలరర

94-165/198

భరస : రరజజరరవప దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/200

భరస : కకటటశసరరరవప దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:47
లస: ససస స
94-165/202

94-165/181

తసడడ:డ పడసరదరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరణల రరవప దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:45
లస: ససస స
3087 AP151000348560
పపరర: రరజజరరవప దసతషలలరర

3079 MLJ2363034
పపరర: లలలరరవప దసతషలలరర

3065 AP151000348322
పపరర: ఏషసయల కకకకసలగడడ

భరస : పడసరదరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసద దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:38
లస: పప

భరస : లలలరరవప దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:34
లస: ససస స
3084 MLJ2363356
పపరర: కకటటశసరమణ గబసటటరర

94-165/183

భరస : అహరగనస మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-3-93
వయససస:84
లస: ససస స
94-165/193

94-165/178

తసడడ:డ వనసకయఖ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-87
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:30
లస: పప
94-165/998

3062 AP151000348321
పపరర: మలరస మణ కకకకసలగడడ

భరస : ఏషసయల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-87
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:25
లస: పప
3072 NDX2554947
పపరర: కలససమ కకకకసలగడడ

94-165/177

తసడడ:డ యషసయల కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-87
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-88
వయససస:28
లస: ససస స
3069 NDX1725862
పపరర: జజన కకకకసలగడడ

3061 NDX1351931
పపరర: ససధడఖ రరణణ కకకకసలగడడ
కకకకసలగడడ
తసడడ:డ ఏషసయఖ కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-3-87
వయససస:27
లస: ససస స

3086 AP151000348349
పపరర: లకణమణ దసతషలలరర

94-165/201

భరస : ఎలమసద దసతషలలరర
ఇసటట ననస:96-3-94
వయససస:75
లస: ససస స
94-165/203

3089 NDX2335008
పపరర: ససపన కలసపరటట

94-165/204

తసడడ:డ ఇమణనసయయల కలసపటట
ఇసటట ననస:96-4-96
వయససస:23
లస: ససస స
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3090 NDX2406494
పపరర: జజన పరల దదవరకకసడ

94-165/205

తసడడ:డ బభబబ రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:96-4-96
వయససస:30
లస: పప
3093 NDX1906280
పపరర: మరరయమణ నడగరపప గబ

94-165/206

94-165/209

94-165/212

94-165/216

94-165/219

94-165/222

94-165/225

తసడడ:డ మమరరస రరజ సరగరరరజ
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:57
లస: పప

3103 AP151000348257
పపరర: శరమమఖల నడగరపప గబ

3106 AP151000348553
పపరర: రరజగశసరర కలసపటట

3109 NDX0452979
పపరర: రరణణ చసతడ

3112 NDX2446599
పపరర: అలయస దరరనఅపప

94-165/227

3115 NDX2219186
పపరర: కకషన దరరనపప

94-165/217

3118 SQX2043206
పపరర: నడగ కలమలరర సరగరరరజ
భరస : ససబబ రరజ సరగరరరజ
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:50
లస: ససస స

3098 NDX1906199
పపరర: శరరష బబ డడపప గబ

94-165/211

3101 NDX1906165
పపరర: పడశరసత కలమలర బబ డడపప గబ

94-165/215

3104 NDX1351766
పపరర: ఏసమలణ దరరనపప

94-165/218

తసడడ:డ వలసన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-4-104
వయససస:26
లస: ససస స
94-165/220

3107 AP151000348552
పపరర: వవణమణ కలసపటట

94-165/221

భరస : యహన కలసపటట
ఇసటట ననస:96-4-105
వయససస:70
లస: ససస స
94-165/223

3110 AP151000348549
పపరర: రరతమణ చసతడ

94-165/224

భరస : వరయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:96-4-106
వయససస:75
లస: ససస స
94-148/191

3113 NDX1351790
పపరర: మలఖగర కకసడమబదద

94-165/226

భరస : అశశక కకసడమబదద
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:31
లస: ససస స
94-165/228

తసడడ:డ కననయఖ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:30
లస: పప
95-202/829

94-165/208

తసడడ:డ ఇసడయయలల బబ డడపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషన దరరనఅపప
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యలకకబబ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:55
లస: ససస స
3117 SQX2043214
పపరర: ససబబ రరజ సరగరరరజ

94-165/213

భరస : బభబబ చసతడ
ఇసటట ననస:96-4-106
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:96-4-106
వయససస:45
లస: పప
3114 AP151000348550
పపరర: వజయ దరరనపప

3100 NDX1906363
పపరర: శరఖమ బబ డడపప గబ

3095 NDX1117811
పపరర: శరరష గగనడ

భరస : పడశరసత కలమలర బబ డడపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబసజమన కలసపటట
ఇసటట ననస:96-4-105
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప మబలలపపరర
ఇసటట ననస:96-4-105
వయససస:39
లస: పప
3111 AP151000348548
పపరర: బభబబ చసతడ

94-165/210

తసడడ:డ ఏసప బబ నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వలసన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-4-104
వయససస:28
లస: ససస స
3108 NDX2219129
పపరర: పడభభకర మబలలపపరర

3097 NDX1906454
పపరర: ససపన పరతతరర

94-165/1101

తసడడ:డ యహనస గగనడ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసడయయలల బబ డడపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:55
లస: పప
3105 NDX1351774
పపరర: దదసససత దరరనపప

94-165/207

భరస : అనల కలమలర పరతతరర
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:50
లస: ససస స
3102 NDX0901611
పపరర: పపతషరర బబజవరడ

3094 NDX1906249
పపరర: చనడనరర నడగరపప గబ

3092 NDX2725596
పపరర: దదవరకకసడ ససజన

తసడడ:డ దదవరకకసడ బభబబరరవప
ఇసటట ననస:96-4-96
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సమబఖల నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస గగనడ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:31
లస: ససస స
3099 AP151000348256
పపరర: మమరర నడగరపప గబ

94-165/1100

భరస : దదవరకకసడ బభబబరరవప
ఇసటట ననస:96-4-96
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సమబఖల నడగరపప గబ
ఇసటట ననస:96-4-97
వయససస:24
లస: ససస స
3096 NDX1117936
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరసన గగనడ

3091 NDX2725604
పపరర: దదవరకకసడ శరసతకలమలరర

3116 NDX0896985
పపరర: కననయఖ దరరనపప

94-165/229

తసడడ:డ ఏషసయల దరరనపప
ఇసటట ననస:96-4-107
వయససస:60
లస: పప
95-202/830

3119 NDX0027961
పపరర: హరరక యరకబబ తష

94-165/230

తసడడ:డ దదవరనసద యరకబబ తష
ఇసటట ననస:96-4-109
వయససస:33
లస: ససస స
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3120 NDX0387977
పపరర: జరసకరసత కకషష యరకబబ తష

94-165/231

తసడడ:డ దదవరనసద యరకబబ తష
ఇసటట ననస:96-4-109
వయససస:35
లస: పప
3123 NDX0453076
పపరర: ఏజజడ కరకరర

94-165/234

94-165/237

94-165/240

94-165/243

94-165/246

94-165/249

94-165/252

తసడడ:డ చటటటబభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:45
లస: పప

3133 NDX2335016
పపరర: పడశరసత కలమలర సరరరకకకలస

3136 AP151000348276
పపరర: అననమణ రరపపరర

3139 NDX2219046
పపరర: పపడమ కలమలరర మననస

3142 NDX0896761
పపరర: ఆగగనసమణ కకదమల

94-165/255

3145 NDX1351923
పపరర: యయసస రరపపరర

94-165/244

3148 NDX0868828
పపరర: అనడనమణణ కకదమల
భరస : ఇసరసకల కకదమల
ఇసటట ననస:96-4-115/2
వయససస:33
లస: ససస స

3128 AP151000348273
పపరర: అరరణకలమలరర thotakura

94-165/239

3131 NDX1921411
పపరర: హహపససబభ సరరరకకకలస

94-165/242

3134 AP151000348274
పపరర: బబచచబభబబ సరరరకకకలస

94-165/245

తసడడ:డ బడహణయఖ సరరరకకకలస
ఇసటట ననస:96-4-113
వయససస:60
లస: పప
94-165/247

3137 NDX1977588
పపరర: వర నడగబలల రరపపరర

94-165/248

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-114
వయససస:34
లస: పప
94-165/250

3140 MLJ0693317
పపరర: పపరరషప తస స మననస

94-165/251

తసడడ:డ నసదయఖ మననస
ఇసటట ననస:96-4-115
వయససస:38
లస: పప
94-165/253

3143 NDX0453514
పపరర: మరరయమణ రరపపరర

94-165/254

భరస : రరసబభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-165/256

తసడడ:డ చటటట బభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:30
లస: పప
94-165/258

94-165/236

తసడడ:డ బబచచబభబబ సరరరకకకలస
ఇసటట ననస:96-4-113
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ కకదమల
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపతషరర కకదమల
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:70
లస: ససస స
3147 AP151000348315
పపరర: రరసబభబబ రరపపరర

94-165/241

భరస : పపరరషప తస స మననస
ఇసటట ననస:96-4-115
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయసస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:28
లస: ససస స
3144 NDX0453134
పపరర: ఎసపస రమణ కకదమల

3130 AP151000348272
పపరర: పసదబమషర తతటకలర

3125 NDX0101360
పపరర: కరకసతకలమలర తతటకలర

భరస : పసదబమషర తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజగసదడబభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-114
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-4-114
వయససస:63
లస: పప
3141 NDX1963736
పపరర: వరన రరపపరర

94-165/238

తసడడ:డ బబచచ బభబబ యస
ఇసటట ననస:96-4-113
వయససస:23
లస: పప

భరస : వర నడగబలల రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-114
వయససస:28
లస: ససస స
3138 NDX2406379
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

3127 NDX1839721
పపరర: పసదబ ఏలయల తతటకలర

94-165/233

తసడడ:డ చనడనఏసప బబ తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసక తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబచచబభబబ సరరరకకకలస
ఇసటట ననస:96-4-113
వయససస:55
లస: ససస స
3135 NDX1963710
పపరర: కకటటశసరర రరపపరర

94-165/235

తసడడ:డ పసదబ మషప తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ మషప తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112/1
వయససస:24
లస: పప
3132 AP151000348275
పపరర: రరతమణ సరరరకకకలస

3124 AP151000348270
పపరర: ససగబణమణ తతటకలర

3122 NDX1351816
పపరర: బబజర కలవరసరపప

భరస : వనసకటటశసర రరవప కలవరసరపప
ఇసటట ననస:96-4-110
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసక తతటకలర
ఇసటట ననస:96-4-112
వయససస:57
లస: పప
3129 NDX1725938
పపరర: అజయ తతటకలర

94-165/232

భరస : ఎజజడ కరకరర
ఇసటట ననస:96-4-110
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబన కరకరర
ఇసటట ననస:96-4-110
వయససస:36
లస: పప
3126 AP151000348269
పపరర: చననఏసప బబ తతటకలర

3121 NDX0868638
పపరర: జరమమల కరకరర

3146 NDX0453175
పపరర: యసరసకల కకదమల

94-165/257

తసడడ:డ పపతషరర కకదమల
ఇసటట ననస:96-4-115/1
వయససస:36
లస: పప
94-165/259

3149 NDX2035443
పపరర: మననహర కకల

94-165/260

తసడడ:డ ఇసరడయయల కకల
ఇసటట ననస:96-4-115/2
వయససస:26
లస: పప
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3150 AP151000348278
పపరర: కలమలరర రరయనసతల

94-165/261

భరస : ఏసస రరయనసతల
ఇసటట ననస:96-4-115/3
వయససస:60
లస: ససస స
3153 NDX2035518
పపరర: ససవరరస కకలల

94-165/264

94-165/267

94-165/1099

94-165/271

94-165/274

94-148/193

94-148/198

భరస : పడభభకర మబలలపపరర
ఇసటట ననస:96-5-105
వయససస:33
లస: ససస స

3163 NDX0896886
పపరర: గరర న
గ చసటట కకనననర

3166 NDX0452896
పపరర: నగగష కకనననర

3169 NDX1018902
పపరర: రమలదదవ పససపప లల టట

3172 AP151000315127
పపరర: ససవరష స తత మలటట

94-148/201

3175 AP151000315126
పపరర: జజన సరమమఖల తత మలటట

94-165/272

3178 AP151000348471
పపరర: ఎమమలఖమణ పరరమ
భరస : ఏసస పరరమ
ఇసటట ననస:96-5-117
వయససస:70
లస: ససస స

3158 AP151000348280
పపరర: ఏససరతనస కకలల

94-165/269

3161 NDX2219087
పపరర: ససనత కకనననర

94-165/270

3164 NDX0452938
పపరర: మననహర కకనననర

94-165/273

తసడడ:డ పడభభకరరరవప కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117
వయససస:43
లస: పప
94-165/275

3167 NDX1057306
పపరర: మషప రరపపరర

94-165/276

తసడడ:డ బబజర బభబబ రరపపరర
ఇసటట ననస:96-4-125/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-148/194

3170 MLJ0746818
పపరర: ఆడసకరనడడ జలర

94-148/196

తసడడ:డ ఆ డస కర న డడ జరలర
ఇసటట ననస:96-5-16
వయససస:55
లస: పప
94-148/199

3173 NDX1252964
పపరర: జజన ఆషసష తతమలటట

94-148/200

తసడడ:డ జజన సరమమఖలల తత మల టట
ఇసటట ననస:96-5-70
వయససస:27
లస: పప
94-148/202

తలర : హహమలత తతమలటట
ఇసటట ననస:96-5-70
వయససస:54
లస: పప
94-165/277

94-165/266

భరస : గరర న
గ చసటట కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనడరమమఖల తత మల టట
ఇసటట ననస:96-5-70
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన డదవడ తత మల టట
ఇసటట ననస:96-5-70
వయససస:30
లస: పప
3177 NDX2219301
పపరర: ససనత మబలలపపరర

94-1/1245

భరస : పడసరదరరవప పససపప లల టట
ఇసటట ననస:96-5-16
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన డదవడ తత మల టట
ఇసటట ననస:96-5-70
వయససస:32
లస: ససస స
3174 NDX0141234
పపరర: జకకయఖ అలలకస తత మలటట

3160 NDX2241917
పపరర: మరరయమణ కకననర

3155 NDX0453191
పపరర: మరరయమణ కకలల

తసడడ:డ తతష కకలల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకధర పససపప లల టట
ఇసటట ననస:96-5-16
వయససస:37
లస: ససస స
3171 NDX0141184
పపరర: యలన అమకతడ తత మలటట

94-165/268

తసడడ:డ భభససర కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117
వయససస:37
లస: పప

భరస : నగగష కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117/1
వయససస:45
లస: ససస స
3168 NDX1018787
పపరర: జయలకడణ పససపప లల టట

3157 NDX1551770
పపరర: శరమయయలల కకలల

94-165/263

భరస : తతష cola
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప కర
ఇసటట ననస:96-4-117
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మననహర కకనననర
ఇసటట ననస:96-4-117/
వయససస:34
లస: ససస స
3165 NDX0452912
పపరర: మరరయమణl కకనననర

94-165/265

తసడడ:డ చసదడపరల కకలల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస కకల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:18
లస: ససస స
3162 NDX1843136
పపరర: శరరష కకనననర

3154 NDX0027995
పపరర: జజఖత కకలల

3152 AP151000348277
పపరర: ఏసస రరయనసతల

తసడడ:డ కకటయఖ రరయనసతల
ఇసటట ననస:96-4-115/3
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఏససరతనస కకలల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడపరల కకలల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:45
లస: ససస స
3159 NDX2868792
పపరర: ససవరష కకల

94-165/262

తసడడ:డ ఏసస రరయనసతల
ఇసటట ననస:96-4-115/3
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరమయయలల కకలల
ఇసటట ననస:96-4-115/4
వయససస:25
లస: ససస స
3156 AP151000348282
పపరర: ససతతషస కకలల

3151 NDX0379073
పపరర: దడనయయలల రరయనసతల

3176 AP151000315238
పపరర: సప ఫసయల షపక

94-148/203

భరస : ఇదదష
డ షపకt
ఇసటట ననస:96-5-74
వయససస:50
లస: ససస స
94-165/278

3179 AP151000348129
పపరర: రమమష పరరమ

94-165/279

తసడడ:డ ఏసస పరరమ
ఇసటట ననస:96-5-117
వయససస:44
లస: పప
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94-165/280

తసడడ:డ రరఘవపలల పరరమ
ఇసటట ననస:96-5-117
వయససస:61
లస: పప
3183 AP151000348132
పపరర: వజడమణ దరరరనపప

94-165/283

94-165/286

94-165/289

94-165/292

94-165/294

94-165/297

94-165/290

3193 NDX0901587
పపరర: అశశక దసగరరపప గబ

3196 NDX0486811
పపరర: గరతడరరణణ సలసనవటట

3199 AP151000348142
పపరర: మలసమణ సలసనవటట

94-165/300

3204 NDX2219152
పపరర: జజన కలమలర గగన

94-165/303

3202 NDX0028050
పపరర: కకరణకలమలర సలకకనవటట

94-165/293

తసడడ:డ నరసయఖ గగన
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:37
లస: పప

94-165/295

3208 NDX3275773
పపరర: ససజజత సరలసనత
భరస : ననవరహహ సరలసనత
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:40
లస: ససస స

94-165/288

3191 AP151000348139
పపరర: కలమరర బబరరక

94-165/291

3194 NDX2744670
పపరర: ఏసరకల దసగèగబపåగమ

94-165/1102

3197 NDX2335073
పపరర: ఆనసద కలమలరర కకమణల

94-165/296

తసడడ:డ పపడస కలమలర
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:38
లస: ససస స
94-165/298

3200 NDX1351329
పపరర: రరకగష సలకకనవటట

94-165/299

తలర : రరమ మసజల సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:27
లస: పప
94-165/301

3203 NDX0486712
పపరర: చడరరర సలసనవటట

94-165/302

తసడడ:డ పపడమ కలమలర సలసనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:33
లస: పప
94-165/304

తసడడ:డ జజన సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:50
లస: పప
94-165/306

3188 AP151000348136
పపరర: యలకలబ బబతస

తసడడ:డ భబకèషరమ డడ
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దదవదడసస సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:31
లస: పప
3205 AP151000348146
పపరర: ననవర సలకకనవటట

94-165/285

భరస : ఇసరల బబరరక
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పపడమకలమలర సలసనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:55
లస: ససస స

3201 NDX1386242
పపరర: సరలలణన రరజ సలకకనవటట
సలసనవటట
తసడడ:డ పపడమ కలమలర సలసనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన సలసనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:56
లస: పప

3190 NDX0901637
పపరర: ఆశర రరణణ దసగరరపప గబ

3185 AP151000348135
పపరర: పడసరద దరరరనపప

తసడడ:డ గబరవయఖ బబతస
ఇసటట ననస:96-5-119
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపడమ కలమలర సలసనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దదవదడసస సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:50
లస: ససస స

3207 NDX2219376
పపరర: పపడమ కలమలర సలసనవటట

94-165/287

తసడడ:డ బబసజమమన దసగరరపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:39
లస: పప

భరస : గగపస గబసజ
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:21
లస: ససస స
3198 NDX0451484
పపరర: రమ మసజల సలకకనవటట

3187 NDX1492040
పపరర: వజయ భభరత గగకనకకసడ

94-165/282

తసడడ:డ ఎలషర దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:46
లస: పప

భరస : అశశక దసగరరపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బకస దసగరరపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:70
లస: ససస స
3195 NDX2421576
పపరర: అదద లకడణ గబసజ

94-165/284

భరస : పడసరద గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:96-5-119
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏససకల
ఇసటట ననస:96-5-120
వయససస:29
లస: ససస స
3192 AP151000348472
పపరర: సలలమ దసగరరపప గబ

3184 NDX2335057
పపరర: పవన దరరనపప

3182 NDX0451427
పపరర: కరయమణ కసభసపరటట

భరస : యరన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద డడ
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:60
లస: పప
3189 NDX1977596
పపరర: దదవఖ దసగరరపప గబ

94-165/281

భరస : పడసరద దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఎలషర దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-118
వయససస:60
లస: ససస స
3186 NDX0451401
పపరర: యవన కసభసపరటట

3181 NDX0451393
పపరర: శరరద దరరరనపప

3206 AP151000348145
పపరర: దదవదడసస సలకకనవటట

94-165/305

తసడడ:డ జజన సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-121
వయససస:53
లస: పప
94-167/597

3209 AP151000348148
పపరర: మమరర గగనడ

94-165/307

భరస : మలర యఖ గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-122
వయససస:45
లస: ససస స
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3210 AP151000348454
పపరర: ఏలలషర గగనడ

94-165/308

తసడడ:డ ఏసప బబ గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-122
వయససస:55
లస: పప
3213 NDX1351352
పపరర: సలలమ గగనడ

94-165/311

94-165/314

94-165/317

94-165/320

94-165/1103

94-165/325

94-165/328

తసడడ:డ సరమఖల పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:24
లస: ససస స

3223 NDX0099812
పపరర: చడరరరస కలమలర గగనడ

3226 NDX2406387
పపరర: మననహరర గబడడపరటట

3229 NDX0451575
పపరర: ససజజత దరరరనపప

3232 NDX1330232
పపరర: శవ దరరనపప

94-165/331

3235 AP151000348149
పపరర: ఆశరరసదస దరరరనపప

94-165/321

3238 NDX1963645
పపరర: శరకవణణ పప లచరర
భరస : పడభబ దడసస పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:25
లస: ససస స

3218 NDX1117860
పపరర: ఎసపస రమణ గగనడ

94-165/316

3221 NDX2168855
పపరర: ఆనసద ఏససపప గబ

94-165/319

3224 NDX0901553
పపరర: ఏలషర మబళళపరటట

94-165/322

తసడడ:డ ఇశరకయయలల మబళళపరటట
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:50
లస: పప
94-165/323

3227 NDX1977612
పపరర: కకటటశసరర దరరనపప

94-165/324

భరస : నడగగశసర రరవప దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:34
లస: ససస స
94-165/326

3230 NDX0901546
పపరర: వశరకసతమణ దరరరనపప

94-165/327

భరస : ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/329

3233 NDX0897298
పపరర: నడగగశసరరరవప దరరసనపప

94-165/330

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:43
లస: పప
94-165/332

తసడడ:డ నడగయఖ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:69
లస: పప
94-165/333

94-165/313

తసడడ:డ వససత రరవప ఏససపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:47
లస: పప
3237 NDX1977539
పపరర: ససధ రరణణ పప లచరర

94-165/318

భరస : పప లయఖ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:65
లస: ససస స
3234 NDX0897025
పపరర: పప లయఖ దరరరనపప

3220 NDX2037258
పపరర: కకపరవరస గగనడ

3215 NDX2167857
పపరర: రరజ కలమలరర ఏససపప గబ

భరస : నరసయఖ గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-123/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-124
వయససస:37
లస: ససస స
3231 NDX0901504
పపరర: రరహహలమణ దరరరనపప

94-165/315

తసడడ:డ మషప గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననవరహహ సరలసనత
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:41
లస: ససస స
3228 NDX0901595
పపరర: మరరయమణ దరరరనపప

3217 AP151000348487
పపరర: మలరస మణ గగనడ

94-165/310

భరస : ఆనసద ఏససపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:28
లస: పప

తలర : మలరస మణ గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:28
లస: పప
3225 NDX2868925
పపరర: ససజజత సరలసనత

94-165/312

భరస : మషప గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏసప బబ గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:28
లస: ససస స
3222 NDX2219269
పపరర: సతష గగనడ

3214 NDX1351360
పపరర: ససశల పపరర

3212 NDX2219251
పపరర: రమలదదవ గగనడ

భరస : సతష గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ కలమలర పపరర
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన కలమలర గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:32
లస: ససస స
3219 AP151000348147
పపరర: ససభభగఖమణ గగనడ

94-165/309

భరస : కకపరవరస గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చరరరస గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-123
వయససస:29
లస: ససస స
3216 NDX2219160
పపరర: నరణల గగనడ

3211 NDX2219202
పపరర: పడసనన గగనడ

3236 NDX2518447
పపరర: అమకత కలమలర

94-94/943

తసడడ:డ ఇశకయయలల
ఇసటట ననస:96.05.125
వయససస:27
లస: పప
94-165/334

3239 NDX0451732
పపరర: శరససప నస పప లచరర

94-165/335

భరస : సరమయయలల పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:39
లస: ససస స
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3240 AP151000348151
పపరర: నడగమణ పప లచరర

94-165/336

భరస : సరసమఏలల పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:70
లస: ససస స
3243 NDX2868909
పపరర: అమమరస కలమలర బబ డడపప గమ

94-165/1104

94-165/340

94-165/343

94-165/346

94-165/349

94-165/351

94-165/354

తసడడ:డ పసల దడస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:33
లస: పప

3253 NDX0897421
పపరర: బభబబ గబసటగరన

3256 NDX1330240
పపరర: జజనసన కకదమల

3259 NDX2185263
పపరర: అమకత పలలర పప గబ

3262 NDX0451831
పపరర: ససజజత దరరసనపప

94-165/357

3265 AP151000348161
పపరర: రరతమణ దరరరనపప

94-165/347

3268 AP151000348163
పపరర: సరలణన దరరరనపప
తసడడ:డ ఏసప బబ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:46
లస: పప

3248 NDX0451658
పపరర: రమలదదవ గబసటగరన

94-165/342

3251 NDX1351394
పపరర: జజనసన గబసటగరన

94-165/345

3254 NDX0451625
పపరర: మలణణకరఖలరరవప గబసటగరన

94-165/348

తసడడ:డ పరపరరరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:60
లస: పప
94-165/350

3257 NDX3236106
పపరర: బబజర పసరరజ

94-165/1154

తసడడ:డ శరమబఖయయల పప లచడరరర
ఇసటట ననస:96-5-127
వయససస:42
లస: ససస స
94-165/352

3260 NDX1357938
పపరర: లకడణ దరరనపప

94-165/353

తసడడ:డ పడసరద దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:26
లస: ససస స
94-165/355

3263 NDX0451856
పపరర: మరరయమణ దరరసనపప

94-165/356

భరస : సరసయయల బభబబ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/358

భరస : ఏసప బబ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:75
లస: ససస స
94-165/360

94-165/339

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరలణన దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరద దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:47
లస: ససస స
3267 NDX1351444
పపరర: దదవరదడనస పలలర పప గబ

94-165/344

భరస : దదవదడనస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ దడసస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:28
లస: ససస స
3264 AP151000348162
పపరర: వజయమణ దరరరనపప

3250 NDX1351378
పపరర: దదనకర శఖల

3245 NDX1351386
పపరర: లలలవత గబసటగరన

భరస : మలణణకరఖలరరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లలబభనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-127
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద డడ
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:22
లస: ససస స
3261 NDX2185289
పపరర: లలవణఖ పలలర పప గబ

94-165/341

తసడడ:డ పరపరరరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లలబభనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-127
వయససస:24
లస: పప
3258 NDX2335099
పపరర: శరసత కలమలరర దరరనపప

3247 AP151000348152
పపరర: పడభభవత గబసటగరన

94-165/338

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ శఖల
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ శఖల
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:36
లస: పప
3255 NDX2082444
పపరర: రరజజ కకదమల

94-245/1044

భరస : బభబబ గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప గబసటగరన
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:70
లస: ససస స
3252 NDX0451609
పపరర: మజస శఖల

3244 NDX2246312
పపరర: సరఏశర పపచతరర

3242 AP151000348150
పపరర: సరసమఏలల పప లచరర

తసడడ:డ శరమసన పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:75
లస: పప

భరస : శరససన
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ శఖ
ఇసటట ననస:96-5-126
వయససస:45
లస: ససస స
3249 NDX0451708
పపరర: దదశమణ గబసటగరన

94-165/337

తసడడ:డ సరమలఖల పప లచరర
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇశకయయలల బబ డడపప గమ
ఇసటట ననస:96-5-125
వయససస:29
లస: పప
3246 AP151000348153
పపరర: సలలమ శఖ

3241 NDX1351402
పపరర: పడభబ దడస పప లచరర

3266 NDX1357920
పపరర: వజయలనసద దరరనపప

94-165/359

తసడడ:డ పడసరద దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:25
లస: పప
94-165/361

3269 NDX0451807
పపరర: పడసరద దరరనపప

94-165/362

తసడడ:డ ఏసప బబ దరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:50
లస: పప
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94-165/1105

తసడడ:డ చనన గసగయఖ కకడమల
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:58
లస: పప
3273 NDX2765832
పపరర: ససనల కకదమల

94-165/1108

94-165/363

భరస : ఏసస మననస
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:55
లస: ససస స
3282 AP151000348159
పపరర: కకటటశసరరరవప మననస
తసడడ:డ ఏసస మననస
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:46
లస: పప
3285 NDX0451914
పపరర: రగశ రరణణ పలలర

94-165/372

94-165/375

94-165/378

భరస : యయషయల దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:55
లస: ససస స

3283 AP151000348158
పపరర: ఏసస మననస

3286 NDX1351451
పపరర: రతన కలమలరర పలలర

3289 NDX1351493
పపరర: శకకరసత కలసపటట

3292 AP151000348451
పపరర: దదవనయఖ పలలర

94-165/381

94-165/384

94-165/370

3281 NDX0451757
పపరర: పసచచయఖ మననవ

94-165/368

3284 NDX1351477
పపరర: యయసర
పస రరణణ పలలర

94-165/371

భరస : జగమస పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:31
లస: ససస స
94-165/373

3287 AP151000348165
పపరర: దదనడకలమలరర పలలర

94-165/374

భరస : యయషయల పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/376

3290 MLJ0695452
పపరర: జగమస పలలర

94-165/377

తసడడ:డ ఏషసయల పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:40
లస: పప
94-165/379

3293 NDX2519338
పపరర: అనత పలర

94-165/380

తసడడ:డ దదవరణయఖ పలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:20
లస: ససస స

3295 NDX0486399
పపరర: బభబబ సరగసతస మ రరవప
మమలలపరర
తసడడ:డ జజసఫ మమలలపరర
ఇసటట ననస:96-5-131
వయససస:67
లస: పప

94-165/382

3298 NDX1357953
పపరర: పడశరసత దరరరనపప

94-165/385

తసడడ:డ రరబభనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:25
లస: పప

94-165/365

తసడడ:డ యయసస మననస
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యయషయల పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపడమలనసద బభబబ కసదసల
ఇసటట ననస:96-5-131
వయససస:54
లస: ససస స
3297 NDX0452201
పపరర: రరబభనస దరరరనపప

94-165/367

తలర : భభరత కలసపటట
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:32
లస: పప

తలర : మరరసమణ పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:44
లస: పప
3294 MLJ2363406
పపరర: జరససస పసకజవలర బసడడరర

3280 NDX0451864
పపరర: మలణణకఖరరవప మననవ

3278 NDX0451872
పపరర: పడభభవత మననవ
భరస : మలణణకఖరరవప మననవ
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననవర పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలసపటట
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:49
లస: ససస స
3291 NDX1351469
పపరర: ననవర లలలర

94-165/364

తసడడ:డ పసచచయఖ మననస
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:60
లస: పప

భరస : దదవననయఖ పలలర
ఇసటట ననస:96-5-130
వయససస:38
లస: ససస స
3288 NDX1351501
పపరర: భభరత కలసపటట

3277 NDX1330257
పపరర: ససలలచన మననవ

94-148/880

తసడడ:డ యహన గగన
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస మననవ
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:38
లస: పప
94-165/369

94-165/1107

94-147/747 3275 NDX3004603
3274 NDX3004611
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరరన కకకకసలగడడ
పపరర: శరరష గగన

భరస : కకటటశసర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:37
లస: ససస స
94-165/366

3272 NDX2765618
పపరర: కలమలరర కకదమల

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లలజర కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మననస
ఇసటట ననస:96-5-129
వయససస:26
లస: ససస స
3279 AP151000348160
పపరర: లసగమణ మననస

94-165/1106

భరస : కకశశర కలమలర కకడమల
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లలబభనస
ఇసటట ననస:96-5-128
వయససస:23
లస: పప
3276 NDX1492073
పపరర: రరణణ మననస

3271 NDX2820223
పపరర: ఉమ కకడమల

3296 NDX0452227
పపరర: పదణ దరరరనపప

94-165/383

భరస : రరబభనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:50
లస: ససస స
3299 NDX1330273
పపరర: పడదదప దరరరనపప

94-165/386

తసడడ:డ రరబభనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:30
లస: పప
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94-165/387

తసడడ:డ రరబభనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:31
లస: పప
3303 NDX1963751
పపరర: యయసమణ దరరనపప

94-165/390

94-165/393

94-165/396

94-165/398

94-165/401

94-165/404

94-165/407

తసడడ:డ జజనడరరన రరవప పసడడట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:39
లస: పప

3313 NDX1357946
పపరర: అజయ బభబబ గబడడపరటట

3316 NDX0950378
పపరర: ససజజత గబడడపరటట

3319 NDX1977810
పపరర: నడగ మణణ గబడడపరటట

3322 NDX0459149
పపరర: కకటటశసర రరవప పటభడ

94-165/409

3325 NDX1351576
పపరర: దడసరకర గబడడపరటట

94-165/399

3328 AP151000348177
పపరర: నడగగసదడస గబడడపరటట
భరస : దడవదస గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:55
లస: ససస స

3308 AP151000348171
పపరర: ననపప లయన దరరరనపప

94-165/395

3311 NDX1351543
పపరర: ససగబణ దరరరనపప

94-165/397

3314 NDX1351535
పపరర: రమమష గబడడపరటట

94-165/400

తసడడ:డ బభబబ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-135
వయససస:32
లస: పప
94-165/402

3317 NDX1977638
పపరర: నడగమణణ గబడడపరటట

94-165/403

భరస : జజనస గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:26
లస: ససస స
94-165/405

3320 NDX1977984
పపరర: జజనస గబడడపరటట

94-165/406

తసడడ:డ నడగగసదడస గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:27
లస: పప
94-165/408

3323 NDX2766814
పపరర: రరజగష పటభడ

94-165/1109

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:18
లస: పప
94-165/410

భరస : పడవణ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:34
లస: ససస స
94-165/412

94-165/392

భరస : చనన రరవప దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-135
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల పటభడ
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జనడరరన రరవప పసడడట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:29
లస: ససస స
3327 NDX0028027
పపరర: మబరళధర పసడడట

94-175/1228

భరస : బభబబ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:41
లస: పప
3324 NDX1977844
పపరర: వరసససధర పసడడట

3310 NDX2346542
పపరర: రరధ రరణణ అపరడజ

3305 AP151000348170
పపరర: ఏమమనలమణ దరరరనపప

తసడడ:డ అగససటన దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:45
లస: పప

భరస : జయరరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-136
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప పటభడ
ఇసటట ననస:96-5-137
వయససస:41
లస: ససస స
3321 NDX0901629
పపరర: కకటయఖ గబడడపరటట

94-165/394

తసడడ:డ జయల రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-135
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మబసగయఖ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-135
వయససస:34
లస: పప
3318 NDX0459172
పపరర: రరణణ పటభడ

3307 NDX0868851
పపరర: జరఫనడఖ దరరరనపప

94-165/389

భరస : అగససటన దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వ సతఖనడరరయణ అపరడజ
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమష గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-135
వయససస:30
లస: ససస స
3315 NDX1978008
పపరర: చనన రరవప దరరనపప

94-165/391

తసడడ:డ అగససటన దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:50
లస: పప
3312 NDX1351550
పపరర: రరజగశసరర గబడడపరటట

3304 NDX1963660
పపరర: ససనతడ భబసరస

3302 NDX1963702
పపరర: శశకళ దరరనపప

భరస : ఆగససటన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప భబసరస
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:28
లస: పప
3309 AP151000348175
పపరర: బభబబ గబడడపరటట

94-165/388

తసడడ:డ జజన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-133
వయససస:80
లస: పప

భరస : నవపప లన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-134
వయససస:35
లస: ససస స
3306 NDX1351527
పపరర: కకరణ కలమలర కకసడదటట

3301 AP151000348168
పపరర: ఏషయఖ దరరనపప

3326 NDX0868760
పపరర: రరజరరజగశసరర గబడడపరటట

94-165/411

భరస : వజయ ససదదప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:34
లస: ససస స
94-165/413

3329 MLJ0698472
పపరర: మణణమణ గబడడపరటట

94-165/414

భరస : పపడమ కలమలర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:63
లస: ససస స
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94-165/415

తసడడ:డ పపడమబసమలర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:37
లస: పప
3333 NDX1351592
పపరర: జవ కలమలరర దరరరనపప

94-165/418

94-165/421

94-165/424

94-165/427

94-165/429

94-165/432

94-165/435

భరస : చనసరమమఖలల పసరవల
ఇసటట ననస:96-5-145
వయససస:41
లస: ససస స

3343 NDX1977943
పపరర: రరజగశ దరరనపప

3346 NDX0953307
పపరర: రరణణ దరరనపప

3349 NDX0451898
పపరర: పరల దరరనపప

3352 AP151000348482
పపరర: ససధడరరణణ కసభసపరటట

94-165/438

3355 NDX0388090
పపరర: చడరరరస కసభసపరటట

94-165/428

3358 NDX0452565
పపరర: అరరణకలమలరర పసరవల
భరస : పసదసరమమఖలల పసరవల
ఇసటట ననస:96-5-145
వయససస:43
లస: ససస స

3338 NDX1351600
పపరర: డడనయయల దరరనపప

94-165/423

3341 NDX0897884
పపరర: పరల రరజ దరరనపప

94-165/426

94-148/204
3344 AP151000315500
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప కకసడ మమ డడ

తసడడ:డ జజకబ కకసడ మబడడ
ఇసటట ననస:96-5-141
వయససస:77
లస: పప
94-165/430

3347 NDX0452474
పపరర: వశరకసతమణ దరరనపప

94-165/431

భరస : ఆశరరసదస దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-142
వయససస:65
లస: ససస స
94-165/433

3350 NDX1351584
పపరర: ససజనఖ కసభసపరటట

94-165/434

తసడడ:డ మసరసన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:28
లస: ససస స
94-165/436

3353 NDX1357961
పపరర: ససరగష కసభసపరటట

94-165/437

తసడడ:డ మసరసన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:26
లస: పప
94-165/439

తసడడ:డ జజన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:49
లస: పప
94-165/441

94-165/420

తసడడ:డ యహనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:37
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:43
లస: పప
3357 NDX0452581
పపరర: వజయకలమలరర పసరవల

94-165/425

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-143
వయససస:38
లస: పప

భరస : చడరరరస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:38
లస: ససస స
3354 NDX0388074
పపరర: యవనబభబబ కసభసపరటట

3340 NDX1978388
పపరర: అరరణ బభబబ మరరయలల

3335 NDX1977869
పపరర: ససశల దరరరనపప

తలర : మరరయమణ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:29
లస: పప

భరస : జయపరల దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-142
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పరల దరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-143
వయససస:28
లస: ససస స
3351 NDX0383521
పపరర: దదశసత కసభసపరటట

94-165/422

తసడడ:డ దదవననయఖ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-140
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరసదస దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-141
వయససస:50
లస: పప
3348 NDX1963611
పపరర: జజఖత దరరనపప

3337 NDX0452268
పపరర: మరరయమణ దరరరనపప

94-165/417

భరస : పరల రరజ దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:35
లస: పప

భరస : దదవననయఖ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-140
వయససస:44
లస: ససస స
3345 AP151000348200
పపరర: దదవననయఖ దరరనపప

94-165/419

భరస : యహనస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవర దడస సలకకనవటట
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:29
లస: పప
3342 NDX0452433
పపరర: కలమలరర దరరనపప

3334 NDX1977877
పపరర: ససరరప దరరనపప

3332 NDX1351568
పపరర: పడవణ గబడడపరటట

తసడడ:డ పపడమ కలమలర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:41
లస: పప

తలర : మరరయమణ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అరరణ బభబబ మరరయలల
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:31
లస: ససస స
3339 NDX1978347
పపరర: రరకగశ సలకకనవటట

94-165/416

తసడడ:డ పపడమ కలమలర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:96-5-138
వయససస:40
లస: పప

భరస : డడనయయల దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-5-139
వయససస:27
లస: ససస స
3336 NDX1977851
పపరర: జజహరరన మరరయలల

3331 MLJ0693309
పపరర: అనల గబడడపరటట

3356 AP151000348481
పపరర: మసరసన రరవప కసభసపరటట

94-165/440

తసడడ:డ జజన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:96-5-144
వయససస:51
లస: పప
94-165/442

3359 AP151000348185
పపరర: చననసరసమయయలల పసరవల

94-165/443

తసడడ:డ లలజరస పసరవల
ఇసటట ననస:96-5-145
వయససస:48
లస: పప
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3360 NDX0452532
పపరర: పసదబసరసమయయలల పసరవల

94-165/444

తసడడ:డ లలజరస పసరవల
ఇసటట ననస:96-5-145
వయససస:51
లస: పప
3363 AP151000348188
పపరర: కకపరమణణ లకసపప గబ

94-165/447

94-165/450

94-165/453

94-165/456

94-165/458

94-165/461

94-165/464

తలర : నరరకణ దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:37
లస: పప

3373 AP151000348292
పపరర: ససలలచన మలనసకకసడ

3376 NDX1351618
పపరర: హహసపసన బ షపక

3379 NDX1722561
పపరర: ససధఖ పరతకకటట

3382 NDX1351626
పపరర: ఆగమణణ దరరనపప

94-165/467

94-165/457

94-165/459

94-165/452

3371 NDX2053650
పపరర: వనసకటటశసర రరవప భబసరస

94-165/455

3374 NDX2405728
పపరర: ఖజమహహదబ దన మహమణద

94-148/205

3377 NDX2406395
పపరర: మసరసన బభబభ షపక

94-165/460

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-5-149
వయససస:22
లస: పప
94-165/462

3380 NDX0101238
పపరర: ససతతష పరతకకటట

94-165/463

తసడడ:డ ఖలససస పరతకకటట
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:31
లస: ససస స
94-165/465

3383 NDX0099598
పపరర: మరరయమణ పరతకకటట

94-165/466

భరస : ఖలససస పరతకకటట
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:56
లస: ససస స

3385 NDX1330307
పపరర: అఫపరల ఖలతతన

94-165/468

3388 NDX1330315
పపరర: జలలన షపక

94-165/471

తసడడ:డ లలల అహమణద షపక
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:40
లస: పప

3368 NDX0388066
పపరర: పదడణ కకదమల

తసడడ:డ అనసర మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-149
వయససస:23
లస: పప

భరస : అహమణద అల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:67
లస: ససస స
94-165/470

94-165/449

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప భబసరస
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనన దరసనపప
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరఖమబల
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:57
లస: ససస స
3387 NDX1978354
పపరర: మబసగయఖ దరరనపప

94-165/454

భరస : రరజగష పరతకకటట
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:33
లస: ససస స
3384 NDX1977893
పపరర: నరరషసణ దరరనపప

3370 NDX1492263
పపరర: వజయ కలమలర కకదమల

3365 NDX0452615
పపరర: జవరతనస లకసపప గబ

భరస : పడభబదడసస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:96-5-149
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబకర షపక
ఇసటట ననస:96-5-149
వయససస:25
లస: పప
3381 NDX1977919
పపరర: ఆయయష షపక

94-165/451

భరస : యజజడయల మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-5-148/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబబబకర షపక
ఇసటట ననస:96-5-149
వయససస:44
లస: ససస స
3378 NDX1828401
పపరర: ఫరరద షపక

3367 NDX1977554
పపరర: అరరణ కలమలర భబసరస

94-165/446

తసడడ:డ యయసస లకసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-147
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదడస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలరసరరజ కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:58
లస: పప
3375 NDX0452292
పపరర: మహరరననసర షపక

94-165/448

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప భబసరస
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదడసస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-148
వయససస:23
లస: పప
3372 MLJ0695601
పపరర: పడభబదడస కకదమల

3364 AP151000348187
పపరర: జవమణ lakkapogu

3362 NDX1330299
పపరర: నలమ లకసపప గబ

భరస : జవరతనస లకసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-147
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చననఏసస లకసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-147
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ లకసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-147
వయససస:65
లస: పప
3369 NDX2377141
పపరర: అఖల కకదమల

94-165/445

తసడడ:డ శరమమఖల పస
ఇసటట ననస:96-5-145
వయససస:72
లస: పప

భరస : చననఏసస లకసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-147
వయససస:43
లస: ససస స
3366 AP151000348186
పపరర: చననఏసస లకసపప గబ

3361 NDX2335115
పపరర: లలజర పసరవల

3386 NDX0896845
పపరర: రరజగశ పరతకకటట

94-165/469

తసడడ:డ ఖలససస పరతకకటట
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:31
లస: పప
3389 NDX0897181
పపరర: ఖలససస పరతకకటట

94-165/472

తసడడ:డ సతఖస పరతకకటట
ఇసటట ననస:96-5-150
వయససస:68
లస: పప
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94-148/206

భరస : అజజ ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:30
లస: ససస స
3393 NDX1613539
పపరర: సససదడ బబగస మహమణద

3391 NDX1821652
పపరర: సరరత కసచరర

భరస : రమమశ మమడడససటట
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:42
లస: ససస స
94-148/209

తసడడ:డ సతడసరరన న మహమణద అబబబల
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:37
లస: పప

3396 NDX1894063
పపరర: రమమశ మమడడససటట

3397 AP151000315139
పపరర: రషసదదబగ షపక

94-148/212

తసడడ:డ ససబభబరరవప మమడడససటట
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:48
లస: పప

భరస : బషపర అహణద షపక
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:37
లస: ససస స
3402 NDX1613612
పపరర: రరయలజ బబ గ

94-148/218

94-148/221

94-148/224

94-148/227

భరస : ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:70
లస: ససస స

3409 NDX1791913
పపరర: మరరయమణ మకరసన

3412 NDX2002939
పపరర: మహమణద రఫస షపక

94-147/748

3415 NDX1828005
పపరర: రరహన షపక

94-148/219

3418 NDX2111896
పపరర: ఉమణర షపక
తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:31
లస: పప

3401 NDX1613620
పపరర: రబభబన బబగ

94-148/217

3404 NDX1253061
పపరర: జజకకర షపక

94-148/220

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:37
లస: పప
94-148/222

3407 NDX2087980
పపరర: ఫరతమల షపక

94-148/223

భరస : అబబబల అజస షపక
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:34
లస: ససస స
94-148/225

3410 AP151000315510
పపరర: మలలన షపక

94-148/226

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:55
లస: ససస స
94-148/228

3413 AP151000315484
పపరర: గఫపర షపక

94-148/229

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:65
లస: పప
94-148/230

భరస : అబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:29
లస: ససస స
94-148/232

94-148/214

తసడడ:డ రషసద బబగ
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజన పసరర షపక
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: తషలశమణ తతట
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:45
లస: ససస స
3417 AP151000315328
పపరర: ఖలసససభ షప క

94-148/216

భరస : రమమష మకరసన
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దసబభర మబడడవత
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:29
లస: పప
3414 SQX0317701
పపరర: మలణణకఖవలర

3406 NDX1792168
పపరర: ససజజత మబడడవత

3398 NDX2315992
పపరర: కరరషరణ బబగస
భరస : అమన బబగ బబగస
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరనన మబడడవత
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమణద షప క
ఇసటట ననస:96-5-154
వయససస:42
లస: ససస స
3411 NDX1792069
పపరర: వరనన మబడడవత

94-148/213

తసడడ:డ కరరమబలలర బబగ షపక
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమలనవబగ బబగ
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:65
లస: పప
3408 MLJ0748301
పపరర: నసరడ హన షపక

3403 NDX0795930
పపరర: అమన బబగ షపక

94-148/211

తసడడ:డ రరజజ రరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరరమబలలర బబగ
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలలర బబగ
ఇసటట ననస:96-5-152
వయససస:30
లస: పప
3405 AP151000315655
పపరర: కరరమబలలర బబ గ

3400 AP151000315310
పపరర: రగషనవబగస బబ గ

94-148/208

భరస : రషసదదబగ షపక
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలబగ
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:55
లస: పప
94-148/215

3392 AP151000315289
పపరర: అపసడపపన షపక

94-148/210 3395 NDX2003192
3394 NDX0270033
పపరర: అజజ ఖలన మహమణద అబబబల
పపరర: దదవదతష
స నలబబ లల

భరస : అబబబల సతడసర ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-151
వయససస:57
లస: ససస స

3399 NDX2316016
పపరర: తహహర బబగస షపక

94-148/207

3416 AP151000315308
పపరర: మసరసన బ షపక

94-148/231

భరస : రహహసబబగ షప క
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:48
లస: ససస స
94-148/233

3419 AP151000315483
పపరర: సలస షప క

94-148/234

తసడడ:డ ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:43
లస: పప
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3420 AP151000315412
పపరర: ర హహస బబగ షప క

94-148/235

తసడడ:డ పసద అబబబల బబగ షప క
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:55
లస: పప
3423 NDX1613646
పపరర: రరమతషలసమణ గరజల

94-148/237

94-148/240

94-148/243

94-148/246

94-165/1110

94-148/247

94-148/250

భరస : మరరవల మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:62
లస: ససస స

3433 NDX3164274
పపరర: హజరర బ షపక

3436 NDX3157831
పపరర: సప న షపక

3439 NDX1640110
పపరర: రజయ ససలలసనడ పఠరన

3442 NDX0694208
పపరర: మహమణద గగస షపక

94-148/253

3445 NDX2875086
పపరర: మమసరణణ అపసర షపక

94-148/881

3448 NDX1404276
పపరర: అబబబల ఖలదర జలలన
మహమణద
తసడడ:డ మరర వరల మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:35
లస: పప

3428 NDX1623116
పపరర: మబజమణల షపక

94-148/242

3431 NDX2315760
పపరర: హజజర బ షపక

94-148/245

3434 NDX3177896
పపరర: నబ షరరఫ షపక

94-148/882

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:36
లస: పప
94-165/1142

3437 NDX3168846
పపరర: హబబబలర షపక

94-167/583

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:31
లస: పప
94-148/248

3440 NDX1346410
పపరర: సబరరననసర బబగస షపక

94-148/249

భరస : ఇనష బబసగ షపక
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:46
లస: ససస స
94-148/251

3443 NDX0693929
పపరర: రగషరణ షపక

94-148/252

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:32
లస: పప
94-165/1111

తసడడ:డ యబనస బబగ
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:21
లస: ససస స
94-148/255

94-148/239

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనవబగ షపక
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:54
లస: పప
3447 AP151000315515
పపరర: ససరరజ ఉననసర మహ మణ ద

94-148/244

తసడడ:డ ససభభనఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనష బబసగ షపక
ఇసటట ననస:96-5-160
వయససస:26
లస: పప
3444 NDX0367383
పపరర: యమనసపబగ షపక

3430 NDX2315695
పపరర: సప న షపక

3425 NDX1623207
పపరర: కరరమబననసర బబగమ షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:96-5-156
వయససస:50
లస: పప

భరస : నబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల సయఖద
ఇసటట ననస:96-5-159
వయససస:38
లస: ససస స
3441 NDX1346444
పపరర: సరరబర షపక

94-148/241

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:25
లస: ససస స
3438 NDX0841528
పపరర: గగససయల బబగస సయఖద

3427 NDX1623140
పపరర: సమర అహమద షపక

94-216/746

భరస : మబజమణల షపక
ఇసటట ననస:96-5-156
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:62
లస: పప
3435 NDX3164118
పపరర: మభమలల షపక

94-148/238

తసడడ:డ మబజమణల షపక
ఇసటట ననస:96-5-156
వయససస:26
లస: పప

భరస : హబబబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-157
వయససస:26
లస: ససస స
3432 NDX2315737
పపరర: మసరసన వల షపక

3424 NDX1572453
పపరర: జలలన షపక

3422 NDX2544716
పపరర: జనస కకడవటట

తలర : మలణణకఖ వలర బబసరపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:96-5-155/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబజమణల షపక
ఇసటట ననస:96-5-156
వయససస:24
లస: పప
3429 NDX2315646
పపరర: మలబబల షపక

94-148/236

తసడడ:డ యస కగ మసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-5-155
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గరజల
ఇసటట ననస:96-5-155/1
వయససస:74
లస: ససస స
3426 NDX1828047
పపరర: సలస అహమద షపక

3421 NDX1546797
పపరర: ససభభన షప క

3446 AP151000315312
పపరర: షసషతన షపక

94-148/254

భరస : రహహమ షప క
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:60
లస: ససస స
94-148/257

3449 NDX1404268
పపరర: మరర వరల మహమణద

94-148/258

తసడడ:డ మసరసన మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:63
లస: పప
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3450 AP151000315505
పపరర: రహహమ షప క

94-148/259

తసడడ:డ మసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:65
లస: పప
3453 NDX3284148
పపరర: వనసకటలకడణ జమమణ

94-165/1174

94-148/263

94-148/266

94-148/269

94-148/272

94-148/275

94-148/278

భరస : కరరమలలర బభషప షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:48
లస: ససస స

3463 NDX0270637
పపరర: వవగమణ వనమరరడడడ

3466 MLJ0745687
పపరర: రహహమ సయఖద

3469 NDX0791277
పపరర: హరనడథ బభబబ వనమరరడబ డ

3472 NDX2786515
పపరర: అనత పససపపలలటట

94-148/280

3475 NDX1018993
పపరర: షసహనడజ షపక

94-148/270

3478 NDX1167246
పపరర: బషసరరన షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:48
లస: ససస స

3458 NDX0598177
పపరర: అనల బభబబ రరవనల

94-148/265

3461 NDX0270942
పపరర: అరరణ పలర శశటట

94-148/268

3464 AP151000315580
పపరర: సరగజన కలపపలర

94-148/271

భరస : ససదబయఖ కలపప లర
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:63
లస: ససస స
94-148/273

3467 NDX0876227
పపరర: శకనవరస కలపపలర

94-148/274

తసడడ:డ ససదబయఖ కలపప లర
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:44
లస: పప
94-148/276

3470 MLJ2408334
పపరర: అబబబల సలస సయఖద

94-148/277

తసడడ:డ పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:56
లస: పప
94-148/883

3473 NDX0270108
పపరర: జరరన షపక

94-148/279

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-5-167
వయససస:34
లస: ససస స
94-148/281

భరస : ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:36
లస: ససస స
94-148/283

94-148/262

భరస : ఆసజనవయబలల పలర సస టటట
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ మమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-5-166
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:35
లస: ససస స
3477 MLJ2408094
పపరర: హఫసజన షపక

94-148/267

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప పససపప లల టట
ఇసటట ననస:96-5-166
వయససస:48
లస: పప
3474 NDX1019009
పపరర: షమమ ససలలసనడ షపక

3460 NDX0143834
పపరర: నడగమణణ గగవర

3455 NDX0598110
పపరర: ససశల రర వన ల

తసడడ:డ వలసన రరవనల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పస ర సయఖద
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గగవర
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:45
లస: పప
3471 NDX1019199
పపరర: శకధర పససపప లల టట

94-148/264

భరస : బబచచయఖ వ నమ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచయఖ వ నమ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:42
లస: పప
3468 NDX0143826
పపరర: వవణబ గగపరల కకషష గగవర

3457 NDX0598151
పపరర: ససనల బభబబ

94-165/1173

భరస : వలసన రర వన ల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వవణబ గగపరల కకషష గగవర
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరనడద బభబబ వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-163
వయససస:50
లస: ససస స
3465 AP151000315467
పపరర: ససబభబరరవప వ న మ రర డడడ

94-148/261

తసడడ:డ వలసన రర వన ల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వలయస రర వన ల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:72
లస: పప
3462 NDX0271007
పపరర: అనసరరధడ వనమరరడబ డ

3454 NDX0598045
పపరర: హహమబసదస రర వన ల

3452 NDX3284098
పపరర: చకకధర జమమణ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జమమణ
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:18
లస: పప

భరస : అనల బభబబ రర వన ల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వలసన రర వన ల
ఇసటట ననస:96-5-162
వయససస:30
లస: పప
3459 NDX0598102
పపరర: వలసన రర వన ల

94-165/1172

తసడడ:డ తవటట నడయబడడ జమమణ
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జమమణ
ఇసటట ననస:96-5-161
వయససస:33
లస: ససస స
3456 NDX0598193
పపరర: ననయల బభబబ రర వన ల

3451 NDX3284080
పపరర: శకనవరసరరవప జమమణ

3476 MLJ2408003
పపరర: సహహర బబగస షపక

94-148/282

భరస : ఇలయజ మహమణద షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:41
లస: ససస స
94-148/284

3479 NDX2218360
పపరర: ససభభన షప క

94-148/285

తసడడ:డ కరర మబ లర బభషర షప క
ఇసటట ననస:96-5-167
వయససస:24
లస: పప
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3480 NDX1019256
పపరర: ఇసతయలజ మహమణద షపక

94-148/286

తసడడ:డ ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:27
లస: పప
3483 AP151000315374
పపరర: ఖలససస షపక

94-148/289

94-148/885

94-148/293

94-174/1139

94-148/298

94-148/301

94-148/304

తసడడ:డ జలలన షప క
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:22
లస: పప

3493 NDX2111888
పపరర: నడజలన షపక

3496 NDX1547217
పపరర: ఉష కగ రరవప దడసరర

3499 NDX0270140
పపరర: షసషషననసర షపక

3502 AP151000315274
పపరర: గగస షపక

94-148/887

3505 AP151000315156
పపరర: నససమల షపక

94-148/296

3508 NDX1386150
పపరర: ఖలజజ నజర షపక
తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:29
లస: పప

3488 MLJ0746297
పపరర: ససబభబయమణ గణపత

94-148/292

3491 MLJ0748228
పపరర: ససరరబభబబ గణపత

94-148/295

3494 NDX2087964
పపరర: ససనత చననస

94-148/297

భరస : సరథస ఎరగనససట చనస
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:43
లస: ససస స
94-148/299

3497 NDX2087972
పపరర: సరథస ఎరగనససట చననస

94-148/300

తసడడ:డ వజయ రరవప చనడనస
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:45
లస: పప
94-148/302

3500 NDX0791129
పపరర: ఇకరబల బభషర షపక

94-148/303

తలర : షసషషననసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-171
వయససస:30
లస: పప
94-148/305

3503 NDX2737138
పపరర: మయనసదదబన షపక

94-148/886

తసడడ:డ గగసప
ఇసటట ననస:96-5-172
వయససస:21
లస: పప
94-148/306

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:44
లస: ససస స
94-148/308

94-148/884

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గణపత
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలలసకలసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-172
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:96-5-172
వయససస:18
లస: పప
3507 NDX2218352
పపరర: మహమణద చషసర షప క

94-148/294

భరస : నసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-171
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : గగస షప క
ఇసటట ననస:96-5-172
వయససస:43
లస: ససస స
3504 NDX2787539
పపరర: మబశరటక షపక

3490 NDX1827916
పపరర: సప లలణన రరజగశ గణపత

3485 NDX2736890
పపరర: ఖలశస సరహహబ షపక

భరస : సరసబశవరరవప గణపత
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకప రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:68
లస: పప
3501 MLJ2407773
పపరర: సమ ర షప క

94-148/291

భరస : ఇసరణయల శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:96-5-169
వయససస:57
లస: ససస స
3498 NDX1547118
పపరర: కకపరరవప దడసరర

3487 MLJ0748210
పపరర: నడగజజఖత గణపత

94-148/288

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-5-167
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బభబబ గణపత
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:24
లస: పప

భరస : మబరళకకషష మలలబభసటట
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:32
లస: ససస స
3495 NDX2111870
పపరర: ఆషఫపన షపక

94-148/290

భరస : ససరరబభబబ గణపత
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరర బభబబ గణపత
ఇసటట ననస:96-5-168
వయససస:22
లస: పప
3492 NDX3249299
పపరర: అశసన మలలబభసటట

3484 MLJ0746149
పపరర: కరరమబలలర బభషప షపక

3482 AP151000315153
పపరర: ఆల షపక

తసడడ:డ ఆదడస షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-5-167
వయససస:19
లస: ససస స
3489 NDX2315836
పపరర: సతష గణపత

94-148/287

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:96-5-167
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస షపక
ఇసటట ననస:96/5/167
వయససస:51
లస: పప
3486 NDX3112166
పపరర: తబసససస అఫసడన షపక

3481 AP151000315074
పపరర: ఆరరఫ షపక

3506 MLJ2407708
పపరర: జలలన బబగమ షపక

94-148/307

భరస : ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:55
లస: ససస స
94-148/309

3509 AP151000315064
పపరర: జలలన షపక

94-148/310

తసడడ:డ అబబబలలసకలసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:54
లస: పప
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3510 AP151000315226
పపరర: ససభభన షపక

94-148/311

తసడడ:డ అబబబలలసకలసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-173
వయససస:65
లస: పప
3513 NDX1397869
పపరర: హహసపసన షపక

94-148/314

94-148/888

94-148/891

94-148/319

94-148/322

94-148/325

94-148/328

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:60
లస: పప

3523 AP151000315091
పపరర: మబసతడజగబగస షపక

3526 AP151000315093
పపరర: హహమలసబ షపక

3529 NDX1857814
పపరర: మహమణద సయఖద షపక

3532 NDX0902718
పపరర: నహహద షపక

94-148/331

3535 NDX0460170
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-148/320

3538 NDX0270199
పపరర: దదవ మణణమణ యస
భరస : వటభల రరవ యస
ఇసటట ననస:96-5-177
వయససస:78
లస: ససస స

3518 NDX2786176
పపరర: వహహద షపక

94-148/890

3521 NDX2003341
పపరర: వరహహదడ షపక

94-148/318

3524 AP151000315089
పపరర: జరరనడభభనస షప క

94-148/321

భరస : ఆదడసషఫస షప క
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:50
లస: ససస స
94-148/323

3527 AP151000315092
పపరర: మమలలభ షపక

94-148/324

భరస : మలబబబబసభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:90
లస: ససస స
94-148/326

3530 NDX1547092
పపరర: ఖలజజ నజర షపక

94-148/327

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:27
లస: పప
94-148/329

3533 NDX0143693
పపరర: డదవడ రరజ పససమరరస

94-148/330

తసడడ:డ డదవడ రరజ ప సస మరరస
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:55
లస: పప
94-148/332

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:57
లస: పప
94-148/334

94-148/316

భరస : నహడ షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:55
లస: పప
3537 AP151000315187
పపరర: ఆదడసషఫస షపక

94-148/317

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-5--176
వయససస:27
లస: పప
3534 AP151000315044
పపరర: మమలలల షపక

3520 NDX1857830
పపరర: సమయల షపక

3515 MLJ2407807
పపరర: కరరమబలలర షపక

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:25
లస: పప
3531 NDX2405710
పపరర: మహబమబ ససబభన షపక

94-148/889

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : డదవడ రరజ ప సస మరరస
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:53
లస: ససస స
3528 NDX1857863
పపరర: మహమణద సరద షపక

3517 NDX2869832
పపరర: వహహద షపక

94-148/313

తసడడ:డ అబబబలలసకలసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబబల క రరమ షపక
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:47
లస: ససస స
3525 NDX0143719
పపరర: కమల సలలమ దడవల

94-148/315

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబబబల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:23
లస: ససస స
3522 AP151000315090
పపరర: బబగస బ షపక

3514 AP151000315032
పపరర: ఇదదష
డ షపక

3512 NDX2169820
పపరర: మహబబ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలసకలసర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:49
లస: ససస స
3519 NDX2787562
పపరర: హససన షపక

94-148/312

తసడడ:డ ఇదదష
డ షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇదదష
డ షపక
ఇసటట ననస:96-5-175
వయససస:31
లస: పప
3516 NDX2861045
పపరర: వహహద షపక

3511 NDX1397059
పపరర: నజన షపక

3536 NDX1252998
పపరర: యలజ దడన మహ మణ ద

94-148/333

తసడడ:డ మహబమబ మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-176
వయససస:59
లస: పప
94-148/335

3539 NDX0270314
పపరర: వటభల రరవప వపననస

94-148/336

తసడడ:డ రరజజరరవప వపనడనస
ఇసటట ననస:96-5-177
వయససస:85
లస: పప
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94-148/337

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:39
లస: ససస స
3543 NDX2003432
పపరర: యయససబ షపక

94-148/340

94-148/343

94-148/346

94-165/473

భరస : సససదరరవప చటర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:21
లస: ససస స
3555 AP151000348199
పపరర: వకకటరరయల తతటకలర

94-165/476

94-165/479

94-165/482

భరస : యయషసయల కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:96-5-184
వయససస:43
లస: ససస స
3567 NDX2335214
పపరర: రగజజ తతటకలర
తసడడ:డ రరజగశ టట
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:26
లస: ససస స

3548 MLJ2407096
పపరర: నససమల మహమణద

94-148/345

భరస : బషసర అహణద మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబభన న మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:58
లస: పప

3553 NDX2335149
పపరర: జయసత తతటకలర

3554 NDX0452649
పపరర: మజరస చడటర

94-165/474

3556 NDX1963603
పపరర: పడసరద చడటర

3559 NDX0896720
పపరర: వసదనస తతటకలర

3562 NDX1351634
పపరర: ససరగష తతటకలర

3565 NDX1914259
పపరర: అసకమణ రరవప కకరరటటపరటట

3568 NDX0869107
పపరర: రరతష వసదన కకదమల
తసడడ:డ దదవదడనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:29
లస: ససస స

94-148/348

94-165/475

భరస : ఆదడస చడటర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/477

3557 NDX1963595
పపరర: సససదర రరవప చడటర

94-165/478

తసడడ:డ ఆదడమబ చడటర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:26
లస: పప
94-165/480

3560 AP151000348198
పపరర: ఏలషర తతటకలర

94-165/481

తసడడ:డ ఏలలషష తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:65
లస: పప
94-165/483

3563 NDX2335198
పపరర: ఏసస ర రరణణ కకరరటటపరటట

94-165/484

తసడడ:డ యయశయఖ కర
ఇసటట ననస:96-5-184
వయససస:21
లస: ససస స
94-165/486

తసడడ:డ యయశయఖ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:96-5-184
వయససస:24
లస: పప
94-165/488

94-148/342

తసడడ:డ అబబబల వహహద ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఎలషర తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-183
వయససస:33
లస: పప
94-165/485

3545 NDX1857889
పపరర: మమలలల షపక

94-148/347 3551 MLJ2407484
3550 NDX1253053
పపరర: ఇసతయలజ ఖలన మహమణద
పపరర: బషసర అహణద మహమణద

తసడడ:డ దడవదస తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:44
లస: పప

భరస : వసదనస తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-183
వయససస:39
లస: ససస స
3564 NDX1351659
పపరర: మమరర కకరరటటపరటట

94-148/344

తసడడ:డ ఆదడమబ చడటర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏలషర తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:37
లస: పప
3561 NDX0387852
పపరర: ససజజత తతటకలర

3547 NDX1253038
పపరర: రరజజసన మహ మణ ద

94-148/339

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష టట
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏలషర తతటకలర
ఇసటట ననస:96-5-182
వయససస:55
లస: ససస స
3558 NDX0762914
పపరర: రరజగష తతటకలర

94-148/341

భరస : మబననర అహణద మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర అహణద మహమణద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:32
లస: పప
3552 NDX2491710
పపరర: ససజనఖ చటర

3544 AP151000315278
పపరర: రరమకకషరషరరవప వ గర మ రర డడడ

3542 AP151000315529
పపరర: రతస మణ వ గర మ రర డడడ

భరస : శవయఖ వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ వగరమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇసతయలజ ఖలన మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-5-179
వయససస:29
లస: ససస స
3549 NDX1791749
పపరర: మబనర అహణద మహమణద

94-148/338

భరస : రరమకకషరషరరవప వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-5-178
వయససస:27
లస: పప
3546 NDX1253012
పపరర: తససనమ మహ మణ ద

3541 AP151000315348
పపరర: పదడణవత వ గర మ రరడడ

3566 NDX2335164
పపరర: యయసయఖ కకరరతటటపరటట

94-165/487

తసడడ:డ అసకమణరరవప కర
ఇసటట ననస:96-5-184
వయససస:56
లస: పప
94-165/489

3569 NDX1843086
పపరర: పసచచమణ కకదమల

94-165/490

భరస : వసశ కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:32
లస: ససస స
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3570 NDX1351642
పపరర: ఎలజబబత కకదమల
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94-165/491

తసడడ:డ దదవరదడనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:33
లస: ససస స

94-165/492

భరస : జగవరనసదస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:39
లస: ససస స

3573 NDX0102400
పపరర: వసశ కకదమల

94-165/494

తసడడ:డ దదవదడనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:38
లస: పప

3574 AP151000348201
పపరర: దదవదడనస కకదమల

94-165/497

తసడడ:డ సతష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-5-185/1
వయససస:26
లస: ససస స

3577 NDX1351436
పపరర: ససగబణ ఆలకలసట

3572 AP151000348202
పపరర: శరసతకలమలరర కకదమల

94-165/495

3575 NDX1977620
పపరర: ససపసడయ అలలరకలసట

94-165/496

తలర : ససగబణ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-5-185/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-165/498

భరస : సతష ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-5-185/1
వయససస:49
లస: ససస స

3578 NDX1351410
పపరర: సతష ఆలకలసట

94-165/499

తసడడ:డ పసదబ మసకలలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-5-185/1
వయససస:56
లస: పప
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94-165/500

తసడడ:డ సతష అలకలసట
ఇసటట ననస:96-5-186
వయససస:22
లస: ససస స
3582 AP151000348212
పపరర: ఆరగగఖస rapuri

94-165/503

94-165/506

94-165/509

94-165/512

94-165/507

3589 NDX2335255
పపరర: పసడత వవసపగబ

3592 AP151000348220
పపరర: దడనమణ వవశపప గబ

94-165/515

3595 AP151000348223
పపరర: దదవమణ వవశపప గబ

94-165/510

3598 NDX1351683
పపరర: దయలకర వవశపప గబ
తసడడ:డ ఏసప బబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:26
లస: పప

94-165/505

3587 NDX0868794
పపరర: మహమణద షపక

94-165/508

3590 NDX1351667
పపరర: మణణ కలమలరర వవశపప గబ

94-165/511

తసడడ:డ ఏసప బబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:28
లస: ససస స
94-165/513

3593 AP151000348283
పపరర: ఎసపస ర వవశపప గబ

94-165/514

భరస : ఆశరరసదస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:45
లస: ససస స
94-165/516

భరస : ఏసప బబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:53
లస: ససస స
94-165/518

3584 AP151000348213
పపరర: సససపప నయమణ రరపపరర

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-5-188
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహన వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:52
లస: ససస స
3597 NDX1351675
పపరర: డడనయయల ససతతష కలమలర
వవశపప గబ
తసడడ:డ ఆశరరసదస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:25
లస: పప

3586 NDX0868778
పపరర: అహమణద షపక

94-165/502

భరస : ఏససదడసస రరపపరర
ఇసటట ననస:96-5-187
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : దడనయయలల వ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : షసలస బభబబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:29
లస: ససస స
3594 AP151000348262
పపరర: మణణమణ వవశపప గబ

94-165/504

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-5-188
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహణణఖస తరరవదద
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:20
లస: ససస స
3591 NDX1386259
పపరర: శరరష వవశపప గబ

3583 AP151000348216
పపరర: ఆశరరసదస కకలల

3581 NDX0027938
పపరర: మమరర ససనసద కకమమణరర

తసడడ:డ జనకకటట గబరరబకస kommuri
ఇసటట ననస:96-5-187
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబడహస కకలల
ఇసటట ననస:96-5-187
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-5-188
వయససస:32
లస: ససస స
3588 NDX2491744
పపరర: జజషషవ తరరవదద

94-165/501

భరస : వనసకటసరసమ దడమమచరర
ఇసటట ననస:96-5-186
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఏససదడసస rapuri
ఇసటట ననస:96-5-187
వయససస:43
లస: ససస స
3585 NDX0868745
పపరర: రరజజసనడ షపక

3580 NDX0028001
పపరర: అజయ కలమలరర దడమమచరర

94-165/493

భరస : దదవదడనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస కకదమల
ఇసటట ననస:96-5-185
వయససస:68
లస: పప

3576 NDX1351428
పపరర: పసడయలసక ఆలకలసట

3579 NDX2491751
పపరర: పసడత అలకలసట

3571 NDX0027953
పపరర: రరహహ లమణ రరపపరర

3596 NDX0452706
పపరర: అనఫర షపక

94-165/517

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:60
లస: ససస స
94-165/519

3599 NDX1492255
పపరర: దడనయయలల వవశపప గబ

94-165/520

తసడడ:డ జకరయఖ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:29
లస: పప
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3600 NDX0099937
పపరర: సపలస బభబబ వవశర పప గబ
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94-165/521

తసడడ:డ జకకయఖ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:33
లస: పప
3603 AP151000348218
పపరర: మహన వవశపప గబ

94-165/524

94-165/527

94-165/530

94-165/533

94-165/536

94-165/539

94-165/542

తసడడ:డ సరమమఖలల కత
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:32
లస: పప

3613 NDX0452763
పపరర: నడగ రతనస వవశపప గబ

3616 NDX2406403
పపరర: కకమల గగనడ

3619 NDX1351709
పపరర: ఆశరరసదస వవశపప గబ

3622 NDX1351758
పపరర: రరధదక కతస

94-165/545

3625 AP151000348231
పపరర: ససశల కతస

94-165/534

3628 NDX0452789
పపరర: సరమమఖలల కతస
తసడడ:డ రరమబలల కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:58
లస: పప

3608 NDX1351691
పపరర: ససనత వవశపప గబ

94-165/529

3611 NDX2378743
పపరర: నవన వవసపప గబ

94-165/532

3614 AP151000348450
పపరర: కసస
స రర వవశపప గబ

94-165/535

తసడడ:డ ఎజజడ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:46
లస: పప
94-165/537

3617 MLJ2363315
పపరర: బబఖలల రరణణ గరనడ

94-165/538

భరస : మహన గరనడ
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:36
లస: ససస స
94-165/540

3620 MLJ2363323
పపరర: మహన గరనడ

94-165/541

తసడడ:డ ససలలమలన గరనడ
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:70
లస: పప
94-165/543

3623 NDX1386267
పపరర: ససరగఖ రరణణ కతస

94-165/544

భరస : బభబబ రరవప కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:33
లస: ససస స
94-165/546

భరస : సరమమఖలల కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:73
లస: ససస స
94-165/548

94-165/526

తసడడ:డ కసస
స రర బభబబ వవసపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ రరవప కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకరణ నసనవ
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:41
లస: ససస స
3627 NDX1351733
పపరర: రరజగష కత

94-165/531

తసడడ:డ వనసకటయఖ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ రరవప కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:26
లస: ససస స
3624 NDX1351725
పపరర: రజన పసడయలసక నసనవ

3610 AP151000348227
పపరర: వజయమణ వవశపప గబ

3605 NDX2185305
పపరర: మసదడకకన యయససపప గబ

తలర : వజయమలణ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శలలణన గగనడ
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆశరరసదస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:54
లస: ససస స
3621 NDX1351741
పపరర: రమఖ పసడయ కతస

94-165/528

తసడడ:డ జకకయఖ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:96-5-193
వయససస:23
లస: ససస స
3618 NDX1351717
పపరర: ససవరరస మణ వవశపప గబ

3607 NDX0936195
పపరర: బభబబ వవశపప గబ

94-165/523

భరస : బభబబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-191
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఎజజడ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏజజడ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:36
లస: పప
3615 NDX2406411
పపరర: ససదదర కకరకపరటట

94-165/525

తసడడ:డ శమనస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-191
వయససస:57
లస: పప

భరస : కసస
స రర వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-192
వయససస:43
లస: ససస స
3612 NDX0901561
పపరర: జకకయఖ ఏససపప గబ

3604 NDX2491777
పపరర: పడభబదడస గరదదపరటట

3602 AP151000348284
పపరర: ఆశరరసదస వవశపప గబ

తసడడ:డ వసదనస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బభపయఖ గరదదపరటట
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:67
లస: పప

భరస : బభబబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-191
వయససస:50
లస: ససస స
3609 AP151000348228
పపరర: ససగబణ వవశపప గబ

94-165/522

తసడడ:డ ఏసప బబ వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస వవశపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-190
వయససస:51
లస: పప
3606 AP151000348224
పపరర: ఏససదయమణ వవశపప గబ

3601 MLJ0697953
పపరర: శరఖమ వవశపప గబ

3626 NDX2037324
పపరర: రవ కతస

94-165/547

తసడడ:డ బభబబ రరవప కతస
ఇసటట ననస:96-5-194
వయససస:29
లస: పప
94-165/549

3629 AP151000348235
పపరర: నరసమణ అసకరళ

94-165/550

భరస : శశషగరరర అసకరళ
ఇసటట ననస:96-5-195
వయససస:44
లస: ససస స
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3630 NDX2219103
పపరర: భమ లకడణ అసకరళ
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94-165/551

భరస : శవ శసకర అసకరళ
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:24
లస: ససస స
3633 MLJ2363703
పపరర: హలలర లలయ బబజవరడ

94-165/554

94-165/557

94-165/560

94-165/563

94-180/1224

94-165/567

94-148/351

తసడడ:డ రరఘవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-6-166
వయససస:67
లస: పప

3643 AP151000348547
పపరర: ఏసయఖ బబజవరడ

3646 NDX2335412
పపరర: వరహహద షపక

3649 NDX0653311
పపరర: దదవదడసస దరరరనపప

3652 NDX0142133
పపరర: నడగ చతననకగశవపలల పరపతతటట

94-148/354

3655 NDX0841569
పపరర: మసరసనసల సయఖద

94-165/564

3658 AP151000312472
పపరర: ససజజత పససపపలలటట
భరస : పవన కలమలర ధడకకనవన
ఇసటట ననస:96-6-166/1
వయససస:44
లస: ససస స

3638 NDX2335305
పపరర: ససపసడయ పలర సటటహ

94-165/559

3641 AP151000348546
పపరర: మమరరగకస
గ బబజవరడ

94-165/562

3644 NDX0450924
పపరర: పరరసతమణ మలలర

94-165/565

భరస : శసకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:96-5-332
వయససస:58
లస: ససస స
94-165/566

3647 NDX2446607
పపరర: ఇసదదర గబసటకరన

94-148/349

తసడడ:డ బభబబ గబసటకరన
ఇసటట ననస:96-6-126
వయససస:23
లస: ససస స
94-165/568

3650 NDX2315893
పపరర: మలనస పరపతతటట

94-148/350

భరస : నడగ చతననకగశవపలల పరపతతటట
ఇసటట ననస:96-6-149
వయససస:22
లస: ససస స
94-148/352

3653 MLJ2407542
పపరర: చతననయఖ పరపసతతటటట

94-148/353

తసడడ:డ లసగయఖ పర ప తత టట
ఇసటట ననస:96-6-149
వయససస:53
లస: పప
94-148/355

తసడడ:డ మసరసనసల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-159
వయససస:40
లస: పప
94-147/47

94-165/556

భరస : ఏసయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చతనన యఖ పర ప తత టట
ఇసటట ననస:96-6-149
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-157/1
వయససస:40
లస: పప
3657 AP151000309249
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

94-165/561

తసడడ:డ పసలల దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-6-126
వయససస:60
లస: పప

భరస : చతననయఖ పర పతత టటట
ఇసటట ననస:96-6-149
వయససస:50
లస: ససస స
3654 NDX0361741
పపరర: బభషర సయఖద

3640 NDX0707158
పపరర: యయలయలకలఖస బబజవరడ

3635 NDX2219095
పపరర: శవ శసకర అసకరళ

భరస : ఇసదదర పడసరద పస
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరధదక సస
ఇసటట ననస:96-6-24
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దదవదడసస దరరరనపప
ఇసటట ననస:96-6-126
వయససస:60
లస: ససస స
3651 MLJ2407393
పపరర: కలమలరర పరపతతటటట

94-165/558

తసడడ:డ జజసఫ బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ నరరఖన మమరరస చససడసరర
ఇసటట ననస:96-5-384
వయససస:49
లస: ససస స
3648 NDX0486696
పపరర: అచచమణ దరరరనపప

3637 NDX2335321
పపరర: ఎలజబబత రరణణ బబజవరడ

94-165/553

తసడడ:డ బకలల దదవ అసకరళ
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యయషయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:26
లస: పప
3645 NDX1705567
పపరర: హనసమలయమణ చససడసరర

94-165/555

భరస : ఎలసకకస బ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యయశయఖ బ
ఇసటట ననస:96-5-198
వయససస:36
లస: ససస స
3642 NDX2037373
పపరర: చసటట బబజవరడ

3634 AP151000348238
పపరర: మరరయమణ అసకరళ

3632 NDX0388041
పపరర: శవపరరసత అసకరళళ

తసడడ:డ దదవబకస అసకరళ
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బకకలల అసకరళ
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలలరరత పసలరపప గబ
ఇసటట ననస:96-5-197
వయససస:44
లస: పప
3639 NDX2335289
పపరర: ససరరప రరణణ బబజవరడ

94-165/552

భరస : సరసబశవ రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజణన బబజవరడ
ఇసటట ననస:96-5-196
వయససస:48
లస: ససస స
3636 NDX0897215
పపరర: జజయల దదపక పసలరపప గబ

3631 NDX2363414
పపరర: చనన అసకరల

3656 AP151000309489
పపరర: జజషనవశసర రరవప పససపపలలటట

94-147/46

తసడడ:డ సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-6-166
వయససస:46
లస: పప
94-147/48

3659 AP151000312119
పపరర: భభగఖలకడణ పససపపలలటట

94-147/49

భరస : సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-6-166/1
వయససస:60
లస: ససస స
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3660 NDX1330117
పపరర: పసరరబ షపక
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94-165/569

భరస : బభబర షపక
ఇసటట ననస:96-6-188
వయససస:51
లస: ససస స
3663 AP151000348050
పపరర: హహసససన షపక

94-165/572

94-165/575

94-165/578

94-165/581

94-165/583

94-165/586

94-165/589

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:36
లస: పప

3673 NDX2491702
పపరర: బభషర తతళళ బబసగ షపక

3676 NDX1330133
పపరర: యమసఫ బ సయఖద

3679 NDX1869587
పపరర: మమలలమణ షపక

3682 NDX2491785
పపరర: లతఫ బ సయఖద

94-165/592

3685 NDX1057389
పపరర: సతష మలనసకకసడ

94-165/582

3688 NDX2219111
పపరర: లలల బభష సయఖద
తసడడ:డ మసరసన వ ల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:38
లస: పప

3668 AP151000348049
పపరర: మసరసన బ షపక

94-165/577

3671 MLJ2363513
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

94-165/580

3674 NDX2266484
పపరర: రరజగశసరర మలనసకకసడ

94-80/789

భరస : సతష మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:30
లస: ససస స
94-165/584

3677 NDX2219004
పపరర: గరలబబ సయఖద

94-165/585

భరస : నడగమర బభష సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:30
లస: ససస స
94-165/587

3680 NDX2219020
పపరర: వనసకట లకడణ మలదన

94-165/588

భరస : శకనవరసరరవప మలదన
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:51
లస: ససస స
94-165/590

3683 NDX2219012
పపరర: వనసకట అనస రసజత మలదన

94-165/591

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలదన
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:24
లస: పప
94-165/593

తసడడ:డ బబనరమన మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:31
లస: పప
94-165/595

94-165/574

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:27
లస: పప
3687 NDX2219210
పపరర: నడగమర బభష సయఖద

94-165/579

భరస : సససదడ స షపక
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబనరమన మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:54
లస: ససస స
3684 NDX2335347
పపరర: వనసకట సరయ తదజ మలదన

3670 NDX0373811
పపరర: ఖలససస మహమణద

3665 NDX2154623
పపరర: మసరసన బభషర మహమణద

భరస : అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లలల బభష సయఖద
ఇసటట ననస:96/6/205
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:47
లస: ససస స
3681 NDX1057330
పపరర: శరసతకలమలరర మలనసకకసడ

94-165/576

తలర : మలదదన బబసగ షపక
ఇసటట ననస:96-6-204
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబనరమలన మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:29
లస: ససస స
3678 NDX1613901
పపరర: సయఖద మరర భ సయఖద

3667 MLJ2363547
పపరర: బబగస షపక

94-165/571

తసడడ:డ తడజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-201
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తడజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మదదన బబగ షపక
ఇసటట ననస:96-6-204
వయససస:20
లస: ససస స
3675 NDX1057124
పపరర: మమనకర సడవసత మలనసకకసడ

94-165/573

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:31
లస: పప
3672 NDX2491686
పపరర: ఆఫరల బబగస షపక

3664 AP151000312116
పపరర: తహహరరననసర మహమణద

3662 NDX1330125
పపరర: బభజదదబ షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-188/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తడజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-201
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:96-6-202
వయససస:28
లస: ససస స
3669 NDX1386218
పపరర: జమర షపక

94-165/570

భరస : నడజర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-188
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసససన షపక
ఇసటట ననస:96-6-188/1
వయససస:75
లస: పప
3666 NDX1386226
పపరర: సరబర షపక

3661 AP151000348048
పపరర: మమలలబ షపక

3686 NDX1057348
పపరర: మననహర మలనసకకసడ

94-165/594

తసడడ:డ బబనరమన మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:34
లస: పప
94-165/596

3689 NDX2219236
పపరర: శకనవరస రరవప మలదన

94-165/597

తసడడ:డ అపప రరవప మలదన
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:54
లస: పప
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94-165/598

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-205
వయససస:59
లస: పప
3693 NDX2335362
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-165/600

94-150/920

94-165/604

94-165/607

94-165/610

94-80/792

94-148/359

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:21
లస: పప

3703 NDX2219053
పపరర: జజన బ షపక

3706 NDX2219137
పపరర: బభజ షప క

3709 NDX2153666
పపరర: మమనక తననరర

3712 MLJ2407567
పపరర: ససజజత తననరర

94-148/362

94-148/365

3715 NDX2175413
పపరర: సరయమణ నసనకరర

94-148/356

3698 NDX2166412
పపరర: నససమల షపక

94-165/603

3701 NDX2159359
పపరర: సససదడ బ షపక

94-165/606

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:40
లస: ససస స
94-165/608

3704 NDX2166446
పపరర: నజమబలలర హహసపసన షపక

94-165/611

3707 NDX2266450
పపరర: వజయ లకడణ కలసపరటట

94-80/791

భరస : డదవడ కలసపరటట
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:55
లస: ససస స
94-148/357

3710 NDX2153674
పపరర: తడవవణణ తననరర

94-148/358

తసడడ:డ రరజజ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:24
లస: ససస స
94-148/360

3713 NDX0694224
పపరర: రరజగశసరర తననరర

94-148/361

తసడడ:డ అపరపరరవప తనబనరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:41
లస: ససస స
94-148/363

3716 AP151000315339
పపరర: వనసకటరమణ త నన రర

భరస : ససవర రరఘవయఖ లలట నసనకరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప తనబనరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:53
లస: ససస స

3718 NDX0142166
పపరర: ఈశసరరరవప త నన రర

3719 NDX0876235
పపరర: వరరరఘవయఖ తననరర

తసడడ:డ శసకరరరవప తనబనరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:32
లస: పప

94-165/609

తసడడ:డ అహమణద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:43
లస: ససస స
3717 NDX2218311
పపరర: వనయ కలమలర తననరర

94-165/605

తసడడ:డ రరజజ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:27
లస: ససస స
3714 NDX2130656
పపరర: అసజలదదవ తననరర

3700 NDX0869032
పపరర: నఫససర ససలలసనడ షపక

3695 NDX2040673
పపరర: సరబర షపక

భరస : నజమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షప క
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏబబల కలసపరటట
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:52
లస: పప
3711 NDX2175421
పపరర: నడగ లకడణ తననరర

94-165/602

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:43
లస: పప
3708 NDX2266500
పపరర: డదవడ కలసపరటట

3697 NDX2166396
పపరర: జరరన షపక

94-165/599

భరస : గరలస షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభజ షప క
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:44
లస: ససస స
3705 AP151000348061
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-165/601

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లలల బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:36
లస: ససస స
3702 NDX2219335
పపరర: ఇమలణమబ షప క

3694 NDX2491769
పపరర: కరరమబలలర షపక

3692 NDX2219319
పపరర: పరరసన షపక

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-206
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవల షపక
ఇసటట ననస:96-6-206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-207
వయససస:64
లస: పప
3699 NDX0869024
పపరర: మసససరరన షపక

94-80/790

తసడడ:డ ధవళ షపక
ఇసటట ననస:96-6-206
వయససస:31
లస: పప

భరస : దచల షపక
ఇసటట ననస:96-6-206
వయససస:62
లస: ససస స
3696 NDX3291960
పపరర: మసరసన వల షపక

3691 NDX2266476
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-148/366

94-148/364

94-148/367

తసడడ:డ అపరపరరవప తనబనరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:40
లస: పప
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3720 MLJ2407575
పపరర: శకనవరసరరవప త నన రర

94-148/368

తసడడ:డ అపరపరరవప తనబనరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:44
లస: పప
3723 NDX1491968
పపరర: అనల కలసపటట

94-165/613

94-148/372

94-148/375

94-148/378

94-148/381

94-148/893

94-148/385

తసడడ:డ అనఫరన న షప క
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:53
లస: పప

3733 MLJ0745935
పపరర: దరరయలబ షపక

3736 NDX1547027
పపరర: కరరమబలలర షపక

3739 NDX0795799
పపరర: భభణబ తహహర షపక

3742 NDX0271411
పపరర: మయమబననసర షపక

94-148/389

3745 NDX0462325
పపరర: మహబమబభబషర షపక

94-148/379

3748 NDX2023273
పపరర: మహమణద చసద షపక
తసడడ:డ ఖసదడవసద షపక
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:60
లస: పప

3728 NDX1792861
పపరర: రససల బ సయఖద

94-148/374

3731 MLJ0743625
పపరర: రహమబ
స ననసర షపక

94-148/377

3734 NDX1613703
పపరర: మసరసన షప క

94-148/380

తసడడ:డ మమలలల షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:43
లస: పప
94-148/382

3737 NDX2766442
పపరర: హనఫ ఖలన బభజ

94-148/892

తసడడ:డ పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:22
లస: పప
94-148/383

3740 NDX0271643
పపరర: శమల షప క

94-148/384

తసడడ:డ నడగబల మరర షప క
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:35
లస: ససస స
94-148/387

3743 NDX0412635
పపరర: మబసతడజగబగస షపక

94-148/388

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:56
లస: ససస స
94-148/390

తసడడ:డ జజన షప క
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:36
లస: పప
94-148/392

94-148/371

భరస : షహనడజ షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభజఖలన షపక
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగబల మరర షప క
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:49
లస: పప
3747 NDX0367441
పపరర: బభ జ ఖలన షప క

94-148/376

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:38
లస: ససస స
3744 NDX0902767
పపరర: మబన షప క

3730 NDX1394691
పపరర: లకడణ ససజజత అ పసప కటర

3725 AP151000315471
పపరర: సససరరభభనస సయఖద

భరస : జకకర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బభజ ఖలన
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:21
లస: పప
3741 NDX0694075
పపరర: సలణ పఠరన

94-148/373

భరస : బరరన షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:48
లస: పప
3738 NDX2764637
పపరర: హమద ఖలన పఠరన

3727 NDX1613729
పపరర: బభజ షప క

94-165/612

భరస : సలలరవపదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-210
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మలధవ రరవప అ పసప కటర
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గ ఫపర షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:68
లస: ససస స
3735 NDX1394683
పపరర: మలధవ రరవప అపసపకటర

94-148/370

భరస : జజకకర షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-6-214
వయససస:41
లస: ససస స
3732 MLJ0745000
పపరర: మరరబ షపక

3724 NDX1547548
పపరర: జజరరన సయఖద

3722 NDX1492016
పపరర: వజయ కలసపటట

భరస : అనల కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-210
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-210
వయససస:64
లస: పప
3729 NDX1613695
పపరర: మబసతడజ షప క

94-148/369

తసడడ:డ అపరపరరవప తననరర
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-208
వయససస:34
లస: పప
3726 AP151000315472
పపరర: సలలవపదదబన సయఖద

3721 NDX2130649
పపరర: రరజజరరవప తననరర

3746 AP151000315369
పపరర: మసరసన వల పఠరన

94-148/391

తసడడ:డ హనబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-215
వయససస:48
లస: పప
94-148/393

3749 NDX1886581
పపరర: హససనడ షపక

94-148/394

భరస : ఖలదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:26
లస: ససస స
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3750 NDX1151745
పపరర: అయయష షపక
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94-148/395

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:33
లస: ససస స
3753 NDX0142281
పపరర: మహమణద హహసపసన షప క

94-148/398

94-148/401

94-148/404

94-148/407

94-148/410

94-148/413

94-148/416

భరస : రరజజరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:52
లస: ససస స

3763 NDX1546714
పపరర: అనసష చతలర ల

3766 NDX1019173
పపరర: జరరనడ బబగమ పఠరన

3769 AP151000315003
పపరర: ససనసదమణ జస పన

3772 NDX2193829
పపరర: వవవక ఈమన

94-148/423

3775 NDX2088004
పపరర: కరరమబన షపక

94-148/408

3778 NDX1018829
పపరర: శశరమణ కకపపప ల
భరస : గగవసదస కకపపపల
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:59
లస: ససస స

3758 MLJ2407237
పపరర: నడగసతఖవత కరలసగడడ

94-148/403

3761 AP151000315040
పపరర: వర పడసరదరరవప కరళళస గ ఢఢ

94-148/406

3764 NDX1546821
పపరర: సరరస బ పఠరన

94-148/409

భరస : ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:27
లస: ససస స
94-148/411

3767 NDX1184043
పపరర: సలలణన ఖలన పఠరన

94-148/412

తసడడ:డ రహహన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:27
లస: పప
94-148/414

3770 AP151000315148
పపరర: పడసరదరరవప జస పన

94-148/415

తసడడ:డ సతడఖనసదమబ జస పన
ఇసటట ననస:96-6-220
వయససస:90
లస: పప
94-148/417

3773 NDX2003150
పపరర: సమన షపక

94-148/422

తసడడ:డ అలలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:24
లస: ససస స
94-148/424

భరస : ఖలద షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:49
లస: ససస స
94-148/426

94-148/400

తసడడ:డ కకసడడదడసస కరలస గడడ
ఇసటట ననస:96-6-217
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వర కలమలర ఈమన
ఇసటట ననస:96-6-221
వయససస:23
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:37
లస: ససస స
3777 NDX1018845
పపరర: సరమలమ జఖస కకపపప ల

94-148/405

భరస : పడసరదరరవప జస పన
ఇసటట ననస:96-6-220
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప కర మ నవ న
ఇసటట ననస:96-6-221
వయససస:62
లస: ససస స
3774 NDX1018803
పపరర: ససససణత కకపపప ల

3760 AP151000315018
పపరర: వనసకటరమణ కరలస గ ఢఢ

3755 MLJ2413821
పపరర: ససభభన షపక

భరస : వనసకటరమణ కరలసగడడ
ఇసటట ననస:96-6-217
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:32
లస: పప
3771 AP151000315230
పపరర: రతనకలమలరర కర మ నన న

94-148/402

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:42
లస: ససస స
3768 NDX1546615
పపరర: ఫసరగజ ఖలన పఠరన

3757 MLJ2407245
పపరర: సరళళదదవ కరలసగడడ

94-148/397

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరదరరవప కరలస గడడ
ఇసటట ననస:96-6-217
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-6-218
వయససస:24
లస: ససస స
3765 NDX1547175
పపరర: శక దదవ చలలర

94-148/399

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప కరలస గడడ
ఇసటట ననస:96-6-217
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వర పడసరదరరవప కరలసగడడడ
ఇసటట ననస:96-6-217
వయససస:78
లస: ససస స
3762 NDX1793976
పపరర: మమనక పససపపలలటట

3754 NDX1151737
పపరర: ఖలదర మసరసన షపక

3752 NDX2278158
పపరర: రమజజ బ షపక

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమశఫసర షపక
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:66
లస: పప
3759 MLJ2407229
పపరర: జజఖత కమలలకడ కరలసగడడడ

94-148/396

భరస : రవ కలమలర మననవ
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-6-216
వయససస:32
లస: పప
3756 NDX2278182
పపరర: ఇబడహహస షపక

3751 NDX2315851
పపరర: కకటటశసరమణ మననవ

3776 NDX0142455
పపరర: తడహహరరననసర షపక

94-148/425

భరస : వరహదసలలర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:51
లస: ససస స
94-148/427

3779 NDX1018886
పపరర: వజయలకడణ మలనసకకసడ

94-148/428

భరస : రమమష బభబబ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:59
లస: ససస స
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3780 NDX1138510
పపరర: అకకమ షప క
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94-148/429

తసడడ:డ ఖలలద షప క
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:28
లస: పప
3783 NDX1346550
పపరర: మహమణద షరరఫ షపక షప క

94-148/432

94-148/435

94-148/438

94-148/441

94-148/444

94-148/447

94-148/450

భరస : దరరయవల పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:42
లస: ససస స

3793 MLJ0748814
పపరర: మ హ బమబ బబగ

3796 NDX2003184
పపరర: భభరర వ తడలలదద

3799 AP151000315123
పపరర: కకటటశసరర యలరర గడడ

3802 NDX2130664
పపరర: రవకలమలర మమరరగబ

94-148/453

3805 NDX2786895
పపరర: సప లలమన మమరరగ

94-148/442

3808 AP151000315389
పపరర: మహదసనబ షపక
భరస : నడయబడసస షపక
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:50
లస: ససస స

3788 NDX0142513
పపరర: వహదసలలర షరరఫ షపక

94-148/437

3791 MLJ2407062
పపరర: ఖరఖరరస బబగ

94-148/440

3794 NDX2003176
పపరర: రరప కళ మమరరగబ

94-148/443

భరస : ససరగష గగవతతటట
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:33
లస: ససస స
94-148/445

3797 AP151000315122
పపరర: నడగమణణ యలరర గడడ

94-148/446

భరస : వనసకటటశసరరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:43
లస: ససస స
94-148/448

3800 AP151000315121
పపరర: రరజఖస యలరర గడడ

94-148/449

భరస : వనసకటటశసరరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:61
లస: ససస స
94-148/451

3803 AP151000315116
పపరర: పవన కలమలర యలరర గడడ

94-148/452

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:49
లస: పప
94-148/894

తసడడ:డ జజసఫ మమరరగ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:63
లస: పప
94-148/455

94-148/434

భరస : మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:96-6-223/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శలలణన మమరరగబ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ధరరణరరవప బటటట
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:79
లస: పప
3807 NDX0558098
పపరర: ఫరతమ పఠరన

94-148/439

భరస : వనసకటటశసరరర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబసజమమలపల బటటట
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:75
లస: ససస స
3804 AP151000315035
పపరర: బబసజమమలపల బటటట

3790 MLJ2407054
పపరర: షసషరద బబగ

3785 NDX0142380
పపరర: మబరళకకషష మమతషకల

తసడడ:డ మహమణద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజగశ మమరరగ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అలలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:44
లస: ససస స
3801 AP151000315080
పపరర: జయలకడణ బటటట

94-148/436

తసడడ:డ ఖలససస బబగ
ఇసటట ననస:96-6-223/1
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమలర మమరరగబ
ఇసటట ననస:96-6-224
వయససస:35
లస: ససస స
3798 NDX2003135
పపరర: హససన షపక

3787 NDX2003101
పపరర: అలలర బక షపక

94-148/431

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప మమతషకల
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:38
లస: పప

భరస : మదదనడ బబగ
ఇసటట ననస:96-6-223/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:96-6-223/1
వయససస:56
లస: పప
3795 NDX2130672
పపరర: కకపరవరస మమరరగబ

94-148/433

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మజగష మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:60
లస: పప
3792 MLJ2407039
పపరర: మదద న బబగ

3784 NDX1019017
పపరర: శశకకరణ మలనసకకసడ

3782 NDX0142471
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బభబబ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరమలమ జఖస కకపపపల
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:41
లస: పప
3789 NDX1018951
పపరర: రమమష బభబబ మలనసకకసడ

94-148/430

తసడడ:డ వహదసలలర షరరఫ మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వహదసలలర షరరఫ షప క
ఇసటట ననస:96-6-223
వయససస:32
లస: పప
3786 NDX1018837
పపరర: దసరరరరరవప క కకపపప ల

3781 NDX1386168
పపరర: జరసనసల బబ న మహమణద

3806 NDX2128206
పపరర: జజససణన పఠరన

94-148/454

తసడడ:డ దరరయవఅల పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:25
లస: ససస స
94-148/456

3809 AP151000315384
పపరర: బరరనబ పఠరన

94-148/457

భరస : జజననససదసలల పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:65
లస: ససస స
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3810 AP151000315150
పపరర: దరరయలవల పఠరన

94-148/458

తసడడ:డ జజననససదసలల పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:50
లస: పప
3813 NDX2786499
పపరర: ససనల కలమలర గమడసరర

3811 AP151000315008
పపరర: నడయబడసస షప క

తసడడ:డ మసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-6-225
వయససస:55
లస: పప
94-148/895

తసడడ:డ జజషషవ గమడసరర
ఇసటట ననస:96-6-226
వయససస:40
లస: పప

3814 NDX0271775
పపరర: అకస రఉననసరబబగస షపక

భరస : షకలర మహమణద అబబబల షప క
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన షప క
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:48
లస: పప

3819 NDX1792598
పపరర: శకలర మహమణద అబబబల

3820 AP151000315639
పపరర: మహబమబ ససభభన షప క

94-148/467

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-229
వయససస:23
లస: పప
3825 MLJ0745661
పపరర: బరరన షపక

3823 NDX0558437
పపరర: ఖలససస బ షప క

94-148/473

3826 AP151000315354
పపరర: జమలల సయఖద

భరస : అబబబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:80
లస: ససస స

3829 AP151000315149
పపరర: కరరమబదదబన సయఖద

తసడడ:డ అబబబలలర పపషప ల
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:54
లస: పప

94-148/468

94-148/896

3837 NDX1821629
పపరర: కరజయమణ అతతట

94-148/483

94-148/471

3818 NDX1794420
పపరర: మసరసన వల షపక

94-148/466

3821 NDX2511921
పపరర: ఫరమ ససలలసనడ సయఖద

94-148/469

3824 NDX0557645
పపరర: అబబబలలర షప క

94-148/472

తసడడ:డ చసద సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:96-6-231
వయససస:37
లస: పప
94-148/474

3827 NDX0269787
పపరర: సరజ ద సయఖద

94-148/475

భరస : రరయలజదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-148/477

3830 AP151000315270
పపరర: నసరరదదబన సయఖద

94-148/478

తసడడ:డ అబబబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:53
లస: పప
94-148/480

3833 NDX2002814
పపరర: అబబబల సమద షపక

94-148/481

తసడడ:డ రసజన బ షపక
ఇసటట ననస:96-6-232
వయససస:71
లస: పప

3835 NDX2764702
పపరర: ఖజగర అయమబ అహమద
మహమణద
తసడడ:డ షసషసర అహమద
ఇసటట ననస:96-6-233
వయససస:18
లస: పప

94-148/897

3838 MLJ0745455
పపరర: చటటట మణ తలకరయల

94-148/484

భరస : థడమస త ల కర య ల
ఇసటట ననస:96-6-236
వయససస:57
లస: ససస స

94-148/463

తసడడ:డ కరరమబదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-229
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హ య ద ర షప క
ఇసటట ననస:96-6-232
వయససస:70
లస: ససస స

3834 NDX2766806
పపరర: శరరజ అయమబ అహమద
మహమణద
తసడడ:డ షసషసర అహమద
ఇసటట ననస:96-6-233
వయససస:21
లస: పప

3815 NDX1821686
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:50
లస: పప

94-148/479 3832 AP151000315358
3831 MLJ0742940
పపరర: రరయలజదదబన సయఖద సయఖద
పపరర: గగ సస యల బబగస షప క

భరస : వజయ బభబబ చరపప ర
ఇసటట ననస:96-6-236
వయససస:44
లస: ససస స

94-148/465

భరస : నసరరదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-231/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-148/476

94-148/460

భరస : మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చడసద సరహహబ షప క
ఇసటట ననస:96-6-231
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలసహబ షప క
ఇసటట ననస:96-6-231
వయససస:38
లస: పప
3828 AP151000315351
పపరర: అమనససలలసనడ బబగస సయఖద

94-148/462

తసడడ:డ మరరసరహహబ షప క
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:75
లస: పప
94-148/470

3812 NDX2488195
పపరర: వరలకడణ దదవ రఘబమహసత

భరస : ససనల కలమలర గమడసరర
ఇసటట ననస:96-6-226
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:96-6-227
వయససస:43
లస: ససస స

94-148/464 3817 AP151000315181
3816 NDX1728726
పపరర: రఫసయ బబగస మహమణద షప క
పపరర: కరలలషర షప క

3822 NDX2511954
పపరర: షరరరక సయఖద

94-148/459

3836 MLJ0745422
పపరర: నడరరయణమణ చలలర

94-148/482

భరస : కకషరషరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:96-6-235
వయససస:68
లస: ససస స
3839 NDX2002327
పపరర: రగషన జమర షపక

94-148/485

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-236
వయససస:28
లస: పప
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94-148/486

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-236/1
వయససస:42
లస: ససస స
3843 NDX2087915
పపరర: అమర జజన షపక

94-148/489

94-148/492

94-148/495

94-148/498

94-148/501

94-148/504

భరస : రమమష బభబబ తడ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:50
లస: ససస స
3861 NDX0557850
పపరర: రమమశ బభబబ తత ళళ
ర రర

94-148/507

భరస : బభజ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:37
లస: ససస స

94-148/496

3853 NDX0269852
పపరర: చతడలత పసరరమలళపలర

3856 NDX0464800
పపరర: నడగ భభససర మలలరదద

94-148/810

94-148/499

3851 AP151000315309
పపరర: ఖలసససజజన షపక

3854 NDX0464826
పపరర: వవసకట రరధ రరణణ మలలరదద

94-148/502

3857 NDX0557710
పపరర: సస ధఖ గబతషలల
భరస : ససరగష తడళళరర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:38
లస: ససస స

3859 NDX0557249
పపరర: శక న వర స రర డడడ చలలర

3860 NDX0557892
పపరర: ససరగష తడ ళళ
ర రర

3865 NDX2036318
పపరర: జజన బబగమ సయఖద

3868 AP151000315124
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక
భరస : గబడడసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:67
లస: ససస స

94-148/494

94-148/497

94-148/500

భరస : శశష ససరఖనడరరయణమమరరస మలలర దద
ఇసటట ననస:96-6-239
వయససస:56
లస: ససస స

94-148/505

94-148/503

94-148/506

తసడడ:డ వనసకటటశరరర తడ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:43
లస: పప
94-148/508

3863 NDX2591451
పపరర: ఇమణనయయలల కరరరమమరర

94-148/809

తసడడ:డ బసవయఖ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:53
లస: పప
94-148/509

భరస : బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:27
లస: ససస స
94-148/511

3848 NDX0361824
పపరర: నజర షపక

తసడడ:డ శశషససరఖనడరరయణ మమరరస మలలర దద
ఇసటట ననస:96-6-239
వయససస:66
లస: పప

3862 NDX0557736
పపరర: వనసకటటశసరరర తడ ళళ
ర రర

94-148/491

తసడడ:డ అబబబలనబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ జజసబడ తడ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ఎమలనవయలయబ కరరమమరర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:25
లస: పప
3867 NDX2002855
పపరర: షకకల షపక

3850 AP151000315046
పపరర: మహహదబ దన షప క

3845 AP151000315280
పపరర: రరహనడ షప క

తసడడ:డ ఖలససస జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తడ ళళ
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-240
వయససస:51
లస: పప
3864 NDX2557668
పపరర: నఖల బభబబ కరరమమరర

94-148/493

భరస : రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:96-6-239
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:96-6-239
వయససస:24
లస: పప
3858 NDX0652149
పపరర: షసలల ఎలజబబత

3847 NDX1019140
పపరర: షరరఫ షప క

94-148/488

భరస : అబబబలలన దర షప క
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షప క
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:96-6-239
వయససస:26
లస: ససస స
3855 NDX1886490
పపరర: సలలణన బబగ షపక

94-148/490

తసడడ:డ ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖల ససస ఖలన షప క
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:41
లస: పప
3852 NDX1886524
పపరర: షమమ షపక

3844 NDX1019157
పపరర: సరదదకర షప క

3842 NDX1821595
పపరర: వజయ బభబబ చరపపర

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చరపపర
ఇసటట ననస:96-6-236/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖలససస జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-237
వయససస:55
లస: ససస స
3849 MLJ0742734
పపరర: నససరర రన షప క

94-148/487

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-236/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల నబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-236/1
వయససస:52
లస: పప
3846 MLJ2407419
పపరర: ఫరతమల బబగస షపక

3841 NDX2002293
పపరర: ఇమలమ న షపక

3866 NDX2010148
పపరర: సససదడబ షపక

94-148/510

భరస : సససదసదదబన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:34
లస: ససస స
94-148/512

3869 NDX0795591
పపరర: ఖలసససబ సయఖద

94-148/513

భరస : గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:71
లస: ససస స
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3870 NDX2010122
పపరర: సససదసదదబన సరహహబ షపక
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94-148/514

తసడడ:డ దరరయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:36
లస: పప
3873 AP151000315117
పపరర: నరణల బలభధడ

94-148/517

94-148/520

94-148/523

94-148/526

94-148/529

94-148/530

94-148/533

తసడడ:డ అబబబల నబ షప క
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:56
లస: పప

3883 MLJ2407971
పపరర: రషసద షపక

3886 NDX2860765
పపరర: ఆససఫర బబగబమ షపక

3889 AP151000315319
పపరర: అబదడబ షప క

3892 NDX1547449
పపరర: ఇమలమ న షపక

94-148/536

3895 NDX0142034
పపరర: కరరమబలలర షర ఖలదర షప క

94-148/527

3898 NDX2895589
పపరర: పపల మసరసన షపక
తసడడ:డ రశ షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:19
లస: పప

3878 NDX1547233
పపరర: షహనడజ షపక

94-148/522

3881 NDX1547357
పపరర: షసషసర షపక

94-148/525

3884 NDX1253087
పపరర: మహహదబ దన షప క

94-148/528

తసడడ:డ మహమణద షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:51
లస: పప
94-148/898

3887 NDX2816817
పపరర: అహమద అల షపక

94-148/899

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:32
లస: పప
94-148/531

3890 NDX1669110
పపరర: జజన బబగస షపక

94-148/532

భరస : సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:59
లస: ససస స
94-148/534

3893 NDX0141390
పపరర: అబబబల రహహమలన షప క

94-148/535

తసడడ:డ మహమణద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:31
లస: పప
94-148/537

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:35
లస: పప
94-148/539

94-148/519

తసడడ:డ మహహదదబన షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ న షప క
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:36
లస: పప
3897 NDX0651893
పపరర: మహమణద షరరఫ షప క

94-148/524

భరస : కరలషరవల షప క
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అబబబల గఫపర షప క
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:70
లస: ససస స
3894 NDX1669136
పపరర: మహబమబ హహసపసన షపక

3880 AP151000315323
పపరర: రహహమబననసరబబగస షప క

3875 AP151000315228
పపరర: ససధడకర బలభధడ

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షప క
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:26
లస: ససస స
3891 NDX0141440
పపరర: మమమమబననసర షప క

94-148/521

తసడడ:డ పపలమసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:58
లస: పప
3888 NDX1547563
పపరర: రజయ షపక

3877 MLJ2408011
పపరర: సరజదడ షపక

94-148/516

తసడడ:డ బబచచరరమయఖ బలభ ధడ
ఇసటట ననస:96-6-242
వయససస:55
లస: పప

భరస : మసరసన షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదబ సన షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:26
లస: పప
3885 MLJ2407476
పపరర: రససల నడయబ కలరపరటట

94-148/518

భరస : రషసద షప క
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రససల నడయబ కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:53
లస: ససస స
3882 NDX1253079
పపరర: షబబర షప క

3874 AP151000315654
పపరర: రమలదదవ బలభధడ

3872 NDX0796631
పపరర: బభ శద సయఖద

తసడడ:డ గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబచచరరమయఖ బలభ ధడ
ఇసటట ననస:96-6-242
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:96-6-243
వయససస:20
లస: ససస స
3879 MLJ2407716
పపరర: ఆబద కలరపరటట

94-148/515

తసడడ:డ బబడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-241
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడసరదస బలభ ధడ
ఇసటట ననస:96-6-242
వయససస:55
లస: ససస స
3876 NDX2488187
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

3871 NDX0694018
పపరర: బభజ సససద షపక

3896 MLJ2408383
పపరర: ఉసరణన షపక

94-148/538

తసడడ:డ కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:40
లస: పప
94-148/900

3899 NDX2962892
పపరర: అబబబల సబర షపక

94-165/1112

తసడడ:డ రశద షపక
ఇసటట ననస:96-6-244
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: మసరసన షరరఫ షపక
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94-80/793

తలర : గగససయల షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:26
లస: పప
3903 NDX1792788
పపరర: షసషరద షపక

94-148/542

94-148/545

94-148/548

94-148/901

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:59
లస: ససస స
3915 NDX2766996
పపరర: అఫరసనడ షనసన షపక

94-148/543

3907 NDX0557116
పపరర: అనఫ కలరపరటట

3910 NDX1607359
పపరర: గగస బభబబ మహమణద

94-148/546

తసడడ:డ మహబమబ బభష
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:20
లస: ససస స

3905 NDX0142067
పపరర: అబబబల రవపఫ షప క

3908 NDX1018795
పపరర: నసరరదదబన షప క

94-148/549

94-148/547

3911 NDX1792564
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:డ మహమణద ఆదస మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:63
లస: పప

3913 NDX2765881
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

3914 NDX2765915
పపరర: అతక బబగస షపక

3916 NDX3251790
పపరర: అషరరరదదర నన షపక

94-148/544

తసడడ:డ అమరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:46
లస: పప

94-148/902

తసడడ:డ ఫసజలలర
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:45
లస: పప
94-148/904

94-148/541

తసడడ:డ మహమణద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడయబ రససల కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అమరరదదబన షప క
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:52
లస: పప
3912 NDX2856748
పపరర: శరమ శరద బబగబమ షపక

3904 NDX2002459
పపరర: అబబబల రరవపఫ షపక

3902 NDX0142109
పపరర: ఖరఖరరననసర షప క

భరస : మహమణద షరరఫ షప క
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమణద శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:38
లస: పప
3909 NDX1547415
పపరర: ఇమలమబదదబన షపక

94-148/540

భరస : ఆరరఫ కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:55
లస: ససస స
3906 NDX1792309
పపరర: ఫసరగజ షపక

3901 NDX0557538
పపరర: బభ జ పరరసన కలరపరటట

94-148/550

94-148/903

భరస : జజకకర హహససన
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/903

తసడడ:డ ఇమలమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:96-6-245
వయససస:21
లస: పప

3917 MLJ0748392
పపరర: పదడణవత పససపపలలటట

94-148/551

భరస : కకటటశసరరరవప ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:44
లస: ససస స

94-148/552 3919 NDX2315950
94-148/553 3920 MLJ0748384
3918 NDX2315927
పపరర: అరరద అల ఖలన మహమణద
పపరర: షరహహద అల ఖలన మహమణద
పపరర: కకటటశసరరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ అహణద అల ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అహణద అల ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:23
లస: పప

94-148/811 3922 NDX2589265
3921 NDX2589323
పపరర: మహమణద అహణద అల ఖలన
పపరర: మహమణద షరహహన ససలలసనడ

తసడడ:డ మహమణద గగస ఖలన
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:52
లస: పప
3924 NDX0797134
పపరర: చతలరమణ కలసపటట

భరస : మహమణద అహణద అల ఖలన
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:48
లస: ససస స
94-148/556

భరస : సమలధడనస కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-247
వయససస:44
లస: ససస స
3927 NDX1357904
పపరర: సమలధడనస కలసపటట
తసడడ:డ లకడణ కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-247
వయససస:50
లస: పప

94-148/812

3925 NDX1357896
పపరర: కకరణ కలసపటట

3928 NDX1842948
పపరర: యశశద అమణశశటట
భరస : సరసబశవ రరవప అమణశశటట
ఇసటట ననస:96-6-248
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ ప సస పప లల టట
ఇసటట ననస:96-6-246
వయససస:48
లస: పప
3923 NDX0797373
పపరర: శరకవణణ కలసపటట

94-148/555

తసడడ:డ నరగశ కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-247
వయససస:29
లస: ససస స
94-148/557

తసడడ:డ సమలధడనస కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-247
వయససస:29
లస: పప
94-148/559

94-148/554

3926 NDX0796896
పపరర: నరగశ కలసపటట

94-148/558

తసడడ:డ సమలధడనస కలసపటట
ఇసటట ననస:96-6-247
వయససస:32
లస: పప
94-165/614

3929 NDX1330216
పపరర: వవసకట అనసష అమణశశటట

94-165/615

తసడడ:డ వవసకట రరవప అమణశశటట
ఇసటట ననస:96/6/248
వయససస:34
లస: ససస స
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3930 NDX1330190
పపరర: వవసకట రతస మణ అమణశశటట

94-165/616

భరస : వవసకటటశసరరర అమణశశటట
ఇసటట ననస:96-6-248
వయససస:53
లస: ససస స
3933 NDX1330208
పపరర: వవసకటటశసరరర అమణశశటట

94-165/619

94-80/796

94-145/797

94-148/562

94-148/905

94-148/566

94-165/622

భరస : అసకమణరరవప ససపరటట
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:34
లస: ససస స

3943 NDX0557165
పపరర: షపక మసరసనసల

3946 NDX2266534
పపరర: మలలర శసరర పరగగలల

3949 NDX2218345
పపరర: హహనడ చరణ దదరప లర

3952 NDX2219244
పపరర: ఆససయ బబగస మహమణద

94-80/798

3955 NDX2266518
పపరర: ఆఫరరల షపక

94-148/563

3958 NDX2406437
పపరర: జజఖత తలల
ర రర
భరస : రవ కకరణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:36
లస: ససస స

3938 NDX0101659
పపరర: చటటటబభబబ చసదదలల

94-165/621

3941 NDX1613661
పపరర: ఫరతమల షపక

94-148/561

3944 NDX0874164
పపరర: గగస షపక

94-148/564

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:49
లస: పప
94-80/797

3947 NDX1613679
పపరర: శరకవణణ దదరపలర దద ర ప లర

94-148/565

తసడడ:డ మలరరయ దడసస దదరపలర
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:25
లస: ససస స
94-148/567

3950 NDX0143925
పపరర: మరరయ దడసస దదరపలర

94-148/568

తసడడ:డ చలమయఖ దద వ యల న
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:56
లస: పప
94-165/623

94-165/624
3953 NDX1725854
పపరర: ఖలజజ ఖలదర వరల మహమణద

తసడడ:డ అయమఖబ మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:53
లస: పప
94-80/799

తసడడ:డ ఖలజజవలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:25
లస: పప
94-165/626

94-80/795

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖజ ఖలదర వల మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజవలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:27
లస: ససస స
3957 NDX1843029
పపరర: వరణణ ససపరటట

94-148/560

తసడడ:డ మరరయ దడస దదర పలర
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ ఖలదర వల మహమణద
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:22
లస: ససస స
3954 NDX2266591
పపరర: అసరణ షపక

3940 NDX1749037
పపరర: రగషణ సయఖద

3935 NDX2266559
పపరర: కకసడమణ పరపతతటట

తసడడ:డ సససదరయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:96-6-249
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరరయ దడసస దద వ యల న
ఇసటట ననస:96-6-252
వయససస:48
లస: ససస స
3951 NDX2219277
పపరర: సబహ మహమణద

94-165/620

తసడడ:డ ఆదస సర హబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:42
లస: పప
3948 NDX0143891
పపరర: దదవయలన దదరపలర

3937 NDX1117928
పపరర: జజససరన చసదదలల

94-165/618

భరస : పసచచయఖ పరపతతటట
ఇసటట ననస:96-6-249
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసరరన న పఠరన
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:38
లస: ససస స
3945 NDX3126349
పపరర: బభజ షపక

94-80/794

భరస : చటటటబభబబ చసదదలల
ఇసటట ననస:96-6-249
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:96-6-251
వయససస:37
లస: ససస స
3942 NDX0269993
పపరర: షపసకరబబగస పఠరన

3934 NDX2266542
పపరర: వజయ లకడణ పరపతతటట

3932 NDX1492305
పపరర: బభషర షపక

తసడడ:డ చనన జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-248
వయససస:44
లస: పప

భరస : చతనడన కగశవపలల పరపతతటట
ఇసటట ననస:96-6-249
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ పరపతతటట
ఇసటట ననస:96-6-249
వయససస:47
లస: పప
3939 NDX3119146
పపరర: పసదబ ససభభన షపక

94-165/617

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర అమణశశటట
ఇసటట ననస:96-6-248
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ అమణశశటట
ఇసటట ననస:96-6-248
వయససస:55
లస: పప
3936 NDX2266575
పపరర: పసచచయఖ పరపతతటట

3931 NDX1386234
పపరర: వనసకటభడవప అమణశశటట

3956 NDX1117910
పపరర: రరణణ చసదదలల

94-165/625

తసడడ:డ చటటటబభబబ చసదదలల
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:29
లస: ససస స
94-165/627

3959 NDX0897231
పపరర: జలలఖల షపక

94-165/628

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:38
లస: ససస స
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3960 AP151000348115
పపరర: అబదడ షపక

94-165/629

భరస : ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:43
లస: ససస స
3963 NDX2406429
పపరర: రవ కకరణ తలల
ర రర

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:27
లస: పప
94-165/632

తసడడ:డ కకటయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:42
లస: పప
3966 NDX2266583
పపరర: గగససయల షపక

94-80/800

94-165/636

94-165/639

94-165/642

94-165/645

94-148/569

భరస : శకనవరస గబనకరల
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:41
లస: ససస స

3973 NDX2219368
పపరర: ఖయబఖస సయఖద

3976 NDX2219293
పపరర: అభషపక రతన చడవల

3979 MLJ2363521
పపరర: అహణద సయఖద

3982 NDX2335453
పపరర: ఖసససబ దసదదకలల

94-1/1246

3985 NDX1613935
పపరర: షమణ షపక

94-165/640

3988 MLJ2363679
పపరర: మరరబ షపక
భరస : అమరరలలర షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:46
లస: ససస స

94-165/635

3971 NDX0451286
పపరర: జమర సయఖద

94-165/638

3974 NDX1492180
పపరర: పపషప ససనత చడవల

94-165/641

భరస : కకరణ కలమలర చడ
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:50
లస: ససస స
94-165/643

3977 NDX1491984
పపరర: యశససత రతన చడవల

94-165/644

తసడడ:డ కకరణ కలమలర చడవల
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:26
లస: పప
94-165/646

3980 NDX2415693
పపరర: సరసబభడజఖస జజరర

94-80/801

తసడడ:డ బడహణనసదస జజరర
ఇసటట ననస:96-6-256
వయససస:77
లస: ససస స
94-165/647

3983 NDX2906667
పపరర: మబసస ఫర షపక

94-165/1113

తసడడ:డ సససద షపక
ఇసటట ననస:96-6-258
వయససస:18
లస: పప
94-165/648

భరస : సససదడ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:28
లస: ససస స
94-165/650

3968 NDX2335420
పపరర: ఫసర దదస జహ సయఖద

తసడడ:డ ఇసరణయల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:30
లస: పప

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:96-6-258
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దదవరకర వ
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:22
లస: ససస స
3987 NDX0707174
పపరర: కకటటశసరర గబనకరల

94-165/637

తసడడ:డ యసరణయల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-257/1
వయససస:36
లస: పప
3984 NDX2241925
పపరర: సతఖ వరససరరడడడ

3970 AP151000348084
పపరర: బక కకజ బబగస సయఖద

94-165/1143

భరస : అహమడ సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరన కలమలర చడవల
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమలర చడవల
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:27
లస: పప
3981 NDX0270413
పపరర: యమస ఫ స లలమ సయఖద

94-165/634

తసడడ:డ ఇసరసమయల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఏసస రతనస చడవల
ఇసటట ననస:96-6-255
వయససస:83
లస: ససస స
3978 NDX1491992
పపరర: రరజగష రతన చడవల

3967 NDX1906546
పపరర: ఆససయల సయఖద

3965 NDX2868974
పపరర: నససస తలల
ర రర
తసడడ:డ రవ కకరణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : యసరణయల సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:44
లస: పప
3975 NDX1492123
పపరర: మలరస మణ చడవల

94-165/633

భరస : జమర సససయఖద
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలహహఖయస షపక
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:39
లస: ససస స
3972 NDX2335438
పపరర: సరదదక షపక

3964 NDX2219194
పపరర: గగస షపక

94-165/631

తసడడ:డ శరఖమమల ససపరటట
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-253
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-254
వయససస:40
లస: ససస స
3969 MLJ2363638
పపరర: ఖసదదబస బబగస షపక

94-165/630 3962 NDX1842971
3961 NDX1328780
పపరర: మబసరసక అహణద మహమణద
పపరర: అసకమణరరవప ససపరటట

3986 NDX2219061
పపరర: మణణ ఏపపరర

94-165/649

భరస : లకణణ ఏపపరర
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:36
లస: ససస స
94-165/651

3989 AP151000348098
పపరర: పకకర బ షపక

94-165/652

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:46
లస: ససస స
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3990 MLJ2363596
పపరర: మసరసన బ షపక
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94-165/653

భరస : సయఖద షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:50
లస: ససస స
3993 NDX0896993
పపరర: రససల షపక

94-165/656

94-165/659

94-165/662

94-165/664

94-165/667

94-165/669

94-165/672

భరస : హనసమసతరరవప తడడడ
ఇసటట ననస:96-7
వయససస:62
లస: ససస స

4003 MLJ2363604
పపరర: పసరరబ షపక

4006 NDX2964633
పపరర: శశశదడబ షపక

4009 AP151000348117
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

4012 NDX2868800
పపరర: శశశదడబ షపక

94-148/571

4015 NDX1547373
పపరర: ఇససఫ సయఖద

94-165/665

4018 NDX0300004
పపరర: ధనససజయ అపరపరరవప తడడడ
తసడడ:డ హనసమసతరరవప తడడడ
ఇసటట ననస:96-7
వయససస:40
లస: పప

3998 AP151000348107
పపరర: అసజమణ వరససరరడబ డ

94-165/661

4001 NDX2335503
పపరర: షకకల షపక

94-165/663

4004 MLJ2363661
పపరర: మరరవల షపక

94-165/666

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-261
వయససస:48
లస: పప
94-80/994

4007 NDX0099739
పపరర: నసరర హన షపక

94-165/668

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:37
లస: ససస స
94-165/670

4010 MLJ2363422
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-165/671

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:47
లస: పప
94-165/1115

4013 NDX1547522
పపరర: యబససబ సయఖద

94-148/570

భరస : యబసఫ సయఖద
ఇసటట ననస:96-6-311
వయససస:51
లస: ససస స
94-148/572

తసడడ:డ మసరసన స యఖద
ఇసటట ననస:96-6-311
వయససస:56
లస: పప
94-147/50

94-165/658

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-261
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససఫ స యఖద
ఇసటట ననస:96-6-311
వయససస:31
లస: పప
4017 NDX0306480
పపరర: జయశక తడడడ

94-165/1114

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:70
లస: పప
4014 NDX1547506
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

4000 NDX2766988
పపరర: అబబబలలర షపక

3995 NDX2219079
పపరర: లకణణ ఏపపరర

భరస : శసకరరరవప వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:96-6-260
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:96-6-262
వయససస:63
లస: ససస స
4011 AP151000348113
పపరర: జజన షపక

94-165/660

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:96-6-261
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-261
వయససస:57
లస: పప
4008 MLJ2363430
పపరర: షరరఫపన షపక

3997 NDX0451310
పపరర: రహమణదదబ షపక

94-165/655

తసడడ:డ మసరసన ఏపపరర
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-6-260
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:96-6-261
వయససస:43
లస: ససస స
4005 NDX1117886
పపరర: మసరసన వల షపక

94-165/657

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-260
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ
ససరఖనడరరయణ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:96-6-260
వయససస:63
లస: పప
4002 MLJ2363588
పపరర: సససదడబ షపక

3994 NDX1613927
పపరర: సససదడ మసరసన షపక

3992 NDX2335461
పపరర: రహహమలన బ షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ గబనకరల
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:49
లస: పప
3999 MLJ2363653
పపరర: శసకరరరవప వరససరరడబ డ

94-165/654

భరస : పసదమహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-6-259
వయససస:29
లస: పప
3996 NDX0869016
పపరర: శకనవరస గబనకరల

3991 NDX0451294
పపరర: హహసపసన బ షపక

4016 NDX2446557
పపరర: ససరగష బభససన

94-148/573

తసడడ:డ సతడఖరరవప బభససన
ఇసటట ననస:96-6-314
వయససస:21
లస: పప
94-147/51

4019 NDX0814764
పపరర: ససగస బతష
స ల వనసకటటశసరరర

94-147/52

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససగస బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7
వయససస:50
లస: పప
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94-164/878

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-7-207
వయససస:25
లస: ససస స
4023 NDX0027391
పపరర: రరజ జ

94-164/881

4024 AP151000345506
పపరర: వనసకటరమణమణ చలలర

94-164/884

4027 NDX1138551
పపరర: నడగరరజ చలలర

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:55
లస: పప

4030 MLJ0694513
పపరర: దసరరరపడసరద కసదసనసరర 

తసడడ:డ అనసతస
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:57
లస: ససస స
4038 NDX2710564
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచల

94-164/1164

94-164/898

భరస : వనసకటటశసరరరహ
ఇసటట ననస:96-7-275
వయససస:45
లస: ససస స

4039 NDX1462043
పపరర: పపరరషమ ఉపపపతళళ

4042 AP151000345284
పపరర: లకడణ ఉపపపతల

94-164/901

4045 MLJ0691956
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపతడల

94-164/891

4048 MLJ3681079
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడల
తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:96-7-275
వయససస:48
లస: పప

4028 AP151000342255
పపరర: శకనవరసరరవప చలలర

94-164/886

4031 NDX1199017
పపరర: అసకమణ వరర

94-164/889

4034 AP151000345280
పపరర: మమరరకలమలరర కలసచడల

94-164/892

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:48
లస: ససస స
94-164/894

4037 MLJ0691857
పపరర: వవ గయఖ కలసచడల 

94-164/895

తసడడ:డ కకటటనడగబలల 
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:44
లస: పప
94-164/896

4040 MLJ3683786
పపరర: అసకమణ బతష
స ల

94-164/897

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:37
లస: ససస స
94-164/899

4043 AP151000345285
పపరర: పసదసరసరరజఖస కలసచడల

94-164/900

భరస : పసదవనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:67
లస: ససస స
94-164/902

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర 
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:39
లస: పప
94-164/904

94-164/883

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరహ
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:35
లస: పప
4047 MLJ3683877
పపరర: శకలకడణ దదవళళ

94-164/888

భరస : బసగరరర బభబబ
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:40
లస: ససస స
4044 NDX1138569
పపరర: బసగరరరబభబబ యమ

4036 NDX1388669
పపరర: శవ కకటటశసర రరవప కలసచడల

4025 NDX1113596
పపరర: అనసరరధ చలలర

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:96-7-271/A
వయససస:46
లస: పప
4041 NDX1199041
పపరర: రరమబలల కలసచడల

94-164/885

భరస : వవ గయఖ 
ఇసటట ననస:96-7-269
వయససస:37
లస: ససస స
94-164/893

94-164/880

భరస : రరడబభబబ
డడ
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప 
ఇసటట ననస:96-7-267
వయససస:42
లస: పప

94-164/890 4033 MLJ0691840
4032 NDX0459123
పపరర: శవ దసరర పరరసత ఉపపతళళ
పపరర: లకడణ కలసచడల

4035 AP151000345282
పపరర: అనసతరరవమణ ఉపపపతళళ

94-164/882

తసడడ:డ రరడడడ బభబబ
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:27
లస: పప
94-164/887

4022 NDX2118421
పపరర: నడగమన షపక

భరస : అలలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:96-7-207
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:96-7-265
వయససస:70
లస: ససస స
4029 MLJ0691626
పపరర: రరడడడ బభబబ చలలర 

94-164/879

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:96-7-207
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ
ఇసటట ననస:96-7-207
వయససస:27
లస: పప
4026 AP151000345277
పపరర: నడగగసదడమణ చలలర

4021 NDX0770891
పపరర: సససదడబ షపక

4046 NDX0450403
పపరర: వనసకటటశసరరర ఉపపపతల

94-164/903

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:96-7-272
వయససస:55
లస: పప
94-164/905

4049 MLJ2357119
పపరర: రమణ ఉపపపతల

94-164/906

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల 
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:38
లస: ససస స
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4050 NDX2037274
పపరర: ససశల తమణశశటట
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94-164/907

భరస : రరసబభబబ తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:39
లస: ససస స
4053 AP151000345292
పపరర: వరలకడణ ఉపపపతల

94-164/910

94-164/1413

94-165/1116

94-164/916

94-164/919

94-164/922

తలర : రరమబలమణ
ఇసటట ననస:96-7-281
వయససస:28
లస: ససస స
4071 NDX3217395
పపరర: రమణ ఎరర

94-165/1117

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:29
లస: పప

94-164/914

4063 MLJ2358091
పపరర: దసరర  తరరమలకకసడ

94-164/917

94-164/920

4069 MLJ0698431
పపరర: ఆదదలకడణ పసటర

94-164/923

4075 MLJ3683802
పపరర: చనరరమబలమణ తషరకర

4078 MLJ3680972
పపరర: బకకలల తషరకర
తసడడ:డ గరలలయఖ
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:38
లస: పప

4061 MLJ0694711
పపరర: కనకదసరర కసదసనసరర 

94-164/915

4064 NDX0450437
పపరర: వనసకటటశసరరర రరయణ

94-164/918

4067 NDX2102549
పపరర: శసకర రరవప కసదసనసరర

94-164/921

4070 AP151000342239
పపరర: శవ పసటర

94-164/924

తసడడ:డ రరమదడసస
ఇసటట ననస:96-7-283
వయససస:50
లస: పప
94-165/1118

94-164/927

భరస : గరలలయఖ
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:60
లస: ససస స
94-164/929

94-164/913

తసడడ:డ నడగయఖ కసదసనసరర
ఇసటట ననస:96-7-279
వయససస:59
లస: పప

Deleted

94-164/926

4058 NDX2481406
పపరర: దసరరరరరవప ఉపపపటలల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-279
వయససస:31
లస: పప

4066 MLJ2351252
పపరర: సతఖనడరరయణ
తరరమలకకసడ
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల 
ఇసటట ననస:96-7-279
వయససస:38
లస: పప

4072 NDX3148731
పపరర: శరకవణణ ఎరర

94-164/912

భరస : శసకరరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-278
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఎరర
ఇసటట ననస:96-7-283
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:53
లస: ససస స
4077 MLJ3682275
పపరర: రరమకకషష ఓరరస

4060 MLJ0694729
పపరర: వనసకరయమణ రరయన 

4055 NDX2037233
పపరర: రరసబభబబ తమణశశటట

తసడడ:డ శకనస ఉపపపటలల
ఇసటట ననస:96-7-277
వయససస:27
లస: పప

భరస : శసకర 
ఇసటట ననస:96-7-283
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర ఎరర
ఇసటట ననస:96-7-283
వయససస:38
లస: ససస స
4074 AP151000345301
పపరర: వజయలకడణ ఓరరస

94-164/1414

భరస : ఏడడకకసడలల 
ఇసటట ననస:96-7-279
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల 
ఇసటట ననస:96-7-279
వయససస:36
లస: పప
4068 NDX1388677
పపరర: భభగఖ లకడణ తషరక

4057 NDX2751584
పపరర: భవరన కలసచడల

94-164/909

తసడడ:డ గబరవయఖ తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరహ 
ఇసటట ననస:96-7-278
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-278
వయససస:37
లస: పప
4065 MLJ2351237
పపరర: శవకకషష తరరమలకకసడ

94-164/911

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:96-7-277
వయససస:26
లస: పప
4062 MLJ0692434
పపరర: ససరగషరబబబ కలసదసలలరర

4054 AP151000345293
పపరర: శతడరరవమణ ఉపపపతల

4052 AP151000345291
పపరర: వనసకమణ ఉపపపతల

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:75
లస: ససస స
4059 NDX2879880
పపరర: దసరర రరవప ఉపపపటభలల

94-164/908

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-7-276
వయససస:45
లస: ససస స
4056 NDX2766103
పపరర: వనసకరయమణ కలసచడల

4051 NDX1113471
పపరర: రమణ కలసచడల

4073 NDX2481430
పపరర: జయశక రరయల

94-164/925

తసడడ:డ యలర మసద రరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-7-284
వయససస:22
లస: ససస స
4076 AP151000345300
పపరర: పసదరరమబలమణ తషరకర

94-164/928

భరస : బకకలరరవప
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:65
లస: ససస స
94-164/930

4079 AP151000342064
పపరర: వనసకయఖ ఓరరస

94-164/931

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:96-7-286
వయససస:61
లస: పప
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4080 NDX1975475
పపరర: శరరద ఓరరస
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94-164/932

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:96-7-287
వయససస:26
లస: ససస స
4083 MLJ3685427
పపరర: రరజగశసరర ససపసగర

94-164/935

94-164/938

తసడడ:డ గఫర బభష
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:19
లస: ససస స
4092 NDX1401587
పపరర: సతడసర షపక

94-149/27

94-164/943

94-164/944

94-148/575

భరస : పపననయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:96-7-292
వయససస:25
లస: ససస స
4107 NDX2491694
పపరర: ఖలససస బ షపక
తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:20
లస: ససస స

4090 MLJ3676749
పపరర: గగహరరననషర షపక

94-149/25

4093 AP151000345496
పపరర: పడభభవత ససపసగర

94-164/941

94-165/673

4088 AP151000342315
పపరర: నడగగశసరరరవప ససపసగర

94-164/1415

4102 MLJ0744797
పపరర: రమమశ వరణణమ రరడడ

4091 MLJ3675410
పపరర: అబబబననసర షపక

94-149/26

4094 AP151000345304
పపరర: జయలకడణ తషరకర

4097 NDX2729176
పపరర: శరహహన ససలవ న షపక

94-164/942

94-164/1416

తసడడ:డ గఫర బభష
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:21
లస: ససస స
94-164/945

4100 NDX0270827
పపరర: కకటటశసరమలణ వనమరరడబ డ

94-148/574

భరస : సతఖనడనరరయణ వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-7-291
వయససస:59
లస: ససస స
94-148/576

4103 NDX0270751
పపరర: పదడణవత తరరమలశశటట

94-148/577

భరస : ససబభబరరవప త రర మల సస టటట
ఇసటట ననస:96-7-292
వయససస:38
లస: ససస స
94-148/579

4106 NDX2266617
పపరర: షనసన షపక

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప త రర మల సస టటట
ఇసటట ననస:96-7-292
వయససస:43
లస: పప

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:21
లస: ససస స

4108 NDX1869553
పపరర: సరలలహ షపక

4109 NDX1330182
పపరర: మబనన షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:30
లస: ససస స

94-164/940

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:55
లస: ససస స

4099 MLJ3680980
పపరర: మబనసరసమ తషరకర

4105 NDX0270785
పపరర: ససబభబరరవప తరరమలసపటట

94-164/937

భరస : సససదడ
ఇసటట ననస:96-07-289
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వ గర మ రర డడడ
ఇసటట ననస:96-7-291/1
వయససస:37
లస: పప
94-148/578

4085 AP151000345303
పపరర: లకడణ ససపసగర

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-290
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-7-291
వయససస:63
లస: పప
4104 NDX3291317
పపరర: ససమతదదవ తరరమలసపటట

94-164/939

భరస : గఫర బభష
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-290
వయససస:60
లస: ససస స
4101 AP151000315202
పపరర: సతఖనడనరయణ వనమరరడబ డ

4087 MLJ3682267
పపరర: కకరణ ససపసగర

4096 NDX2729192
పపరర: నజర షపక

94-164/934

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-7-289
వయససస:58
లస: పప
4098 MLJ3683810
పపరర: రరజఖస వలలర పప

94-164/936

భరస : సతడసర
ఇసటట ననస:96-07-289
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-07-289
వయససస:54
లస: పప
4095 AP151000342376
పపరర: సరసబశవరరవప ససపసగర

4084 NDX1463348
పపరర: వజయ కలమలరర శకపత

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:29
లస: పప
94-143/833

4082 MLJ3685419
పపరర: ఇసదదర ససపసగర

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:28
లస: పప
4089 NDX2880623
పపరర: షబన షపక

94-164/933

భరస : పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:96-7-287
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-288
వయససస:33
లస: ససస స
4086 NDX0973123
పపరర: కకరణ బభబబ ససపసగర

4081 NDX1388685
పపరర: నడరరయణమణ మలచనవన

94-165/674

94-80/802

94-165/675

భరస : హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:37
లస: ససస స
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4110 NDX1725904
పపరర: మసరసన బ షపక
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94-165/676

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:38
లస: ససస స
4113 NDX2219350
పపరర: జజన బభష షపక

94-165/679

94-165/682

94-164/947

94-164/950

94-164/953

94-164/956

94-160/519

భరస : మలరససడదయబలల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:96-7-303
వయససస:35
లస: ససస స

4123 NDX2443513
పపరర: నడగబన షససక

4126 NDX2443471
పపరర: షఫస షససక

4129 NDX2880037
పపరర: ఈశసరమణ బబ పసపనడ

4132 NDX3229127
పపరర: కకటటశసర రరవప బటటటల

94-164/957

4135 NDX3264843
పపరర: మలరససడదయబలల బబ రరగడడ

94-164/951

4138 MLJ0697201
పపరర: రరజ మలలర ల
భరస : మలలర శసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-304
వయససస:38
లస: ససస స

4118 NDX2443307
పపరర: మమనకర దదవ ససగపలర

94-164/946

4121 NDX2443463
పపరర: హససనడ ఫరతమల షససక

94-164/949

4124 NDX2443448
పపరర: రఫస షససక

94-164/952

తసడడ:డ అలలర బక షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:36
లస: పప
94-164/954

4127 NDX0128504
పపరర: రరమచసదడరరవప కసభసపరటట

94-164/955

తసడడ:డ నడగరతనస
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:41
లస: పప
94-165/1119

4130 NDX2880375
పపరర: శకనవరస రరవప బబ పసపనడ

94-165/1120

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:48
లస: పప
94-147/804

4133 NDX3112083
పపరర: కకటటశసర రరవప బతష
స ల

94-214/904

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-301
వయససస:35
లస: పప
94-165/1163

తసడడ:డ గరసధద బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:96-7-303
వయససస:46
లస: పప
94-165/1165

94-165/681

భరస : షఫస షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బటటటల
ఇసటట ననస:96-7-301
వయససస:35
లస: పప

భరస : నడగగశసర చలర
ఇసటట ననస:96-7-302
వయససస:46
లస: ససస స
4137 NDX3264991
పపరర: వరలకడణ బబ రరగడడ

94-164/948

భరస : రమలరరవప
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:96-7-298/B
వయససస:62
లస: ససస స
4134 NDX2481455
పపరర: రమణ చలర

4120 NDX2443422
పపరర: జజన బబగస షససక

4115 NDX1869603
పపరర: కరరమబలలర షపక

తసడడ:డ రరమయఖ ససగపలర
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలర బక షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపపల సరసమ ససగపలర
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:50
లస: పప
4131 NDX2591576
పపరర: పడభభవత కసభసపరటట

94-165/683

భరస : అలలర బక షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:38
లస: పప
4128 NDX2443372
పపరర: రరమయఖ ససగలపలర

4117 NDX1725896
పపరర: మమలలల షపక

94-165/678

తసడడ:డ సససదడ స షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:26
లస: పప

భరస : రఫస షససక
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ ససగపలర
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:42
లస: ససస స
4125 NDX2443406
పపరర: నడగమర మసరసన వల షససక

94-165/680

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ ససగపలర
ఇసటట ననస:96-7-294
వయససస:24
లస: ససస స
4122 NDX2443331
పపరర: జజనకక ససగలపలర

4114 NDX2219145
పపరర: గగస ససదడన షపక

4112 NDX2219343
పపరర: నసర రబభబన షపక

తసడడ:డ కలలషర షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కలలషర షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర కరవవటట
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:27
లస: పప
4119 NDX2443356
పపరర: శరకవణణ దసరర దదవ ససగలపలర

94-165/677

భరస : చసదడశశఖర కరవటట
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-7-293
వయససస:22
లస: పప
4116 NDX1906520
పపరర: హరరకకషష కరవవటట

4111 NDX0373738
పపరర: వజయ కరవటట

4136 NDX3264975
పపరర: ససతడరరవమణ బబ రరగడడ

94-165/1164

భరస : గరసధద లలట బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:96-7-303
వయససస:78
లస: ససస స
94-164/958

4139 AP151000345311
పపరర: ఆదతమణ మలలర ల

94-164/959

భరస : మలలర ల లకణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-304
వయససస:72
లస: ససస స
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4140 MLJ3681038
పపరర: శసకరరరవప మలలర ల
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94-164/960

తసడడ:డ ఎలమసద
ఇసటట ననస:96-7-304
వయససస:36
లస: పప
4143 NDX0450783
పపరర: దసరర పసకకల

94-164/963

94-164/966

94-164/969

94-164/972

94-164/975

94-164/979

94-164/982

భరస : శవనడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:60
లస: ససస స

4153 NDX2133882
పపరర: బసగరరర సరసమ చలలర

4156 NDX2154565
పపరర: రరజఖ లకడణ గబసజ

4159 AP151000345316
పపరర: అసకలలల వసటటపపల

4162 AP151000345321
పపరర: వనసకరయమణ వలలర పప

94-165/1121

94-164/973

4148 MLJ0697904
పపరర: శవనడగగశసరరరవప పసకకసల

4151 NDX2133932
పపరర: రమణ చలలర

4154 NDX2133957
పపరర: ఏడడకకసడలల చలలర

94-164/976

4157 NDX1975509
పపరర: అరరణ మలలర ల

తసడడ:డ కరరమబలలర ఉపపప
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:21
లస: పప

94-164/971

94-164/974

94-164/978

భరస : దసరర పడసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:96-7-307
వయససస:33
లస: ససస స
94-164/980

94-164/981
4160 MLJ3681053
పపరర: జగన మహన రరవప వవమబల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-7-308
వయససస:32
లస: పప
94-164/983

4163 MLJ3681061
పపరర: శకనవరసస వలలర పప

94-164/984

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:96-7-310
వయససస:49
లస: పప

94-164/985 4166 MLJ0698829
4165 MLJ0698837
పపరర: లకడణ దసరర మలలర శసరర ఉపపపతల
పపరర: పదణ యబ.

4168 NDX2330421
పపరర: అరరణ కలమలర ఉపపప

94-164/968

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-7-306
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడకరష రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/987

94-164/965

భరస : ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:96-7-306
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బకస
ఇసటట ననస:96-7-310
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-7-310
వయససస:24
లస: ససస స
4167 MLJ0699074
పపరర: అసజమణ ఉపపపతల

94-164/970

భరస : జగనడనధస
ఇసటట ననస:96-7-308
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-7-308
వయససస:36
లస: పప
4164 NDX2879401
పపరర: శరరద వరణణ వలలర పప

4150 MLJ0694521
పపరర: శసకర ఓరరస

4145 AP151000345319
పపరర: పదడణవత మలలర ల

తసడడ:డ మహనరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:36
లస: పప

భరస : బడహణస గబసజ
ఇసటట ననస:96-7-307
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:96-7-307
వయససస:63
లస: పప
4161 MLJ3681046
పపరర: దసరరరపడసరద మలలర 

94-164/967

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:96-7-306
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-7-306
వయససస:63
లస: పప
4158 MLJ0699066
పపరర: శకనవరసస మలలర ల

4147 AP151000345313
పపరర: ససబబబలల ఉపపపతల

94-164/962

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ 
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:38
లస: పప

భరస : చన ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-7-306
వయససస:65
లస: ససస స
4155 AP151000342068
పపరర: వవసకటటశసరరర వలలర పప

94-164/964

భరస : వనసకటటశసరరరహ
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:36
లస: పప
4152 AP151000345318
పపరర: ససబభబయమణ బతష
స ల

4144 MLJ0697912
పపరర: సరమలమ జఖస పసకకసల

4142 AP151000342115
పపరర: ఎలమసదరరవప మలలర ల

తసడడ:డ లకణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-304
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవనడగగశసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప పసకకల
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:51
లస: ససస స
4149 MLJ2351351
పపరర: గగపసకకషష పసకకల

94-164/961

తసడడ:డ లకణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-304
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగపస కకషష
ఇసటట ననస:96-7-305
వయససస:29
లస: ససస స
4146 MLJ2357135
పపరర: అసకమణ పసకకల

4141 AP151000342221
పపరర: మలలర శసర రరవప మలలర ల

94-164/986

భరస : కరరమబలలర 
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:37
లస: ససస స
94-164/988

4169 NDX2133841
పపరర: పడకరశ రరవప వవమబల

94-164/989

తసడడ:డ నరసయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:36
లస: పప
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4170 AP151000342352
పపరర: కరరమబలలరబభబబ ఉపపపతల

94-164/990

తసడడ:డ శవనడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:44
లస: పప
4173 NDX2691301
పపరర: గమరరకకటటశసరగకరరవ

94-178/596

94-164/993

94-164/996

94-164/999

94-164/1001

94-165/1144

94-164/1419

తసడడ:డ రరమబలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:96-7-318
వయససస:62
లస: పప

4183 MLJ0697169
పపరర: శకనవరసరరవప పసజల

94-164/1422

94-164/1000

4178 NDX1388701
పపరర: దసరర పడసరద చలలర

94-164/995

4181 MLJ0693077
పపరర: జజనకమణ యసడడపలర 

4184 NDX2766160
పపరర: ససపన దదవ యయసడడపలర

94-164/1418

4186 AP151000342076 94-164/1002 4187 NDX3068525
పపరర: ఉమలమహహశసరరరవప కలసచడల
పపరర: వవణబ మలధవ పపనరఅలల

4189 NDX3090024
పపరర: నడగమణణ పపనరఅలల

4192 NDX2818821
పపరర: రమణ తమణ శశటట

4195 NDX2044113
పపరర: అనసశర కటభరర

4198 AP151000345516
పపరర: మసగమణ కలసచపప
భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:96-7-319
వయససస:55
లస: ససస స

94-164/998

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-7-315
వయససస:33
లస: ససస స
94-165/1122

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపనరఅలల
ఇసటట ననస:96-7-316/1
వయససస:19
లస: పప
94-229/1490

4190 MLJ3681087
పపరర: గసగరధర తమణశశటట 

94-164/1003

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-7-317
వయససస:32
లస: పప
94-164/1420

4193 NDX2729101
పపరర: గసగధర రరవప తమణశశటట

94-164/1421

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:96-7-317
వయససస:30
లస: పప
94-164/1004

భరస : కకశశర కటభరర
ఇసటట ననస:96-7-318
వయససస:25
లస: ససస స
94-164/1006

94-164/992

భరస : గగవసదస 
ఇసటట ననస:96-7-313
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-7-317
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:96-7-317
వయససస:25
లస: ససస స
4197 NDX2114825
పపరర: నడగగసరసరరవ ఓరరచ

94-164/997

భరస : శకనవరసరరవప పపట పపనరఅలల
ఇసటట ననస:96-7-316/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-317
వయససస:63
లస: పప
4194 NDX2817997
పపరర: శవమణ తమణసపటట

4180 MLJ0694547
పపరర: ఎలర మసద గబసజ

4175 NDX1199033
పపరర: లకడణ నమణల

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-7-316
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరస పడసరద పపనరల
ఇసటట ననస:96-7-316/1
వయససస:37
లస: ససస స
4191 NDX2817955
పపరర: సరసబ శవరరవప తమణ శశటట

94-164/994

తసడడ:డ పడసరద 
ఇసటట ననస:96-7-315
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-316
వయససస:45
లస: ససస స
4188 NDX3068335
పపరర: అసజల పపనరల

4177 AP151000345325
పపరర: చతసచసలకడణ గబసజ

94-164/1417

భరస : వవణబమహన రరవప
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ 
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:96-7-313
వయససస:60
లస: పప
4185 AP151000345333
పపరర: నరణల కలసచడల

94-147/749

భరస : శరయనన
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శరయనన 
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:37
లస: పప
4182 AP151000342199
పపరర: సరసబయఖ మలలర ల

4174 NDX2962264
పపరర: నరసమణ గసజ

4172 NDX2806107
పపరర: గబరర కకటటశసర రరవప ఉపపప

తసడడ:డ కరరమబలర ఉపపప
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:18
లస: పప

భరస : యలమసద గసజ
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమణరరవప
ఇసటట ననస:96-7-312
వయససస:44
లస: ససస స
4179 MLJ0699371
పపరర: ఎలర మసద గబసజ

94-164/991

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:96-7-311
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర ఉపపప
ఇసటట ననస: 96-7-311
వయససస:18
లస: పప
4176 NDX1113463
పపరర: లకడణ రరయన

4171 AP151000342245
పపరర: శవనడగగశసరరరవప ఉపపపతల

4196 NDX1975491
పపరర: ససవరలల కలసచడల

94-164/1005

భరస : ససవర కకటటశసర రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-318
వయససస:26
లస: ససస స
94-164/1007

4199 AP151000342206
పపరర: బసవయఖ కలసచపప

94-164/1008

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:96-7-319
వయససస:65
లస: పప
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94-164/1009

భరస : అసకమణరరవప
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:29
లస: ససస స
4203 AP151000345332
పపరర: శశషమణ కలసచడల

94-164/1012

94-164/1015

94-164/1016

94-164/1019

94-164/1022

94-164/1025

94-165/1123

భరస : ఉదయ శసకర తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-324
వయససస:28
లస: ససస స

4213 NDX2114841
పపరర: పసచచమణ ఓరరచ

4216 NDX1406504
పపరర: వనసకటటససర రరవప ఉపపతలర

4219 AP151000342236
పపరర: రరమలరరవప బతష
స ల

4222 NDX2839777
పపరర: భభరత మలర

94-164/1427

4225 NDX2806149
పపరర: వనసకట రమణ తమణశశటట

94-164/1020

4228 NDX1462704
పపరర: నడగ లకడణ తమణసపటట
భరస : ఉదయ శసకర
ఇసటట ననస:96-7-325
వయససస:29
లస: ససస స

4208 NDX2767234
పపరర: శవ పరరసత కలసచడల

94-164/1424

4211 NDX2166123
పపరర: శశషమణ ఓరరచ

94-164/1018

4214 AP151000345346
పపరర: నడగరతనస ఉపపపతల

94-164/1021

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:58
లస: ససస స
94-164/1023

4217 AP151000342075
పపరర: నడగరరజ ఓరరస

94-164/1024

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:45
లస: పప
94-164/1026

4220 NDX2766764
పపరర: అసజమణ మలర

94-164/1425

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:47
లస: ససస స
94-165/1124

4223 NDX2783389
పపరర: లకడణ దదవ బతష
స ల

94-164/1426

భరస : శవ దసరర పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-323
వయససస:38
లస: ససస స
94-164/1428

భరస : సరసబశవరరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-324
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/1430

94-164/1014

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-324
వయససస:44
లస: పప
4227 NDX2814093
పపరర: నడగ లకడణ తమణశశటట

94-164/1017

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:37
లస: ససస స
4224 NDX2812725
పపరర: సరసబశవరరవప తమణశశటట

4210 NDX2114858
పపరర: చననమణయ ఒరరస

4205 NDX1138577
పపరర: అసకమణ రరవప కర

భరస : బబలర శకనవరస రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-321
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:65
లస: పప
4221 NDX2835098
పపరర: ససజజత ఒరరస

94-164/1423

భరస : నడగగసరసరరవ ఓరరచ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:63
లస: ససస స
4218 AP151000342272
పపరర: సరసబయఖ ఉపపపతల

4207 NDX2767267
పపరర: చనన సరమమజఖస కలసచడల

94-164/1011

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససవర శసకర ఒరరస
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:44
లస: ససస స
4215 AP151000345341
పపరర: మలణణకఖస ఒరరస

94-164/1013

భసధసవప: ససబబ రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-321
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప ఉపపతలర
ఇసటట ననస:96-7-322
వయససస:31
లస: ససస స
4212 AP151000345340
పపరర: ఆదదలకడణ ఒరరస

4204 MLJ0698969
పపరర: సరసబభడజఖస కలసచడల

4202 MLJ0698811
పపరర: శవపరరసత కలసచడల

భరస : బబలర శకనస 
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:44
లస: పప
4209 NDX1406512
పపరర: ససపన ఉపపతలర

94-164/1010

భరస : శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-320
వయససస:50
లస: ససస స
4206 MLJ3681095
పపరర: బబలర శకనస కలసచడల

4201 NDX2114817
పపరర: ససజజత ఒరరస

4226 NDX2812881
పపరర: ఉదయ శసకర తమణశశటట

94-164/1429

తసడడ:డ శసకర రరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-7-324
వయససస:32
లస: పప
94-164/1027

4229 AP151000345336
పపరర: ఆదదలకడణ తమణశశటట 

94-164/1028

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-7-325
వయససస:44
లస: ససస స
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4230 AP151000345337
పపరర: ఉలగమణ తమణశశటట 

94-164/1029

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:96-7-325
వయససస:65
లస: ససస స
4233 NDX0552646
పపరర: రరజఖలకడణ కలసచపప

94-164/1033

94-164/1036

94-80/803

94-165/686

94-165/689

94-165/692

94-165/695

భరస : వనసకటభడవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:46
లస: ససస స

4243 AP151000348008
పపరర: హనసమలయమణ వలలర పప

4246 NDX0450965
పపరర: అసకమణరరవప కలసచడల

4249 AP151000348012
పపరర: వరయఖ ఆలకలసట

4252 AP151000348419
పపరర: ససబబబలల ఆలకలసట

94-165/698

4255 NDX2154607
పపరర: లకడణ తరరపతమణ బతష
స ల

94-165/687

4258 AP151000348016
పపరర: దసరరరమలలర శసరర బతష
స ల
భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:50
లస: ససస స

4238 NDX2879385
పపరర: కకషష ఒరరస

94-165/1125

4241 MLJ0696435
పపరర: చనమహన మలలర

94-165/685

4244 AP151000348009
పపరర: తరరపతయఖ వలలర పప

94-165/688

తసడడ:డ గబరవయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:96-7-333
వయససస:75
లస: పప
94-165/690

4247 NDX0451021
పపరర: సరమలమ జఖస గబసజ

94-165/691

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:96-7-335
వయససస:39
లస: ససస స
94-165/693

4250 AP151000348013
పపరర: మసగమణ ఆలకలసట

94-165/694

భరస : వరయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-7-336
వయససస:45
లస: ససస స
94-165/696

4253 NDX1725979
పపరర: అసకమణ రరవప ఆలకలసట

94-165/697

తసడడ:డ వరయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-7-336
వయససస:25
లస: పప
94-165/699

భరస : అశశక బభబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-165/701

94-164/1035

తసడడ:డ శసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:96-7-332
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-7-336
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మల
ఇసటట ననస:96-7-336
వయససస:28
లస: పప
4257 AP151000348015
పపరర: పదణ బతష
స ల

94-165/684

తసడడ:డ ససబభబ రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-7-335
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:96-7-336
వయససస:67
లస: ససస స
4254 NDX1494111
పపరర: కకరణ కలమలర నలర మల

4240 MLJ0697193
పపరర: లకడణ మలలర

4235 AP151000345345
పపరర: రమణమణ ఉపపపతల

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-334
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:96-7-335
వయససస:47
లస: పప
4251 NDX1737875
పపరర: అచచమణ ఆలకలసట

94-164/1037

భరస : తరరపతయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:96-7-333
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అసకమణరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-334
వయససస:40
లస: ససస స
4248 NDX0707141
పపరర: మలర ఖలరరరన గబసజ

4237 NDX0759829
పపరర: రరమయఖ ససగలపసలర

94-164/1032

భరస : శవకలమలర
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషప ర బభబబ మలలర
ఇసటట ననస:96-7-332
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:96-7-332
వయససస:43
లస: పప
4245 NDX0450999
పపరర: రరమలసజమణ కలసచడల

94-164/1034

తసడడ:డ అపపలసరసమ
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:49
లస: పప

భరస : గరరరరరజ శరణ పరలలడ
ఇసటట ననస:96-7-331
వయససస:42
లస: ససస స
4242 MLJ0697185
పపరర: కకశశర బభబబ మలలర

4234 NDX0758417
పపరర: జజనకక ససగలపసలర

4232 NDX2114783
పపరర: హరరక ఉపటభల

తసడడ:డ ససవర కలమలర ఉపటభల
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమలర
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:33
లస: పప
4239 NDX2266609
పపరర: మలలర శసరర పరలలడ

94-164/1031

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:96-7-325
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:96-7-326
వయససస:36
లస: ససస స
4236 MLJ3681129
పపరర: రరజగశ ఉపపపతల

4231 AP151000342078
పపరర: వనసకటటశసరరర తమణశశటట 

4256 NDX2134146
పపరర: శకలకడణ బతష
స ల

94-165/700

భరస : రరజగశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-165/702

4259 NDX1725953
పపరర: మణణ దదప కలమలర బతష
స ల

94-165/703

తసడడ:డ వనసకటభడవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:24
లస: పప
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94-165/704

తసడడ:డ వనసకటభడవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:27
లస: పప
4263 AP151000348019
పపరర: వరలకడణ ఉపపపతల

94-165/707

94-165/1162

94-165/712

94-165/715

94-165/716

94-165/719

94-165/722

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-7-349
వయససస:47
లస: పప

4273 NDX2835635
పపరర: వజయ దళవరయ

4276 AP151000348026
పపరర: హనసమయమణ చలలర

4279 NDX1492008
పపరర: నడగలకడణ బతష
స ల

4282 NDX0451112
పపరర: జయదదవన నడయర చరత

94-165/725

4285 NDX1357912
పపరర: వవసకట శవ గరసధద కకమలణ

94-165/1126

4288 NDX1113406
పపరర: కలమలరర బతష
స ల
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-7-374
వయససస:29
లస: ససస స

4268 AP151000348022
పపరర: కకలర మణ గబసజ

94-165/711

4271 AP151000348479
పపరర: అసజమణ కలసచడల

94-165/714

4274 NDX2835650
పపరర: దసరర మలర శసరర దళవరయ

94-165/1127

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:96-7-339/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-165/717

4277 MLJ0694901
పపరర: ససజవ కలమలర చలలర

94-165/718

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-7-340
వయససస:37
లస: పప
94-165/720

4280 NDX1587940
పపరర: పపషపలత గరర

94-165/721

భరస : శరమమఖల లలట గరర
ఇసటట ననస:96-7-344
వయససస:55
లస: ససస స
94-165/723

94-165/724
4283 AP151000348535
పపరర: వనసకటససబబలకడణ దదవ కకమలణ

భరస : నడగగశసరరరవప కకమలణ
ఇసటట ననస:96-7-345
వయససస:43
లస: ససస స
94-165/726

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప కకమలణ
ఇసటట ననస:96-7-345
వయససస:25
లస: పప
94-165/728

94-165/709

భరస : హనసమసతష కలసచడల
ఇసటట ననస:96-7-339
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ నడయర చరత
ఇసటట ననస:96-7-344
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప కకమలణ
ఇసటట ననస:96-7-345
వయససస:45
లస: ససస స
4287 AP151000348025
పపరర: శకనవరసరరవప చలలర

94-165/713

భరస : సరసమ యయలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-344
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జయదదవన చరత
ఇసటట ననస:96-7-344
వయససస:26
లస: పప
4284 AP151000348533
పపరర: రరజగశసరర కకమలణ

4270 NDX0451054
పపరర: నరగష బభబబ బతష
స ల

4265 AP151000348018
పపరర: శవ ఉపపపతల

భరస : రరమబలల గబసజ
ఇసటట ననస:96-7-338
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-7-340
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప కకమరర
ఇసటట ననస:96-7-341
వయససస:37
లస: పప
4281 NDX1330109
పపరర: జయ రరఘవవసదడ చరత

94-165/710

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-7-339/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలలర
ఇసటట ననస:96-7-340
వయససస:48
లస: ససస స
4278 NDX0897322
పపరర: రరజశశఖర బభబబ కకమరర

4267 AP151000348021
పపరర: అకసమణ బతష
స ల

94-165/706

తసడడ:డ గరలయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:96-7-337
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-338
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గరటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-339
వయససస:43
లస: పప
4275 AP151000348455
పపరర: కకటటశసరర చలలర

94-165/708

భరస : శవరరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-338
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గరటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-338
వయససస:85
లస: ససస స
4272 MLJ0695767
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

4264 NDX1722538
పపరర: నడగ రరజ ఉపపపతల

4262 AP151000348014
పపరర: వనసకటభడవప బతష
స ల

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:96-7-337
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:96-7-337
వయససస:52
లస: ససస స
4269 NDX0451070
పపరర: కకటటశసరమణ బతష
స ల

94-165/705

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-336/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:96-7-337
వయససస:50
లస: ససస స
4266 NDX3263274
పపరర: వరలకడణ ఉపపతల

4261 NDX1737909
పపరర: అశశక బభబబ బతష
స ల

4286 AP151000348532
పపరర: వనసకటటశసరరరవప కకమలణ

94-165/727

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమలణ
ఇసటట ననస:96-7-345
వయససస:55
లస: పప
94-164/1038

4289 AP151000345290
పపరర: తరరపతమణ ఉపపపతల

94-164/1039

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-7-374
వయససస:65
లస: ససస స
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4290 NDX2406502
పపరర: రమణ బతష
స ల
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94-166/659

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-7-374
వయససస:57
లస: ససస స
4293 NDX1998923
పపరర: సరవతడ గబడడవరడ

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ తనసబబదదర
ఇసటట ననస:96-7-474
వయససస:46
లస: పప
94-147/53

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:96-8
వయససస:51
లస: ససస స
4296 AP151000309122
పపరర: రసగరరరవప అసబటట

94-147/56

94-150/34

తసడడ:డ రరమ ససబభబ రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-08-347
వయససస:51
లస: ససస స
4302 MLJ3675063
పపరర: దదవదడస సరరర

94-150/37

తసడడ:డ ఏస.వ.ఏల.నడయబడడ
ఇసటట ననస:96-08-347
వయససస:78
లస: పప
4305 NDX1882787
పపరర: సరయ లకడణ శరకవఖ అరవపలర

94-150/40

94-150/43

94-150/46

భరస : ససబభబరరవప లలట కకలలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:83
లస: ససస స
4314 NDX1882845
పపరర: వనసకటటష పడశరసత అరవపలర

తసడడ:డ జలరరమయఖ చతవపరర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:47
లస: పప

94-147/57

94-150/49

94-150/52

94-147/55

4298 NDX0053009
పపరర: ఉష చతననకగశవపలల

94-150/33

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:96-8
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడశరసత కలమలర
ఇసటట ననస:96-08-347
వయససస:45
లస: ససస స

4300 NDX0019760
పపరర: శకనవరస కకరణ కలమలర
చతననకగశవపల
తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:96-08-347
వయససస:49
లస: పప

94-150/35

94-150/36
4301 NDX0019877
పపరర: పడశరసత కలమలర చతననకగశవపల

4303 NDX1761387
పపరర: జయ లకడణ వసగ

94-150/38

తసడడ:డ శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:96-08-347
వయససస:51
లస: పప

4306 NDX2153716
పపరర: మలధవ తడడదపలర

4309 NDX1427880
పపరర: ససరరజఖ లకడణ తడడదపలర

4304 NDX1389196
పపరర: జజఖతఖత పసడయలసక మమరరమ

94-150/41

4307 NDX1427872
పపరర: జయ శక తడడదపలర

94-150/42

భరస : నడగగసదసడడడ సరసమ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:41
లస: ససస స
94-150/44

4310 NDX1855214
పపరర: అజసత రరడడడ పరమబలపరటట

భరస : వనసకట నడగ సపతష మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : హరర మలధవ రరడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:68
లస: ససస స

4312 NDX1841148
పపరర: భభరర వ పవన కలమలర వసగ

4313 NDX1427864
పపరర: శశషష బభబబ తడడదపలర

4315 NDX1427906
పపరర: నడగగసదసడడడ సరసమ తడడదపలర

94-150/39

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమరరమ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:28
లస: ససస స

94-150/47

తసడడ:డ మటభటపలర రవ వసగ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరగబపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:37
లస: పప
4317 NDX1947284
పపరర: కకటయఖ చతవపరర

4297 NDX1998899
పపరర: సరయ రరస గబడడవరడ

4295 NDX0361667
పపరర: బభలకకషష అసబటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-8
వయససస:45
లస: పప

భరస : శశషషబభబబ తడడదపలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకడణ రసగయఖ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:60
లస: ససస స
4311 NDX1882159
పపరర: వరలకడణ కకలలర

94-147/54

తసడడ:డ మటభట పలర రవ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర గబపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:28
లస: ససస స
4308 NDX0027359
పపరర: పదణశక అనడన

4294 AP151000312312
పపరర: మసజలలరరణణ అసబటట

94-146/25

భరస : రరమ కకషష మలరగమమళళ
ఇసటట ననస:96-7 FLAT NO 4B INDUS PALM
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-8
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:96-8
వయససస:52
లస: పప
4299 NDX2005305
పపరర: ససబభబలకడణ వవదసలర

94-180/1225 4292 NDX2468742
4291 NDX1891366
పపరర: మధసససధన రరడడ తనసబబదదర
పపరర: ససవరష లకడణ మలరగమమళళ

94-150/45

94-150/48

తసడడ:డ వనసకట నడగ సపతష మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:36
లస: పప
94-150/50

4316 NDX1899071
పపరర: చసదడసపన రరడడడ పరమబలపరటట

94-150/51

తసడడ:డ వనసకట నడగ సపతష మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హరర మలధవ రరడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:44
లస: పప

4318 NDX1841171
పపరర: శసకర కకషప ర కలమలర కకలలర

4319 NDX2004844
పపరర: కకటటశసర గబపరస అరవపలర

తసడడ:డ ససబభబరరవప లలట కకలలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:52
లస: పప

94-150/53

94-150/54

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:65
లస: పప
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పపరర: లకడణ రసగయఖ అనడన
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94-150/55

తసడడ:డ చనన ససబభబరరయబడడ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:67
లస: పప
4323 NDX2556595
పపరర: శవ లల పససపపలలటట

94-150/756

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:41
లస: ససస స
4326 NDX2742138
పపరర: సప నడల అనసష గబడడవరడ

94-149/966

94-150/60

94-150/63

భరస : లకణణబసమలర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:52
లస: ససస స
4335 NDX1396358
పపరర: అరరణ భభరర వ పరలపరరస

94-150/66

94-150/69

94-150/72

94-150/75

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ
ఇసటట ననస:96-8-357
వయససస:50
లస: ససస స

94-150/61

4328 NDX1882688
పపరర: రరధదక చదవపరర

94-150/59

4331 NDX2147529
పపరర: పదణజ కసరరరస

94-150/62

భరస : హహమలసబర వనసకట రరవప చడటపరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప కసరరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:51
లస: ససస స

4333 NDX1773648
పపరర: లకడణ ససజన తతట

4334 NDX2005255
పపరర: వరగసదడ భరత చడటపరరస

94-150/64

4336 NDX2045384
పపరర: పరడగగనశ పప గరర

4339 AP151000318365
పపరర: మబరళకకషష పడడల

4342 NDX1340314
పపరర: బబ లశశటట పరసడడరసగ

4345 NDX2005206
పపరర: వరభదడరరవప చడటపరరస

4348 NDX1238815
పపరర: శక లకడణ పడమటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:34
లస: ససస స

94-150/65

తసడడ:డ హహమలసబర వనసకట రరవప చడటపరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:25
లస: పప
94-150/67

4337 NDX1241306
పపరర: వసశకకషరష తషనసగబసటర

94-150/68

తసడడ:డ లకణణ కలమలర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:26
లస: పప
94-150/70

4340 NDX2005172
పపరర: హహమలసబర వనసకట రరవప
చడటపరరస
తసడడ:డ వరభదడ రరవప చడటపరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:56
లస: పప

94-150/71

94-150/73

4343 MLJ0815670
పపరర: నగగసదడలకణణబసమలర
తతనసగబసటర
తసడడ:డ వశసనడథస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:60
లస: పప

94-150/74

94-150/76

4346 NDX2808939
పపరర: శకనవరస రరవప కరసరరస

తసడడ:డ వనసకట రరవప చడటపరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:78
లస: పప
94-150/77

94-149/28

భరస : కకటయఖ చదవపరర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సపశర గరరర రరవప
ఇసటట ననస:96-8-356
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహణణఖస తతట
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:71
లస: పప
4347 MLJ3679800
పపరర: మలర కర బడమరరసభ పడడల

94-150/58

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమలరరవప పప గరర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:56
లస: పప
4344 NDX1773754
పపరర: సతఖనడరరయణ తతట

4330 NDX2005248
పపరర: శక లకడణ చడటపరరస

4325 NDX2400539
పపరర: మననజ రరడడడ శరఖమల
భరస : బభల రవకరసత రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:96-8-350,FNO:401
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస పప గరర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప తమణన
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:42
లస: పప
4341 NDX2045418
పపరర: సరయరరస పప గరర

94-148/807

భరస : సతఖనడరరయణ తతట
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:26
లస: పప
4338 NDX2045400
పపరర: వననద కలమలర తమణన

4327 NDX1082106
పపరర: రరమఖ తతనసగబసటర

94-150/57
4322 NDX1855172
పపరర: హరర మలధవ రరడడ పరమబలపరటట

తసడడ:డ చతసచ రరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ నడగగసదడలకణణబసమలర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయరరస పప గరర
ఇసటట ననస:96-08-356
వయససస:49
లస: ససస స
4332 MLJ0815688
పపరర: ఇసదదరరదదవ తతనసగసటర

4324 NDX1307990
పపరర: మటట పలర రవ వసగ

94-150/56

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:96-08-350 202
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జ పస శకనవరస రరవప బబరక
ఇసటట ననస:96-8-356
వయససస:22
లస: ససస స
4329 NDX2045392
పపరర: అననపపరష ఉమలదదవ పప గరర

4321 NDX1427898
పపరర: వనసకట నడగ సపతష మలధవ
రరవప తడడదపలర
తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:96-08-350
వయససస:70
లస: పప

94-150/838

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప కరసరరస
ఇసటట ననస:96-8-356
వయససస:48
లస: పప
94-150/78

4349 NDX1456061
పపరర: నలల ఫపర శనడ బభనస

94-150/79

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: రతనమలల వవమమరర
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94-150/80

భరస : పపరష చసదడ రరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:73
లస: ససస స
4353 NDX0123422
పపరర: మసరసనసల మహమణద

94-150/83

94-147/59

తసడడ:డ రమమష కలమలర మమకర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:29
లస: ససస స
4359 NDX0876136
పపరర: ససధడఖరరణణ పరదరరస

94-147/62

94-147/65

94-147/68

4357 NDX0771337
పపరర: కకరస ర ససహహచ

4358 NDX0922096
పపరర: మసతడ గరయతడ

4360 NDX0771394
పపరర: ససజజత కగ

4363 NDX0922062
పపరర: మసతడ శశశలశక

4366 NDX1649625
పపరర: పరఖరర జజన షపక

4369 NDX1796160
పపరర: ససరఖ వసశ యసడడపగ
డ డ

భరస : రమమష కలమలర మమకర పప తషగబసట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జనడరర న రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:24
లస: పప

4371 NDX1428003
పపరర: హరరనడడ మమక

4372 NDX0922195
పపరర: లకరస వజయ కకరణ కలమలర

94-147/74

తసడడ:డ రమమష కలమలర మమకర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:25
లస: పప
94-147/77

4377 NDX1856386
పపరర: వనసకటటససరరర మరపపలర

94-147/80

తసడడ:డ గరలయఖ మరపపలర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:56
లస: పప

94-147/60

4375 NDX0563320
పపరర: హరనడథ రరడడడ లలవనక

94-147/63

తసడడ:డ హరర నడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:59
లస: పప

4361 NDX1381490
పపరర: అరచన కలరగసటట

94-147/64

భరస : ససబభబరరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:43
లస: ససస స
94-147/66

4364 NDX0876151
పపరర: జజఖత కకరణ కరరకదబ సల

94-147/67

భరస : వనయ కలమలర ఆరణ సరటన సగ కసచరర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:52
లస: ససస స
94-147/69

94-147/70
4367 NDX0562850
పపరర: బభల తడపపర సససదరర జజననకలటట

భరస : బదరరనడరరయణ జజననకలటట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:55
లస: ససస స
94-147/72

4370 NDX1902205
పపరర: బ కగ అఖల కసచరర

94-147/73

తసడడ:డ వ అరగణరరడనర కసచరర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:24
లస: పప
94-147/75

4373 NDX0563338
పపరర: నలలసబరస దసటట

94-147/76

తసడడ:డ నడగభమషణస దసటట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:50
లస: పప
94-147/78

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ లలవనక
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:53
లస: పప
4378 NDX1211739
పపరర: రమమశ కలమలర మమకర

94-147/61

తసడడ:డ వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ లకరస
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:37
లస: పప

4374 NDX0563577
పపరర: వనయ కలమలర అరగణరరడనర
కసచరర
తసడడ:డ బభల కకటటశసర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:52
లస: పప

94-150/82

94-147/58

తసడడ:డ జనడరరన రరవప యరరకపడగడ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససదదబక షపక
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:55
లస: ససస స
94-147/71

4355 NDX0563304
పపరర: ససరఖదదపసస యరరకపడగడ

తసడడ:డ లకడణ నరసససహస లలట వవమమరర
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:78
లస: పప

భరస : వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర మరపపలర
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:53
లస: ససస స
4368 NDX1211747
పపరర: పరరసత దదవ పప తషగబసట

94-150/84

భరస : ఆసజనవయబలల కగ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జనడరరన రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:51
లస: ససస స
4365 NDX1856436
పపరర: వనసకరయలమణ మరపపలర

4354 NDX1882381
పపరర: పపరష చసదడ రరవప వవమమరర

4352 NDX1427831
పపరర: వదడఖ సరగర ననననపరగ

తసడడ:డ శకసస ప ఫపర
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బభలసరసమ ససహహచ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకర పరదరరస
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:36
లస: ససస స
4362 NDX0563296
పపరర: లలతకలమలరర యసడడపగ
డ డ

94-150/81

తసడడ:డ వదడఖసరగర ననననపరగ
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:96-08-358
వయససస:57
లస: పప
4356 NDX1312180
పపరర: ఏణణ శక మమకర

4351 NDX1827247
పపరర: నఖల అనరరధ ననననపరగ

4376 NDX0563890
పపరర: జనడరరన రరవప యసడడపగ
డ డ

94-147/79

తసడడ:డ ససబభబరరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:54
లస: పప
94-147/81

4379 NDX1649633
పపరర: ససదబ దక షపక

94-147/82

తసడడ:డ రరజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:62
లస: పప
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94-147/83

తసడడ:డ ఇనయఖ ససహహచ.
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:64
లస: పప
4383 NDX0563593
పపరర: శరఖమ సససదర పడసరద కకట

94-147/86

94-147/752

94-148/906

94-149/30

94-149/32

94-149/35

94-149/38

భరస : సరసబశవ రరవప సరధస
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:59
లస: ససస స

4393 NDX1812792
పపరర: శకనవరస రరవప కకవపసరర

4396 NDX1894212
పపరర: సతశకలమలర వనదసళళపలర

4399 MLJ3677051
పపరర: లకడణ సరధస

4402 MLJ3678976
పపరర: పసడయసకర కటటపప గమ

94-149/41

4405 NDX0678425
పపరర: షసలల ఆదదమమలపప

94-149/31

4408 NDX1085422
పపరర: వదసఖలర త నతస
భరస : పడకరష బభబబ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:63
లస: ససస స

4388 NDX2489144
పపరర: రరకకణణణ నసలల

94-163/1165

4391 NDX0798777
పపరర: కకవపసరర ససతడమహలకడణ

94-149/29

94-149/967
4394 NDX2942357
పపరర: కకవపసరర చరసజవ పవన కలమలర

తసడడ:డ కకవపసరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-9-360
వయససస:18
లస: పప
94-149/33

4397 NDX1894303
పపరర: శరరర బబ లలర దసబ

94-149/34

తసడడ:డ బభబబ రరవప బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:27
లస: ససస స
94-149/36

4400 MLJ3677127
పపరర: హససనడ బభనన షపక

94-149/37

భరస : జరరణయ గరబడయల గబజజరరర
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:37
లస: ససస స
94-149/39

4403 MLJ2419489
పపరర: కలససమ పసలర

94-149/40

భరస : నరగష చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:40
లస: ససస స
94-149/42

భరస : రరమసరసమ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:50
లస: ససస స
94-149/44

94-147/751

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-360
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:42
లస: ససస స
4407 MLJ3677044
పపరర: వజయ కలమలరర సరధస

94-150/86

భరస : శవ ఆసజనవయబలల సరధస
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:36
లస: ససస స
4404 NDX0678334
పపరర: శవ శరరశర శరతరరశ

4390 MLJ3678869
పపరర: మయమరర ససధడ కలవ

4385 NDX2790558
పపరర: బల తడపపర సససదరర పరదరరస

భరస : శవనడగగశసరరరవప నసలల
ఇసటట ననస:96-9-207
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:96-09-361
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరసమ ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:31
లస: ససస స
4401 NDX1437111
పపరర: బసడడరర రరనడ సరహహత

94-150/85

తసడడ:డ అపపయఖ కకవపసరర
ఇసటట ననస:96-09-360
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:96-09-361
వయససస:26
లస: పప
4398 NDX1944645
పపరర: ససరష లత ఆదదమమలపప

4387 NDX2415255
పపరర: ఏడడకకసడలల రరయపపడడ

94-147/85

భరస : సససహ చలస పరదరరస
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అకగసశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-324
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకవపసరర
ఇసటట ననస:96-09-360
వయససస:28
లస: పప
4395 NDX1894220
పపరర: వననదససమలర వనదసళళపలర

94-147/750

తసడడ:డ బసవపపననయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-9-43
వయససస:46
లస: పప

భరస : సప లలమన మమరరగ
ఇసటట ననస:96-9-224
వయససస:61
లస: ససస స
4392 NDX1812305
పపరర: అశశక కలమలర కకవపసరర

4384 NDX2810430
పపరర: అమరనడథ పరదరరస

4382 NDX0563619
పపరర: బదరర నడరరయణ జజననకలటట

తసడడ:డ హనసమసతరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససహణచఆలమ పరదరరస
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససహణచఆలమ పరదరరస
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:35
లస: పప
4389 NDX2786911
పపరర: వమల దదవ మమరరగ

94-147/84

తసడడ:డ శకరరమబలల మసతడ
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదడ నడధ బబనరరర కకట
ఇసటట ననస:96-9
వయససస:74
లస: పప
4386 NDX2809424
పపరర: వజయ సససహ పరదరరస

4381 NDX0922153
పపరర: మసతడ వరయఖ

4406 NDX1894261
పపరర: మమరర ససజన బబ లలర దసబ

94-149/43

భరస : బభబబ రరవప బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:56
లస: ససస స
94-149/45

4409 MLJ3678968
పపరర: జనసమలణ కటటపప గమ

94-149/46

భరస : నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:66
లస: ససస స

Page 153 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23

4410 MLJ3677119
పపరర: మలబబల షపక తతడదట

94-149/47

భరస : భభససరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:68
లస: ససస స
4413 NDX1317502
పపరర: బబష ఆదదమమలపప

94-149/50

తసడడ:డ రరమ సరసమ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:29
లస: పప
4416 MLJ3674389
పపరర: ససమన కటటపప గమ

94-149/53

94-149/56

94-149/59

94-149/62

94-150/88

94-149/65

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:96-09-364
వయససస:41
లస: పప

94-149/57

4423 MLJ2412583
పపరర: దసరరరరరవప పసలర

4426 MLJ3674439
పపరర: అమకతడ రరజ యరకగబడర

4429 MLJ3679743
పపరర: లలతడ సరధస

4432 NDX2004117
పపరర: దదవరకర కకచతర

94-164/1432

4435 MLJ3677168
పపరర: శకలత మపరరస

94-149/60

4438 AP151000318210
పపరర: మపరరస యయససరతనస
తసడడ:డ దతవదడసస
ఇసటట ననస:96-09-364
వయససస:75
లస: పప

4418 NDX0798082
పపరర: అశశక కలమలర ఆకలల

94-149/55

4421 MLJ3672938
పపరర: సరసబశవరరవప సరధస

94-149/58

4424 MLJ3674371
పపరర: నడగగశసర రరవప కతదస పప గమ

94-149/61

తసడడ:డ రరజజరరవ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:67
లస: పప
94-149/63

4427 MLJ2412476
పపరర: కకటటశసరరరవప యర సరన

94-149/64

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:75
లస: పప
94-150/89

4430 AP151000411719
పపరర: వజయలకడణ కకసడపలర

94-215/837

భరస : వరశశఖరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:96-9-362
వయససస:43
లస: ససస స
94-149/66

4433 NDX2704013
పపరర: పరల పడసరద రరవప మమడడ

94-149/826

తసడడ:డ అభషపక పరల మమడడ
ఇసటట ననస:96-9-363
వయససస:49
లస: పప
94-149/67

భరస : శరఖమ పడకరశ
ఇసటట ననస:96-09-364
వయససస:40
లస: ససస స
94-149/69

94-149/52

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ సరధస
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప కకచతర
ఇసటట ననస:96-09-363
వయససస:47
లస: పప

భరస : కసచరర దదవ పడమద దడస దదవ
ఇసటట ననస:96-9-363
వయససస:47
లస: ససస స
4437 AP151000318664
పపరర: మపరరస శరఖస పడకరస

4420 MLJ2412625
పపరర: నడగరరజ యరసరన

4415 MLJ3672946
పపరర: శవ ఆసజనవయబలల సరధస

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:43
లస: పప

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బభబబ గసటటల
ఇసటట ననస:96-09-363
వయససస:34
లస: ససస స
4434 NDX3198140
పపరర: శరరద దదవ

94-149/54

తసడడ:డ కకపరదడనమ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:71
లస: పప

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:29
లస: ససస స
4431 NDX2003564
పపరర: ససవరచల మలలరదద

4417 MLJ2412500
పపరర: నరగశ చసదడశశఖర పసలర

94-149/49

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సరధస
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:71
లస: పప
4428 MLJ3679958
పపరర: మహ లకడణ సరధస

94-149/51

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:65
లస: పప
4425 MLJ3672995
పపరర: భభససర రరవప తతడదటట

4414 NDX1894295
పపరర: పడభబ చసదన బబ లలదబ స

4412 MLJ3679032
పపరర: జయకలమలరర జజననలగడడ

భరస : అమకతడ రరజ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:45
లస: పప
4422 NDX1894311
పపరర: బభబబ రరవప బబ లలర దసబ

94-149/48

తసడడ:డ బభబబ రరవప బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:37
లస: పప
4419 NDX0677856
పపరర: ఏడడకకసడలల శరతరరసస

4411 MLJ2419216
పపరర: ససతడ మహలకడణ కలమలరర
కకసడడ
భరస : దసరరరరరవ పలర 
ఇసటట ననస:96-09-362
వయససస:68
లస: ససస స

4436 AP151000321325
పపరర: వరరరలయల కగరగలన మపరరస

94-149/68

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:96-09-364
వయససస:73
లస: ససస స
94-149/70

4439 NDX1601658
పపరర: జజఖత శక బబ లశశటట

94-150/90

భరస : వనసకటటససర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:96-09-364
వయససస:45
లస: ససస స
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4440 NDX1260702
పపరర: సరరర సరగజన మసచకల పపడడ

94-149/71

94-149/72 4442 NDX2088046
4441 MLJ3675626
పపరర: వజయ వనసకట లకడణ పరలపరరస
పపరర: సరయ శరకవణ పరలపరరస

తసడడ:డ దదవ దతస నరరకడన కలమలర మసచకల పప
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:49
లస: ససస స

4443 NDX0019885
పపరర: రరజ కలమలర మసచకల పపడడ

4444 MLJ3671476
పపరర: రరమబ పరలపరరస

94-149/74

తలర : కలమలర ఎస డడ డడ ఎన
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:29
లస: పప
4446 MLJ2419299
పపరర: కకటటశసరర కకటభడ

తసడడ:డ రరమబ పరలపరరస
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:26
లస: పప
94-149/75

4445 NDX0019828
పపరర: డడ ఎన కలమలర
మసచకలపపడడ
తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:60
లస: పప

94-150/91

94-149/77

4448 MLJ2412443
పపరర: శకనవరసరరవప కకటడ

94-149/78

తసడడ:డ లకణయఖ
ఇసటట ననస:96-09-368
వయససస:50
లస: పప
94-149/76

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-370
వయససస:48
లస: ససస స

4447 MLJ2419315
పపరర: వరసవ ఏలలరర
తసడడ:డ లకణణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-370
వయససస:48
లస: ససస స

94-149/968 4450 NDX2950707
4449 NDX2826121
పపరర: వనసకట ససబడహణణఖస చమలకకనడడ
పపరర: సరయ పసడయ చమలకకనడడ

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ చమలకకనడడ
ఇసటట ననస:96-9-370
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-370
వయససస:49
లస: పప
94-149/969

తసడడ:డ డడ వ ససబడమణఖస చమలకకనడడ
ఇసటట ననస:96-9-370
వయససస:25
లస: ససస స

94-150/92 4453 NDX2467868
4452 NDX2431757
పపరర: వనసకట ససపడజ ససజ బబ లశశటట
పపరర: కరవఖ చతననసశశటట

94-149/73

4451 NDX2949956
పపరర: సరయ దతష
స చమలకకనడడ

94-149/970

తసడడ:డ ససబడమణఖస చమలకకనడడ
ఇసటట ననస:96-9-370
వయససస:20
లస: పప
94-150/634

4454 NDX2467850
పపరర: దదనవష కలమలర గబరకస

94-150/635

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:96-9-370 RAGHURAM NAGAR
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దదనవష కలమలర గబరకస
ఇసటట ననస:96-9-370,F.NO.301 MULLAPU
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర పడసరద రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:96-9-370,F.NO.301 MULLAPU
వయససస:34
లస: పప

4455 NDX1260678
పపరర: పదణజ మబళళపపడడ

4456 AP151000321494
పపరర: కవత మబళళపపడడ

4457 AP151000321331
పపరర: రరజగశసరర మబళళపపడడ

94-149/79

భరస : కమల కలమలర మబళళపపడడ
ఇసటట ననస:96-09-371
వయససస:40
లస: ససస స
4458 AP151000318304
పపరర: కమల కలమలర

భరస : ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:96-09-371
వయససస:45
లస: ససస స
94-149/82

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:96-09-371
వయససస:41
లస: పప
4461 MLJ3677242
పపరర: రరఘవమలణ కరమనవన

94-149/85

తసడడ:డ జజససఫ
ఇసటట ననస:96-09-373
వయససస:55
లస: ససస స

94-149/83

4462 MLJ2419463
పపరర: శవనడగగశసరమణ కనడన

94-149/88

4465 MLJ3673076
పపరర: భవరన శసకర కరమనవన

94-149/86

4468 MLJ3675634
పపరర: మలణణకఖమణ రరయపరటట
భరస : జజససఫ
ఇసటట ననస:96-09-373
వయససస:75
లస: ససస స

94-149/84

4463 MLJ3673084
పపరర: కకషష ససపత కలమలర కరమనవన

94-149/87

తసడడ:డ భవరనశసకర
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:32
లస: పప
94-149/89

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:54
లస: పప
94-149/91

4460 MLJ3677259
పపరర: శరరష కరమనవన
తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:33
లస: పప
4467 MLJ3675642
పపరర: ఆనసదకలమలరర రరయపరటట

4459 AP151000318233
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప మబళళపపడడ

94-149/81

భరస : ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:96-09-371
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-371
వయససస:67
లస: పప

భరస : భవరన శసకర
ఇసటట ననస:96-09-372
వయససస:49
లస: ససస స
4464 MLJ3673332
పపరర: హనసమలన చసతపలర

94-149/80

4466 NDX0562538
పపరర: ససతతష కలమలరర పరరర

94-149/90

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:96-09-373
వయససస:45
లస: ససస స
94-149/92

4469 NDX1260538
పపరర: వజయ కలమలర పరరర

94-149/93

తసడడ:డ వవసకనన పరరర
ఇసటట ననస:96-09-373
వయససస:52
లస: పప
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94-149/94

తసడడ:డ డదవడ పరల
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:25
లస: ససస స
4473 AP151000321300
పపరర: రతనశక ఫసలపపప

94-149/97

94-149/100

94-149/103

94-149/106

తసడడ:డ ధనరతన రరజ
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:27
లస: పప
4488 NDX2992212
పపరర: రరయల రరజ గగపవరపప

94-150/839

తసడడ:డ మలరససడదయబలల
ఇసటట ననస:96-09-377/1
వయససస:33
లస: పప
4494 NDX1761031
పపరర: యలమసద వరర
తసడడ:డ కకకషషయఖ వరర
ఇసటట ననస:96-09-378
వయససస:37
లస: పప
4497 NDX1355130
పపరర: చడరరరస బబతస
తసడడ:డ యలకకబబ
ఇసటట ననస:96-09-379
వయససస:28
లస: పప

4483 MLJ3679529
పపరర: మణణ పసలర

94-150/93

4492 MLJ2413193
పపరర: మలరససడదయబలల భమ

94-149/115

4495 NDX3178639
పపరర: వనసకట శశషయఖ ససరరమమళ

4484 NDX1340249
పపరర: ససజయ రరజ పసలర

94-150/96

94-149/105

94-150/94

4487 MLJ3673142
పపరర: సరటనర రరజసమలర గగపవరపప

94-149/107

తసడడ:డ గబరరనధస
ఇసటట ననస:96-09-376
వయససస:48
లస: పప
94-149/108

4490 MLJ3673191
పపరర: శరఖమ పడసరద భమల

94-149/109

తసడడ:డ మలరససడదయబలల
ఇసటట ననస:96-09-377/1
వయససస:32
లస: పప
94-149/111

4493 NDX1760942
పపరర: మణణ వరర

94-149/112

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:96-09-378
వయససస:39
లస: ససస స
94-150/840

4496 AP151000321109
పపరర: మలలర శసరమణ కలలవకకలర 

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ససరరమమళ
ఇసటట ననస:96-9-378 26TH WARD
వయససస:56
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:96-09-379
వయససస:60
లస: ససస స

4498 AP151000318088
పపరర: నరసయఖ  కలలవకకలలర

4499 NDX2316545
పపరర: పడసనన బగరర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-09-379
వయససస:62
లస: పప

94-149/102

తసడడ:డ ధనరతన రరజ
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:26
లస: పప

4486 NDX1238658
పపరర: మబరళ కకషష కకతస కకటట

4489 MLJ2419455
పపరర: నడగరరజఖలకడణ భమల

94-149/99

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-377/1
వయససస:54
లస: పప
94-149/113

4478 MLJ3677291
పపరర: ఊమలదదవ బబ పపపడడ

94-149/104 4481 MLJ3673118
4480 MLJ3677309
పపరర: ఇసదదరర జజహనన గగపవరపప
పపరర: రతన పడసరద  బబసరస

భరస : మలరససడదయబలల
ఇసటట ననస:96-09-377/1
వయససస:53
లస: ససస స
94-149/110

4475 MLJ3673100
పపరర: సససదర రరవప బబసరస

భరస : సరటనర రరజకలమలర
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరటనర రరజ కలమలర డడడడ
ఇసటట ననస:96-9-376
వయససస:21
లస: ససస స
4491 MLJ2412336
పపరర: నరగష భమ

94-149/101

భరస : ధన రతన రరజ
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:50
లస: ససస స
94-150/95

94-149/96

తసడడ:డ శరమబఖల 
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గబరరనథస
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవద కకలర పర
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:69
లస: పప
4485 NDX1340231
పపరర: ససదదప రరజ పలర

94-149/98

తసడడ:డ వనససన రరసగ
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:77
లస: పప

భరస : రతనపడసరద బబసరఖ
ఇసటట ననస:96-09-375
వయససస:52
లస: ససస స
4482 NDX1826108
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకలర పర

4474 NDX1355239
పపరర: అనల లలస సన రరసగ ఫసలప

4477 MLJ2412328
పపరర: రరజన ఫసలపపప

4472 AP151000321356
పపరర: జయశక ఫసలపపప

భరస : రరజన
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ పరల
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజజన
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:49
లస: పప
4479 MLJ3677275
పపరర: శరరష పసలపపప

94-149/95

భరస : ఇసరడయల
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : డదవడడపల
ఇసటట ననస:96-09-374
వయససస:49
లస: ససస స
4476 AP151000318500
పపరర: డదవడడపల ఫసలపపస

4471 MLJ3677267
పపరర: ససవరరష బబ యలపలర 

94-149/116

94-149/114

94-149/117

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ బగరర
ఇసటట ననస:96-9-380
వయససస:23
లస: ససస స
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94-149/118

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:43
లస: ససస స
4503 NDX2088095
పపరర: శవ కలమలర బగరర

94-149/121

94-149/124

94-149/127

94-149/130

94-149/133

94-149/971

94-149/138

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ
ఇసటట ననస:96-9-384
వయససస:72
లస: పప

4513 NDX1613877
పపరర: రరససమల
బ ర సరధదక

4516 MLJ3673225
పపరర: జజనబభషర అహణద

4519 MLJ3677374
పపరర: ఫరరరనడబభనస షపక

4522 AP151000321288
పపరర: షరకకరరభభనస షపక

94-149/141

94-147/753

4525 MLJ3673258
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-149/123

4508 NDX1260520
పపరర: షమమ షసక

94-149/126

4511 AP151000321082
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-149/129

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:48
లస: ససస స
94-149/131

4514 MLJ3673316
పపరర: నడగమర షరరఫ  షపక

94-149/132

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:29
లస: పప
94-149/134

4517 MLJ3673217
పపరర: అమర జజన షపక

94-149/135

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:37
లస: పప
94-149/136

4520 MLJ3675659
పపరర: నడగబరరబ షపక

94-149/137

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:36
లస: ససస స
94-149/139

భరస : అహమణద
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:48
లస: పప
4527 NDX2765592
పపరర: అబబబల రహహస షపక

94-149/128

తసడడ:డ అహణద
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమబలలర
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:50
లస: ససస స
4524 AP151000318037
పపరర: అహణద షసక

4510 MLJ3677358
పపరర: జరరనడ బబగమ షపక

4505 MLJ2412815
పపరర: పడసరదరరవప బగరర

తసడడ:డ భభషర షసక
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:31
లస: పప

భరస : అహమణద జన షపక
ఇసటట ననస:96-9-381
వయససస:29
లస: ససస స
4521 AP151000321284
పపరర: బభషస షపక

94-149/125

తసడడ:డ ఫజల రహహస
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:30
లస: పప
4518 NDX2858074
పపరర: రరషణ షపక

4507 NDX2004596
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-149/120

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:55
లస: ససస స
4515 MLJ3673241
పపరర: అహణద జజన షపక

94-149/122

భరస : జజన బభషర అహమద షపక
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన భభషర
ఇసటట ననస:96-09-381
వయససస:36
లస: ససస స
4512 AP151000321290
పపరర: ఫరతమలబబగస షపక

4504 MLJ2412385
పపరర: మలధవ రరవప బగరర

4502 NDX2316495
పపరర: వసశ కలమలర బగరర

తసడడ:డ పడసరద రరవప బగరర
ఇసటట ననస:96-9-380
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:48
లస: పప
4509 MLJ3677366
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-149/119

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ బగరర
ఇసటట ననస:96-09-380
వయససస:25
లస: పప
4506 MLJ2413128
పపరర: ససరఖనడరరయణ బగరర

4501 MLJ2420370
పపరర: వనసకట దసరర  బగరర

4523 MLJ3673266
పపరర: నడగమరరణరర షపక

94-149/140

తసడడ:డ కరరమబలలర
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:34
లస: పప
94-149/142

4526 NDX3081676
పపరర: అహమణద షపక

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-09-382
వయససస:48
లస: పప

94-149/972
4528 NDX2737336
పపరర: ఖజ మహహదబ దయన చదమమన బభష
షపక
తసడడ:డ అబబబల రహహమలన
ఇసటట ననస:96-9-384
వయససస:42
లస: పప

4529 MLJ2419943
పపరర: మలబబ షపక

94-150/812

94-149/143

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-9-385
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: ససభభన షపక
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94-149/144

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-9-385
వయససస:41
లస: పప
4533 NDX2088038
పపరర: రతన బభబబ కసచరర

94-149/147

94-149/148

94-150/841

94-149/828

94-149/152

4540 NDX2316362
పపరర: వనసకట రతనస గబమణ

4543 NDX2694073
పపరర: శరసత రరజ పపటర

4546 MLJ3677473
పపరర: ససరగఖ జకస

94-149/155

4549 NDX1700906
పపరర: శవనడనరరయణ జకరస

తసడడ:డ శసకరరయ రరజవరపప
ఇసటట ననస:96-09-392
వయససస:27
లస: పప
94-149/161

తసడడ:డ అలలరబకలర
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:40
లస: పప

4555 NDX0272294
పపరర: షరహహన షపక

94-149/829

4558 AP151000318142
పపరర: జమర షసక
తసడడ:డ అలలరభక
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:41
లస: పప

4538 AP151000318334
పపరర: గగనస లకడణపతరరవప

94-149/150

4541 NDX2698579
పపరర: మశశ పపటర

94-149/827

4544 NDX2708063
పపరర: వజయ రరజ పపటర

94-150/759

తసడడ:డ మశశ పపటర
ఇసటట ననస:96-9-390
వయససస:41
లస: పప
94-149/153

4547 MLJ3677465
పపరర: సరవతడ జకరస

94-149/154

భరస : శవననడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-391
వయససస:56
లస: ససస స
94-149/156

4550 AP151000321232
పపరర: హహహమలవత రరజవరపప

94-149/157

భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-392
వయససస:49
లస: ససస స
94-149/159

4553 MLJ3671500
పపరర: నడగరరజ జకరస

94-149/160

తసడడ:డ శవనడనరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-392
వయససస:35
లస: పప
94-149/162

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:40
లస: ససస స
94-149/164

94-150/98

తసడడ:డ పపలలశ పపటర
ఇసటట ననస:96-9-390
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:96-09-392
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ 
ఇసటట ననస:96-09-392
వయససస:50
లస: పప
4557 MLJ3673415
పపరర: అమర జజన షపక

94-149/151

తసడడ:డ యలమసద జకస
ఇసటట ననస:96-09-391
వయససస:60
లస: పప

94-149/158 4552 MLJ3673357
4551 NDX1260694
పపరర: సరయ ససరగష బభబబ రరజవరపప
పపరర: మహహశ బభబబ రరజవరపప

4535 NDX1945353
పపరర: మమరర వర కలమలరర మదసబ

తసడడ:డ ససతడరమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-388
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-391
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నడనరరయలణ
ఇసటట ననస:96-09-391
వయససస:40
లస: పప

4554 MLJ2413003
పపరర: శసకరయఖ రరజవరపప

94-149/149

తసడడ:డ మశశ పపటర
ఇసటట ననస:96-9-390
వయససస:39
లస: పప

భరస : నడగరరజ జకరస
ఇసటట ననస:96-09-391
వయససస:34
లస: ససస స
4548 MLJ2413680
పపరర: రవబభబబ జకరస

4537 AP151000321227
పపరర: ఆదదలకడణ గగనస

94-149/146

భరస : నడగరరరరన రరవప మదసబ
ఇసటట ననస:96-09-387
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గబమణ
ఇసటట ననస:96-9-390
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మశశ పపటర
ఇసటట ననస:96-9-390
వయససస:67
లస: ససస స
4545 NDX1700914
పపరర: వనసకట రమలదదవ జకరస

94-150/97

భరస : లకడణపతరరవప
ఇసటట ననస:96-09-388
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వల సరహహబ
ఇసటట ననస:96-9-389
వయససస:59
లస: ససస స
4542 NDX2693430
పపరర: అవసమణ పపటర

4534 NDX0272377
పపరర: వజయ లకడణ వవసరపప గమ

4532 MLJ3675667
పపరర: పదణజ భమవరపప

భరస : అనసత పదడణరరవప
ఇసటట ననస:96-9-387
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జయకర బభబబ
ఇసటట ననస:96-09-387
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడణపత రరవప గగనస
ఇసటట ననస:96-09-388
వయససస:26
లస: ససస స
4539 NDX2762391
పపరర: నససమబననసర షపక

94-149/145

భరస : రతనబభబబ కసచరర
ఇసటట ననస:96-9-387
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:96-09-387
వయససస:48
లస: పప
4536 NDX1816562
పపరర: భభరర వ పడతతఖష గగనస

4531 NDX2316420
పపరర: ఇసదదర పసడయధరరరన కసచరర

4556 MLJ3675675
పపరర: రభయలబబగస షపక

94-149/163

భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:63
లస: ససస స
94-149/165

4559 AP151000318137
పపరర: బషసర షపక

94-149/166

తసడడ:డ అలలరభక
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:44
లస: పప
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94-149/167

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-393
వయససస:77
లస: పప
4563 MLJ3677499
పపరర: ససజజత దమలణలప

94-149/170

94-149/173

94-149/176

94-149/179

94-150/100

94-149/181

94-149/184

భరస : వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:35
లస: ససస స

4573 NDX2826063
పపరర: గగశయల బబగబమ షపక

4576 MLJ3674728
పపరర: శకనవరస రరవప సబనసస

4579 AP151000321691
పపరర: ససతడమహలకడణ  చడదళళ

4582 MLJ3677333
పపరర: ఫణణ సససకర

94-149/187

4585 NDX0552489
పపరర: సససకర శకనవరస

94-149/973

4588 NDX1640201
పపరర: అమరగసదడ పడకరశ మబఖరరర
పపపల
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప పపపల
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:46
లస: పప

4568 NDX2511897
పపరర: గబలలస మహహదబ దన షపక

94-149/175

4571 MLJ3673381
పపరర: శకనవరస దమలణలప

94-149/178

4574 NDX1340330
పపరర: మహలకడణ సబనసస

94-150/99

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:28
లస: ససస స
94-150/101

4577 NDX2129295
పపరర: నవ శకకస జజఖత గరరర పరటట

94-149/180

తసడడ:డ గరరరశ కలమలర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:96-09-395
వయససస:25
లస: ససస స
94-149/182

4580 NDX1260736
పపరర: రరగవవసదడ గబపస కకతత
స రర

94-149/183

తసడడ:డ పడసరద రరవప గబపస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:96-09-395
వయససస:27
లస: పప
94-149/185

4583 NDX0562504
పపరర: నడగ ససకనఖ ఉమణలనవన

94-149/186

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:51
లస: ససస స
94-149/188

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:40
లస: పప
94-150/102

94-149/172

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద సతషలలరర
ఇసటట ననస:96-9-400
వయససస:29
లస: పప
4587 NDX0798785
పపరర: జకరస శకదదవ

94-149/177

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:96-09-395
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:26
లస: ససస స
4584 NDX2446656
పపరర: శరసత ససరరప సతషలలరర

4570 AP151000318557
పపరర: నరసససహరరవప దమలణలప

4565 MLJ3677515
పపరర: నడగగసదడమణ దమలణలప

తసడడ:డ ఫజల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:96-9-394
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమజజగర
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడసరదసగబపరస
ఇసటట ననస:96-09-395
వయససస:48
లస: ససస స
4581 NDX1817610
పపరర: అమనడ షపక

94-149/174

భరస : ఫజల రహహస షపక
ఇసటట ననస:96-9-394
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:43
లస: ససస స
4578 AP151000321123
పపరర: రతనకలమలరర కకతత
స రర

4567 AP151000321080
పపరర: ససతడరరవమణ దమలణలప

94-149/169

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:71
లస: పప
4575 MLJ3679396
పపరర: వర రరఘవమణ సబనసస

94-149/171

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:35
లస: పప
4572 MLJ3673373
పపరర: ససబభబరరవప దమలణలప

4564 NDX2511871
పపరర: గగససయల బబగస షపక

4562 MLJ3677523
పపరర: నవవదదత దమలణలప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఫజల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:96-9-394
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:65
లస: ససస స
4569 MLJ3673399
పపరర: నరగష దమలణలప

94-149/168

భరస : నరగశ దమలణలప
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:96-09-394
వయససస:39
లస: ససస స
4566 MLJ3677481
పపరర: మనడకడ దమలణలప

4561 NDX2116243
పపరర: రరధ దదవ దమలణలప

4586 MLJ3673167
పపరర: అసజయఖ ఉమణలనవన

94-149/189

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:59
లస: పప
94-150/103

4589 NDX0798074
పపరర: జకరస వనసకట రరమలరరవప

94-150/104

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-09-400
వయససస:49
లస: పప

Page 159 of 363

4590 MLJ2419638
పపరర: ససధడరరణణ శరనస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-149/190

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-09-401
వయససస:48
లస: ససస స
4593 MLJ3678190
పపరర: వనసకట లకడణరరయడడ

94-150/106

94-150/109

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-402
వయససస:76
లస: ససస స
4599 AP151000318298
పపరర: వనసకటటశసరరరవప పరనసగసటట

94-150/112

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:96-09-402
వయససస:62
లస: పప
4602 AP151000321209
పపరర: కకటటశసరమలణ  తడడడకకరర

94-150/115

94-150/118

94-150/121

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-9-405
వయససస:18
లస: ససస స
4614 NDX1238609
పపరర: బభజ బ షపక
భరస : ఇమలమ సర
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:44
లస: ససస స
4617 MLJ3673621
పపరర: నడగమర షపక
తసడడ:డ మరర వల
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:49
లస: పప

94-150/111
4598 NDX2431781
పపరర: జయ నడగగశసరరరవప పరనసగసటట

తసడడ:డ వనసకటటససరరరరవ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:96-9-402
వయససస:38
లస: పప

94-150/113 4601 AP151000321487
4600 MLJ3678067
పపరర: వర వనకట మహలకడణ తడడదకకరర
పపరర: ఉమలదదవ తడడదకలరర

4603 AP151000321071
పపరర: వనసకరయమణ తడడదకలరర

4606 MLJ3675725
పపరర: రమలదదవ దడవపలలరర

4609 AP151000318375
పపరర: శకనవరసరరవప దడవపలలరర

4612 NDX2809291
పపరర: నడగమర బఇవనస షపక

4615 AP151000321485
పపరర: రరకకణణణ యరసరన
భరస : మసరసనడడవప
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:76
లస: ససస స

94-150/127

94-150/108

94-150/110
4597 NDX2317709
పపరర: జయ నడగగశసర రరవప
పరనసగసటట
తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:96-9-402
వయససస:38
లస: పప

94-150/116

4604 MLJ2413227
పపరర: రరసబభబబ తడడదకకరర

94-150/117

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:35
లస: పప
94-150/119

4607 AP151000321229
పపరర: జయలకడణ దడవపలలరర

94-150/120

భరస : నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-405
వయససస:67
లస: ససస స
94-150/122

4610 AP151000318427
పపరర: నడరరయణరరవప దడవపలలరర

94-150/123

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:96-09-405
వయససస:75
లస: పప
94-150/842

4613 NDX2790525
పపరర: నడగబరరబ షపక

94-150/843

తసడడ:డ కససస వల షపక
ఇసటట ననస:96-9-406
వయససస:18
లస: ససస స
94-150/125

4616 AP151000318362
పపరర: రమణరరవప యరసరన

94-150/126

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:47
లస: పప

94-150/128 4619 AP151000318383
4618 MLJ3673613
పపరర: రగబనడధ చకకవరరస అచచకకలల
పపరర: మసరసన రరవప యరసరన

తసడడ:డ అదద నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:55
లస: పప

94-150/114

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమర షపక
ఇసటట ననస:96-9-406
వయససస:35
లస: ససస స
94-150/124

4595 MLJ3675717
పపరర: రతన కలమలరర పరనసగసటట
భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-402
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-405
వయససస:46
లస: పప
95-3/1212

94-150/105

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-401
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-405
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-405
వయససస:44
లస: పప
4611 SQX2086635
పపరర: దవపలలరర భవన

94-150/107

భరస : రరమసరసమ
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:68
లస: పప
4608 AP151000318417
పపరర: వనసకటభడవప దడవపలలరర

4594 MLJ3673654
పపరర: శవపడసరద రరయబడడ

4592 NDX1771931
పపరర: శరణఖ శరనస

తసడడ:డ వనసకయఖ శరనస
ఇసటట ననస:96-09-401
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-403
వయససస:60
లస: ససస స
4605 AP151000318370
పపరర: నడగససరరరవ తడడదకకరర

94-149/191

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-401
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:96-09-401
వయససస:41
లస: ససస స
4596 MLJ3678059
పపరర: కకటటశసరమణ యనమదల

4591 MLJ2413730
పపరర: వనసకయఖ శరనస

94-150/129

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-406/1
వయససస:79
లస: పప
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94-150/130

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:31
లస: ససస స
4623 MLJ2419786
పపరర: ఝలనస కకరడడ

94-150/133

94-150/136

94-150/139

94-150/142

94-150/145

94-150/148

94-150/151

తసడడ:డ వవసకట రసగ రగడడడ
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:28
లస: ససస స

4633 MLJ3678182
పపరర: రగఖల రరచపపడడ 

4636 MLJ3673829
పపరర: ఖలజజ రహసతషలలర షపక

4639 MLJ2419281
పపరర: కకటటశసరర జకరస

4642 AP151000318368
పపరర: నడగగశసరరరవప దడసరర

94-150/154

4645 NDX2317998
పపరర: యశన షపక

94-150/143

4648 MLJ3678224
పపరర: ధనశక పసమలణ
తసడడ:డ అసకమణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:34
లస: ససస స

4628 NDX2317931
పపరర: చసటట మధనస

94-150/138

4631 MLJ3675733
పపరర: అరరణకలమలరర నవలపరటట

94-150/141

4634 MLJ3678349
పపరర: మరరబ షపక

94-150/144

భరస : ఖల్ర రహసతషలలర
ఇసటట ననస:96-09-414
వయససస:46
లస: ససస స
94-150/146

4637 NDX1847401
పపరర: లకడణ పసడయలసక జకరస

94-150/147

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర జకరస
ఇసటట ననస:96-09-415
వయససస:24
లస: ససస స
94-150/149

4640 MLJ2412419
పపరర: వనసకటటశసరరర జకరస

94-150/150

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-09-415
వయససస:54
లస: పప
94-150/152

4643 NDX1862292
పపరర: మహబమబ ససబభన పటభన

94-150/153

తసడడ:డ మత బభబబ పటభన
ఇసటట ననస:96-09-417
వయససస:24
లస: పప
94-150/155

తసడడ:డ ఖలజజ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:96-9-418
వయససస:24
లస: పప
94-150/156

94-150/135

భరస : నరణలకలమలర
ఇసటట ననస:96-09-413
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:96-09-416
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మత బభబబ పటభన
ఇసటట ననస:96-09-417
వయససస:29
లస: పప
4647 NDX1340223
పపరర: వవసకట రరధదకర చలకల

94-150/140

భరస : వనసకటటశసరరర 
ఇసటట ననస:96-09-415
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-416
వయససస:65
లస: ససస స
4644 NDX1862136
పపరర: నజర పటభన

4630 MLJ3673647
పపరర: రరమలరరవప తసగరరరల

4625 MLJ3673639
పపరర: వనసకటటససరరర దడదత

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మధనస
ఇసటట ననస:96-9-411
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తరరన సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-414
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర జకస
ఇసటట ననస:96-09-415
వయససస:25
లస: ససస స
4641 AP151000321488
పపరర: తరరపతమణ దడసరర

94-150/137

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:96-09-414
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అజణల షపక
ఇసటట ననస:96-09-414
వయససస:53
లస: ససస స
4638 NDX1508532
పపరర: తదజశస జకస

4627 MLJ3678380
పపరర: కకరవనడ మలధడమ

94-150/132

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-412
వయససస:39
లస: పప

తలర : వజయలకడణ
ఇసటట ననస:96-09-413
వయససస:29
లస: పప
4635 NDX2153708
పపరర: షకకల షపక

94-150/134

భరస : పడభమదడసస
ఇసటట ననస:96-09-411
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:96-09-412
వయససస:37
లస: ససస స
4632 NDX1238435
పపరర: కకశశర బభబబ పపపరపల

4624 MLJ2413623
పపరర: ససబభబరరవప కకరడడ

4622 MLJ2419802
పపరర: వజయలకడణ కకరడడ

భరస : నడగగశసరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ 
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:38
లస: పప
4629 MLJ3678158
పపరర: అనడనమణణతసగరరరల

94-150/131

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమబ 
ఇసటట ననస:96-09-409
వయససస:56
లస: ససస స
4626 MLJ3671609
పపరర: నడగగశసరరరవప కకరడడ

4621 MLJ3678133
పపరర: నరణల దడదత

4646 NDX1813212
పపరర: శకనవరస రరవప పప నననకసటట

94-149/192

తసడడ:డ బడహణయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:44
లస: పప
94-150/157

4649 AP151000321060
పపరర: నడగమలలర శసరర పసమలణ

94-150/158

భరస : అసకమణరరవప
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:51
లస: ససస స
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94-150/159

తసడడ:డ అసకమణ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:33
లస: పప
4653 NDX2488435
పపరర: గగససయల షపక

94-150/162

భరస : ఉమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-9-420
వయససస:34
లస: ససస స
4656 MLJ3673670
పపరర: దరరయల హహసపసన షపక

94-150/165

94-149/193

94-150/844

94-150/171

94-150/174

94-150/177

భరస : ఖలదర వల
ఇసటట ననస:96-09-427
వయససస:62
లస: ససస స

94-149/194

4663 NDX1904375
పపరర: రజయల షపక

4666 NDX1627548
పపరర: బభజబ షపక

4669 NDX2088350
పపరర: మబసతడజ షపక

4672 MLJ3673852
పపరర: జజన బభషర షపక

94-150/180

4675 AP151000318446
పపరర: మహబమబ ససభభన షసక

94-150/169

4678 NDX2088426
పపరర: నడగమర జజన్స్స షపక
తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-09-427
వయససస:42
లస: పప

4658 NDX0362277
పపరర: పరడసససస మదనస

94-150/167

4661 MLJ3678315
పపరర: మసరసన బ షపక

94-150/168

4664 NDX1238575
పపరర: జలలఖ షపక

94-150/170

భరస : అదడమ
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:27
లస: ససస స
94-150/172

4667 AP151000321531
పపరర: మసరసనబ షపక

94-150/173

భరస : మహబమబబసభభన
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:49
లస: ససస స
94-150/175

4670 NDX1427922
పపరర: కకమమరపపడడ కరరమబలలర షపక

94-150/176

తసడడ:డ ఇమలససర
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:25
లస: పప
94-150/178

4673 MLJ3673761
పపరర: ఈససఫర సలలస షపక షపక

94-150/179

తసడడ:డ మమహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:34
లస: పప
94-150/181

తసడడ:డ ససలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:48
లస: పప
94-150/183

94-150/164

భరస : పసదబబభలసససదడ
ఇసటట ననస:96-09-424
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:35
లస: పప
4677 AP151000321044
పపరర: ఖలసససబ షపక

4660 MLJ3673837
పపరర: కకటటశసర రరవప కరకక

4655 NDX2278299
పపరర: ఆరరఫపలలర షపక

తసడడ:డ జజగపప
ఇసటట ననస:96-09-421
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహబబ షపక
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:28
లస: పప
4674 MLJ3673860
పపరర: ఇసస షపక

94-150/166

భరస : ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:49
లస: ససస స
4671 NDX0551457
పపరర: షపక యమససఫ సలస

4657 MLJ3671617
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

94-150/161

తసడడ:డ మహహ బమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-9-420
వయససస:33
లస: పప

భరస : యయససబ షపక
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఈససప సలలమ
ఇసటట ననస:96-09-426
వయససస:29
లస: ససస స
4668 MLJ3678372
పపరర: మసరసన బ షపక

94-150/163

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-423
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన మబడడమలల
ఇసటట ననస:96-9-424
వయససస:43
లస: ససస స
4665 MLJ3678323
పపరర: షమనడ షపక

4654 NDX2488484
పపరర: ఫరతమబన షపక

4652 NDX1772111
పపరర: హససనడ షపక

భరస : దరరయల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-09-420
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననవసరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-420
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-423
వయససస:37
లస: ససస స
4662 NDX2735066
పపరర: ఉష మబడడమలల

94-150/160

భరస : మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-9-420
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబ ససభభన
ఇసటట ననస:96-09-420
వయససస:35
లస: పప
4659 MLJ3678356
పపరర: కకమల కరకక

4651 NDX0550723
పపరర: పసమణ ఎస వ
రరమలసజనవయబలల
తసడడ:డ అసకమణ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-419
వయససస:36
లస: పప

4676 MLJ3678331
పపరర: షససలలబ షపక

94-150/182

భరస : నడగమర మరరవల
ఇసటట ననస:96-09-427
వయససస:38
లస: ససస స
94-150/184

4679 AP151000318534
పపరర: ఖలదర వల షసక

94-150/185

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:96-09-427
వయససస:62
లస: పప
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94-149/830

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-9-429
వయససస:21
లస: పప
4683 NDX1882886
పపరర: శకనవరస రరవప దడసరర

94-150/188

94-142/1132

Deleted
94-150/191

భరస : చననబభజసససదడ
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:37
లస: ససస స
4692 MLJ3673696
పపరర: యమససఫ ససలలర షపక

94-150/194

94-150/911

94-150/196

94-147/754

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:56
లస: ససస స

4690 MLJ3678240
పపరర: మహరరననసర షపక

4693 MLJ3673712
పపరర: చనన బభజ సససదడ షపక

4696 NDX3100153
పపరర: అరవసద నకస

4699 NDX2488500
పపరర: కమల కలమలరర సరతషలలరర

4702 NDX2004190
పపరర: రమణ గరటటటపరటట

94-149/197

4705 NDX2004141
పపరర: గరసధద గరటటటపరటట

94-150/192

4708 NDX0019851
పపరర: శవ రరమ కకకషష ఆకలల
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:36
లస: పప

94-15/801

4688 MLJ3678257
పపరర: ఖలజజ బ షపక

94-150/190

4691 MLJ3673704
పపరర: మసరసన షరరఫ  షపక

94-150/193

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:34
లస: పప
94-150/195

4694 NDX3248457
పపరర: అరవసద నకస

94-150/900

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:22
లస: పప
94-161/813

4697 SQX2113215
పపరర: రరఢ నకస

95-4/1087

తసడడ:డ తషడడమబ తరరపరలల తషడడమబ
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:38
లస: ససస స
94-150/197

4700 MLJ0746479
పపరర: నడగమరసల షపక

94-150/198

తసడడ:డ మహబమబ 
ఇసటట ననస:96-09-431
వయససస:36
లస: పప
94-149/195

4703 MLJ3677002
పపరర: అసజనడదదవ కకలల

94-149/196

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:35
లస: ససస స
94-149/198

తసడడ:డ ససబభబరరవప గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:65
లస: పప
94-150/199

4685 NDX3255791
పపరర: చసదడశశఖర నకస

భరస : యబసఫ ససలలర షపక
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గరసధద గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస 
ఇసటట ననస:96-09-432
వయససస:38
లస: పప
4707 MLJ3675766
పపరర: శవనడగరరణణ గబమణ

తసడడ:డ తరరపరలల తషడడమబ
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమబలల వవమవరపప
ఇసటట ననస:96-9-431
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కకమణసరణణ
ఇసటట ననస:96-9-432
వయససస:31
లస: ససస స
4704 MLJ2412245
పపరర: సరసబశవరరవప కకలల

94-145/798

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నకస
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమబలల
ఇసటట ననస:96-09-431
వయససస:36
లస: ససస స
4701 NDX2735330
పపరర: గరయతడ రరడడడ కకమణసరణణ

4687 NDX3169026
పపరర: రరధడ నకస

94-150/187

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ వల
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:38
లస: ససస స
4698 MLJ2420610
పపరర: లలవణఖ వవమవరపప

94-150/189

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-09-430
వయససస:41
లస: పప
4695 NDX3261179
పపరర: రరథడ నకస

4684 AP151000318263
పపరర: హనసమసతరరవప దడసరర

4682 MLJ3675758
పపరర: కరమమశసరమణ దడసరర

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:96-09-429
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:96-09-429
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నకస
ఇసటట ననస:96-9-430
వయససస:22
లస: పప
4689 MLJ3678273
పపరర: సరబరర షపక

94-150/186

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-09-429
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:96-09-429
వయససస:27
లస: పప
4686 NDX2687242
పపరర: అరవసద నకస

4681 NDX2004737
పపరర: అనసష దడసరర

4706 NDX2962280
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకమణసరణణ

94-149/974

తసడడ:డ రమ రరడడడ కకమణసరణణ
ఇసటట ననస:96-9-432
వయససస:37
లస: పప
94-150/200

4709 NDX2147511
పపరర: నడగమర బ షపక

94-150/201

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:34
లస: ససస స
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4710 AP151000321218
పపరర: జహరర సయఖద

94-150/202

భరస : షససదడ
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:48
లస: ససస స
94-150/205

తసడడ:డ మహబబ
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:52
లస: పప
94-150/207

భరస : మహబమబబసభభన 
ఇసటట ననస:96-09-434/1
వయససస:36
లస: ససస స

94-150/206

4717 MLJ3678471
పపరర: బబజజన షపక

94-150/210

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-435
వయససస:27
లస: ససస స

4720 AP151000321108
పపరర: రమలదదవ పప లలపలర 

94-150/208

94-150/846

తసడడ:డ లకడణ రరడడడ డదనడ టట
ఇసటట ననస:96-9-435
వయససస:65
లస: పప

4723 NDX1772988
పపరర: నడగ దదవఖ పప లలపలర

4715 NDX2723930
పపరర: తరరమలమణ సరధస

94-150/845

4718 AP151000318290
పపరర: మహబబససభభన షసక

94-150/209

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:96-09-434/1
వయససస:40
లస: పప
94-150/211

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-435
వయససస:47
లస: ససస స

4722 NDX2794857
పపరర: వరరరఘవ రరడడడ డదనడ టట

94-150/204

భసధసవప: అరరరన రరవప సరధస
ఇసటట ననస:96-9-433
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హహసససన
ఇసటట ననస:96-09-434/1
వయససస:61
లస: ససస స

4719 NDX1238369
పపరర: నడగజజఖత పప లలపలర

4721 NDX1862169
పపరర: నడగ సరయ పప లలపలర

94-150/212

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:96-09-435
వయససస:24
లస: పప
94-150/214

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:25
లస: ససస స
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94-150/215

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:28
లస: ససస స
4727 AP151000321309
పపరర: లకడణ పప లలపలర

4730 AP151000318434
పపరర: నడగగశసరరరవప పప లలపలర 

94-150/218

94-150/216

4728 AP151000321115
పపరర: నడరరయణమణ పప లలపలర 

94-150/221

4731 MLJ3678539
పపరర: వహహదడ షపక

94-150/219

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:43
లస: ససస స

4734 AP151000321206
పపరర: రవనమలణ వవమబల

94-150/222

4737 MLJ3673944
పపరర: కరరమమలలర షపక
తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:30
లస: పప

4729 MLJ3671633
పపరర: శకనవరసరరవప పప లలపలర 

94-150/220

4732 MLJ3678547
పపరర: ససవరరస  మబదదమలలల

94-150/223

భరస : వజయభభససర
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:35
లస: ససస స
94-150/225

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:67
లస: ససస స
94-150/227

94-150/217

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఏసప బమ
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:31
లస: ససస స
94-150/224

4726 MLJ3678448
పపరర: అలవవలల పప లలపలర 

భరస : నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:57
లస: పప
4733 AP151000321207
పపరర: భమలకడణ వవమబల

4725 MLJ3678463
పపరర: నడగ ససధ పప లలపలర

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-436
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:26
లస: పప

4714 AP151000318556
పపరర: కకటటశసరరరవప గబమలణ

4712 MLJ3673977
పపరర: మరరవల షపక

తసడడ:డ మమహబమబ
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:62
లస: పప

4716 MLJ2419893
పపరర: యలససణన షపక

4736 NDX1238419
పపరర: అరవసద వవమబల

94-150/203

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:96-09-433
వయససస:55
లస: ససస స

4713 MLJ2412708
పపరర: సససదడ సయఖద

4724 NDX1340256
పపరర: ఊషర రరణణ పప లలర పలర

4711 AP151000321621
పపరర: పరతమలన షపక

4735 AP151000321256
పపరర: కకటమణ వవమబల

94-150/226

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:71
లస: ససస స
94-150/228

4738 MLJ3673936
పపరర: ఇసరణఈల షపక

94-150/229

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:31
లస: పప
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94-150/230

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:46
లస: పప
4742 NDX2153690
పపరర: నడరరయణమణ కరమశశటట

94-150/232

94-150/234

94-150/237

94-150/240

94-150/241

94-150/242

94-150/245

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-9-448
వయససస:23
లస: పప

4752 NDX3275807
పపరర: మబనర షపక

4755 NDX2766566
పపరర: రమఖ గబసజ

94-150/248

94-150/915

4747 MLJ3675782
పపరర: రజయలససలలసనడ షపక

4750 MLJ2412831
పపరర: జమర షసక 

94-150/239

4753 NDX1084870
పపరర: మహన రరవప ససహహచ

94-149/199

94-150/849

4756 NDX2030351
పపరర: బబజర వలర పప

94-149/200

భరస : కకరణ వలర పప
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:32
లస: ససస స

94-150/243 4759 MLJ3678620
4758 NDX2043339
పపరర: శక దదవఖ మలధసరర వననననలగసటట
పపరర: రరమలఖ దదపసస వవనవనల గసటట

4761 MLJ3675881
పపరర: మసరసనబ షపక

4764 MLJ3674009
పపరర: శకనస గబసజ

4767 NDX2405751
పపరర: రగజజరరడడడ పప లస
తసడడ:డ ససబభబరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:96-9-449
వయససస:22
లస: ససస స

94-150/236

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:96-09-447
వయససస:61
లస: పప

94-150/244

తసడడ:డ హరర ససకర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:29
లస: ససస స
94-150/246

4762 NDX1904474
పపరర: యలకకబ పససదసరరస

94-150/247

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పససదసరరస
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:28
లస: పప
94-150/249

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:42
లస: పప
94-150/850

94-150/848

తసడడ:డ అమర 
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసనర రరఫ
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరశసకరరకవప
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:35
లస: పప
4766 NDX2808962
పపరర: నడగబర వల షపక

94-150/238

భరస : మబరళ కకషష వననననలగసటట
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరరశసకరరవప
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:58
లస: ససస స
4763 MLJ3671658
పపరర: మబరళకకషష వననననలగసటట

4749 MLJ2412641
పపరర: షబబర షపక

4744 NDX3095015
పపరర: తరరపఠమణ కరమశశటట

భరస : జమర
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-9-447
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:26
లస: ససస స
4760 AP151000321576
పపరర: రమలదదవ వననననలకసటట

94-150/235

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:96-9-444
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-447
వయససస:28
లస: ససస స
4757 NDX1340280
పపరర: పడమలల పపసదసరరస

4746 MLJ3678588
పపరర: కరరమమన షపక

94-150/847

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కమ శశటట
ఇసటట ననస:96-9-442
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సససదడ
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:67
లస: పప
4754 NDX1238351
పపరర: పరరసత తననరర

94-150/233

భరస : షబర
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అమర
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:56
లస: ససస స
4751 AP151000318519
పపరర: అమర షసక

4743 MLJ3673951
పపరర: శకనవరస రరవప కరమశశటట 

4741 NDX2724086
పపరర: ససపన సరధస

భరస : వనసకటభర రరవప సరధస
ఇసటట ననస:96-9-438
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:96-09-442
వయససస:39
లస: పప

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:96-09-444
వయససస:27
లస: ససస స
4748 AP151000321503
పపరర: నసరర హన షపక

94-150/231

తసడడ:డ మలబమ ససభభన
ఇసటట ననస:96-09-437
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:96-09-442
వయససస:37
లస: ససస స
4745 NDX1772236
పపరర: జబనడ షపక

4740 MLJ3673928
పపరర: బశర షపక

4765 MLJ3671674
పపరర: దదవదడనస పససదసరరస

94-150/250

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:96-09-448
వయససస:55
లస: పప
94-150/251

4768 MLJ3678646
పపరర: లకడణ పడసనడన సరదడ

94-150/252

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-449
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: సరధస అనసరరధ
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94-150/253

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-449
వయససస:50
లస: ససస స
4772 MLJ3674041
పపరర: వశసనడధ సరధస

94-150/256

94-150/259

94-150/262

94-150/851

94-150/267

94-150/270

94-150/273

భరస : నడగగశసర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:96-09-456
వయససస:51
లస: ససస స

4782 NDX2488401
పపరర: గరయతడ పససదసరరస

4785 NDX1946997
పపరర: ఆనసదరరవప పససదసరరస

4788 MLJ2419562
పపరర: ఇసదదర నవరగడడమలర 

4791 AP151000318305
పపరర: సరసబశవరరవప నవరగడడమలర 

94-150/276

4794 NDX1845744
పపరర: భవరన కలసచపప

94-150/265

4797 AP151000321198
పపరర: వనసకరయమణ పరలలటట
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:96-09-456
వయససస:80
లస: ససస స

4777 NDX0768382
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

94-150/261

4780 NDX1238344
పపరర: మసరసన వల షపక

94-150/264

4783 NDX0798728
పపరర: పససదసరరస మలరస మణ

94-150/266

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:96-09-451
వయససస:48
లస: ససస స
94-150/268

4786 MLJ3678729
పపరర: పసడయసకర నవరగడడమలర 

94-150/269

తసడడ:డ బబజర బభబబ
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:29
లస: ససస స
94-150/271

4789 MLJ2412633
పపరర: బబజరబభబబ నవరగడడపలర 

94-150/272

తసడడ:డ భమనన 
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:36
లస: పప
94-150/274

4792 MLJ3678679
పపరర: మమలలబ షపక

94-150/275

భరస : ఖలససమ వల
ఇసటట ననస:96-09-454
వయససస:44
లస: ససస స
94-150/277

భరస : నడగగశసర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:96-09-456
వయససస:30
లస: ససస స
94-150/279

94-150/258

తసడడ:డ హహసపసన పసరర
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ భమనన
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-454
వయససస:53
లస: పప
4796 NDX1845801
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచపప

94-150/263

భరస : సరసబశవరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భమనన
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:44
లస: పప
4793 MLJ2413094
పపరర: ససబభబరరవప మమర ్స

4779 NDX1340199
పపరర: రహమమటటలలర శశర

4774 NDX1847377
పపరర: సలలణ షపక

తసడడ:డ మసరసనసల
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ పససదసరరస
ఇసటట ననస:96-09-451
వయససస:56
లస: పప

భరస : నడగరరజ 
ఇసటట ననస:96-09-453
వయససస:39
లస: ససస స
4790 AP151000318249
పపరర: నడగరరజ నవరగడడమలర 

94-150/260

భరస : డదవడ రరజ పససదసరరస
ఇసటట ననస:96-9-451
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పససదసరరస
ఇసటట ననస:96-09-451
వయససస:29
లస: పప
4787 MLJ2419554
పపరర: భవరన నవరగడడమలర 

4776 NDX1238336
పపరర: తడహహరరన షపక

94-150/255

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరల దదనకర బభబబ
ఇసటట ననస:96-9-450
వయససస:25
లస: ససస స
4784 NDX1947144
పపరర: డదవడ పససదసరరస

94-150/257

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:29
లస: పప
4781 NDX2765642
పపరర: శకవఖ చమల

4773 MLJ3674033
పపరర: శకనవరస రరవప సరధస

4771 NDX2405744
పపరర: కకషష రరడడడ పప లస

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:96-9-449
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:96-09-449
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:96-09-450
వయససస:32
లస: ససస స
4778 NDX0797977
పపరర: షపక కరరమబలలర

94-150/254

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరదస
ఇసటట ననస:96-09-449
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-449
వయససస:33
లస: పప
4775 NDX1340272
పపరర: సరగజన పపసదసరరస

4770 NDX1456053
పపరర: అవనష సరదస

4795 NDX1845710
పపరర: పదణ తమణశశటట

94-150/278

భరస : దసరర రరవప తమణశశటట
ఇసటట ననస:96-09-456
వయససస:35
లస: ససస స
94-150/280

4798 NDX1845785
పపరర: నడగగశసర రరవప కలసచపప

94-150/281

తసడడ:డ రరమబలల కలసచపప
ఇసటట ననస:96-09-456
వయససస:58
లస: పప
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94-150/852

తసడడ:డ చదరబసడడ వలలర పప
ఇసటట ననస:96-9-456
వయససస:63
లస: పప
4802 NDX2810331
పపరర: శకనవరసస వలలర పప

94-150/855

94-150/284

94-150/857

94-150/290

94-150/293

94-150/296

94-150/299

94-150/302

తసడడ:డ భకస
ఇసటట ననస:96-09-464
వయససస:51
లస: ససస స
4826 NDX2419653
పపరర: వరరనరరవప లలస
తసడడ:డ ఆనసదరరవప లలస
ఇసటట ననస:96-9-466
వయససస:51
లస: పప

94-150/288

4812 AP151000321097
పపరర: లకడణ కలరరక

4815 NDX1627589
పపరర: రతన కలమలరర చసతమలర

4818 NDX1238567
పపరర: లకడణ గబరవమణ బతష
స ల

94-150/291

94-150/294

94-150/297

4810 MLJ3678752
పపరర: ససపరన కలరరక

94-150/289

4813 MLJ3674165
పపరర: యయదసకకనడ లల కలరరక

94-150/292

4816 AP151000321120
పపరర: శశరమణ చసతమళళ

94-150/295

4819 MLJ3678778
పపరర: లకడణ బతషలల

94-150/298

భరస : చనన మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:96-09-463
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/300

4824 NDX2419661
పపరర: నవమ లలస

94-150/303

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:96-09-467
వయససస:55
లస: ససస స

94-150/856

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:96-09-462
వయససస:59
లస: ససస స

4821 MLJ2413664
పపరర: చననమలర ఖలరరరనరరవప
బతష
స ల
తసడడ:డ ససజవరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-463
వయససస:44
లస: పప

4827 AP151000321708
పపరర: జరససకర లలస

4807 NDX2794824
పపరర: ఏసస కలమలర రరడడ చరక

తసడడ:డ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:30
లస: పప

4822 AP151000321619
పపరర: కమల తడడడకకసడ

94-150/301

భరస : రగసయఖ
ఇసటట ననస:96-09-464
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరరనరరవప లలస
ఇసటట ననస:96-9-466
వయససస:44
లస: ససస స
94-150/305

94-150/283

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవనడగరరజ
ఇసటట ననస:96-09-463
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-463
వయససస:72
లస: ససస స
4823 AP151000321620
పపరర: హహపసస తడడడకకసడ

4809 NDX1199454
పపరర: కర లకడణ తరరపతమణ

4804 AP151000321180
పపరర: నయమ బలబదడ

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ చరక
ఇసటట ననస:96-9-459
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ చసతమలర
ఇసటట ననస:96-09-462
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసకబ
ఇసటట ననస:96-09-462
వయససస:34
లస: పప
4820 MLJ3678786
పపరర: మసగమణ బతషలల

94-150/287

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:41
లస: పప
4817 MLJ3674173
పపరర: పడభభకర చసతడమలలర

4806 NDX0272898
పపరర: గగపస బభలలబధరర

94-150/854

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:96-09-458
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కలరరక
ఇసటట ననస:96-09-461
వయససస:31
లస: ససస స
4814 AP151000318021
పపరర: వనసకటభడవప కలరరక

94-150/282

తసడడ:డ సరసబయఖ balabhadra
ఇసటట ననస:96-09-458
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏసస కలమలర రరడడ చరక
ఇసటట ననస:96-9-459
వయససస:22
లస: ససస స
4811 NDX1772855
పపరర: గరయతడ దదవ కలరరక

4803 NDX2318269
పపరర: ససజనఖ బలభదడ

4801 NDX2790863
పపరర: పదణ వలలర పప

తసడడ:డ చసదడరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:96-9-456
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప బలభదడ
ఇసటట ననస:96-9-458
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసమ బలభదడ
ఇసటట ననస:96-9-458
వయససస:24
లస: పప
4808 NDX2794832
పపరర: నడగ లకడణ చరక

94-150/853

భరస : చనదదర
డ రవ వలలర పప
ఇసటట ననస:96-9-456
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:96-9-456
వయససస:28
లస: పప
4805 NDX2318202
పపరర: రరమబభబబ బలభదడ

4800 NDX2810703
పపరర: చటట మణ వలలర పప

4825 NDX2488559
పపరర: అరవసద లలమ

94-150/304

తలర : వరర న రరవప లలమ
ఇసటట ననస:96-9-466
వయససస:20
లస: పప
94-150/306

4828 NDX2318319
పపరర: వదడఖఢడ లస

94-150/307

తసడడ:డ వరధన రరవప లస
ఇసటట ననస:96-9-467
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: వజయ లలమ
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94-150/308

తసడడ:డ జయ పరల లలమ
ఇసటట ననస:96-09-467
వయససస:24
లస: పప
4832 NDX2317634
పపరర: శబనడ షపక

94-150/311

4833 NDX2317576
పపరర: రగశరణ షపక

94-150/314

4836 NDX1238617
పపరర: హహసపసన షపక

94-150/312

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప సరకకనవన
ఇసటట ననస:96-9-471
వయససస:21
లస: ససస స

4839 NDX2318343
పపరర: ఆశలఖ సయఖద

94-150/310

4834 MLJ3678828
పపరర: పరరసన షపక

94-150/313

భరస : నబసర
ఇసటట ననస:96-09-470
వయససస:44
లస: ససస స
94-150/315

తసడడ:డ నబషర
ఇసటట ననస:96-09-470
వయససస:31
లస: పప
94-150/317

4831 NDX2317535
పపరర: కగసర షపక

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:96-9-468
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-9-470
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నబషర
ఇసటట ననస:96-09-470
వయససస:29
లస: పప
4838 NDX2488476
పపరర: పపజత సరకకనవన

94-150/309

తలర : జసససకర
ఇసటట ననస:96-09-467
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:96-9-470
వయససస:21
లస: ససస స
4835 NDX1238625
పపరర: ససభభన షపక

4830 NDX1238641
పపరర: పడవణ లలస

4837 AP151000318499
పపరర: రససల  షపకగ
తసడడ:డ దడవపద
ఇసటట ననస:96-09-470
వయససస:58
లస: పప

94-150/318

భరస : కరరమబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:96-9-471
వయససస:38
లస: ససస స

4840 AP151000321149
పపరర: వనసకరయలమణ సరకకనవన

తసడడ:డ వర లకక సరకకనవన
ఇసటట ననస:96-09-471
వయససస:49
లస: పప

4844 AP151000321582
పపరర: రహమతషననసర షపక

4845 NDX1238286
పపరర: షఫస షపక

94-150/323

భరస : రససల
ఇసటట ననస:96-09-472
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడణపత రరవప గగన
ఇసటట ననస:96-9-476
వయససస:28
లస: పప
4850 MLJ3678745
పపరర: ఆదద లకడణ మలలలల
భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:96-09-476
వయససస:38
లస: ససస స
4853 MLJ3679685
పపరర: ససవరరష ససతడ దడసస

తసడడ:డ అకగసశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-479
వయససస:32
లస: ససస స

4851 MLJ3675865
పపరర: రమణ తడళళళరర

94-150/330

4854 MLJ3675873
పపరర: ససవరరస  పససదసరరస

94-149/202

4857 MLJ3675915
పపరర: హహమనడసససణల కరలలవ
తసడడ:డ అకగసశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-479
వయససస:37
లస: ససస స

94-150/325

4849 MLJ2419646
పపరర: ఈశసరర తడళళళరర

94-150/326

భరస : శకనస 
ఇసటట ననస:96-09-476
వయససస:38
లస: ససస స
94-150/328

4852 MLJ2412724
పపరర: శకనవరస రరవప తడళళళరర

94-150/329

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:96-09-476
వయససస:40
లస: పప
94-150/331

భరస : దదవదడనస
ఇసటట ననస:96-09-478
వయససస:53
లస: ససస స
94-150/333

4846 NDX1427799
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:96-09-475
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:96-09-476
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : యయసస రరజ
ఇసటట ననస:96-09-478
వయససస:35
లస: ససస స
4856 MLJ3675923
పపరర: మలనస శలప కరలలవ

94-150/324

తసడడ:డ సదడశవ రరడడ బడడరర
ఇసటట ననస:96-9-476
వయససస:47
లస: పప
94-150/327

94-150/322

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:96-09-472
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:96-09-472
వయససస:30
లస: పప

94-149/201 4848 NDX2316099
4847 NDX2316123
పపరర: దసరర శవనడగగససర రరవప గరనస
పపరర: నడగ కలమలర రరడడ బడడరర

94-150/319

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప సరకకనవన
ఇసటట ననస:96-09-471
వయససస:42
లస: ససస స

94-150/320 4842 AP151000318292
94-150/321 4843 NDX1238302
4841 NDX2405769
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర సరకకనవన
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప సరకకనవన
పపరర: నడగమర బ షపక

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప సరకకనవన
ఇసటట ననస:96-9-471
వయససస:22
లస: పప

94-150/316

4855 MLJ3679693
పపరర: మరరయమణ దడసస

94-150/332

భరస : అబభడహమ
ఇసటట ననస:96-09-478
వయససస:76
లస: ససస స
94-150/334

4858 AP151000321132
పపరర: నడగమలలర శసరర కరలవ

94-150/335

భరస : అకగసశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-479
వయససస:54
లస: ససస స
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94-150/336

తసడడ:డ అకగసససర రరవప కలవ
ఇసటట ననస:96-09-479
వయససస:31
లస: పప
4862 AP151000318303
పపరర: జవరతనస బబ సద

94-150/339

94-150/341

94-150/344

94-150/858

94-150/349

94-150/352

94-150/355

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:46
లస: ససస స

4872 NDX2088285
పపరర: అచచమణ వరలలరర

4875 NDX1508573
పపరర: హఖలబ షపక

4878 NDX1904227
పపరర: మసరసన వల షపక

4881 NDX0273003
పపరర: మరరయదడసస వలలర రర

94-150/358

4884 NDX0272948
పపరర: ఎలలష వలలరర

94-150/347

4887 MLJ0748616
పపరర: రరసకలమలర కరణస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:36
లస: పప

4867 NDX2045426
పపరర: ససరగష వరలలరర

94-150/343

4870 NDX2317659
పపరర: అనసరరధ వలలర రర

94-150/346

4873 MLJ3679792
పపరర: చనన తలర  వలలర రర

94-150/348

తసడడ:డ యయససదడసస
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:29
లస: ససస స
94-150/350

4876 AP151000321341
పపరర: మరరయమణ వలలరర

94-150/351

భరస : యయససదడసస
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:50
లస: ససస స
94-150/353

4879 NDX0273011
పపరర: దడనయయలల వలలరర

94-150/354

తసడడ:డ ఏససదడసస
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:30
లస: పప
94-150/356

4882 NDX0272989
పపరర: రమమష వలలర రర

94-150/357

తసడడ:డ ఇసరకల
ఇసటట ననస:96-9-484
వయససస:42
లస: పప
94-150/359

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:47
లస: పప
94-150/361

94-150/340

తసడడ:డ పడభభకర వలలర రర
ఇసటట ననస:96-9-483
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:47
లస: పప
4886 MLJ2420677
పపరర: పదడణవత కరణస

94-150/345

తసడడ:డ మదరసర షపక
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదడసస
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:31
లస: పప
4883 NDX1508599
పపరర: మదరసర షపక

4869 NDX1238450
పపరర: నడగగశసర రరవప వలలరర

4864 NDX2045434
పపరర: ఝలనస వరలలరర

తసడడ:డ పడభభకర రరవప వరలలరర
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలదరర షపక
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదడస వరలలరర
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:27
లస: పప
4880 MLJ3675113
పపరర: ఇబభడహహస వలలరర

94-150/342

తసడడ:డ యయససదడస వరలలరర
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:96-09-484
వయససస:38
లస: ససస స
4877 NDX2088277
పపరర: చనన వరలలరర

4866 MLJ2420834
పపరర: మరరయమణ మదస
బ రర

94-150/338

తసడడ:డ పడభభకర రరవప వరలలరర
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకల
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:96-9-483
వయససస:22
లస: ససస స
4874 MLJ3679784
పపరర: మమరర వలలర రర

94-149/203

భరస : రమమష 
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:30
లస: పప
4871 NDX2737294
పపరర: అనసరరధ వలలరర

4863 NDX0053330
పపరర: అనత వలలర రర

4861 MLJ2413615
పపరర: చననబభబబ బబ సద

తసడడ:డ జవరతనస 
ఇసటట ననస:96-09-481
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరయదడసస 
ఇసటట ననస:96-09-482
వయససస:36
లస: ససస స
4868 NDX1238534
పపరర: కకటటశసర రరవప వలలరర

94-150/337

తసడడ:డ పసరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-479
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మలరరస
ఇసటట ననస:96-09-481
వయససస:54
లస: పప
4865 MLJ2420842
పపరర: నరణల ఓలలర రర

4860 MLJ3671690
పపరర: అకగసశసరరరవప కరలవ

4885 MLJ3678877
పపరర: అరరసధత కరణస

94-150/360

భరస : రరమ కలమలర
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:30
లస: ససస స
94-150/362

4888 MLJ2413375
పపరర: శరఖమమఖల వలలరర

94-150/363

తసడడ:డ పడభభకరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:36
లస: పప
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4889 MLJ2413433
పపరర: మరరయకలమలర వలలరర

94-150/364

తసడడ:డ పడభభకరరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:37
లస: పప
4892 AP151000321491
పపరర: గగవసదమణ అరవపలర 

94-150/367

94-150/369

94-150/372

94-150/375

94-150/378

94-150/381

94-150/384

భరస : వర సరసమ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:41
లస: ససస స

4902 NDX1945742
పపరర: ఇసధస గమరగకపప

4905 MLJ3675949
పపరర: నరణల వలలరర

4908 AP151000321335
పపరర: నడగగసదడస మబలర 

4911 MLJ3679073
పపరర: లకడణ కకలల

94-150/387

4914 MLJ3679099
పపరర: పదడణవత తడటటకకసడ

94-150/376

4917 MLJ2420289
పపరర: శవపరరసత పపసలపరటట
భరస : సతఖనడరరయణ 
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:48
లస: ససస స

4897 MLJ2420545
పపరర: భభగఖ లకడణ వలలరర

94-150/371

4900 MLJ2412922
పపరర: నడగమర మరర వల బభష షపక

94-150/374

4903 NDX1238203
పపరర: షకకలల షపక

94-150/377

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:44
లస: ససస స
94-150/379

4906 MLJ2420644
పపరర: మమరరకమల పరలలపప గబ

94-150/380

భరస : డడనయయలల
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:68
లస: ససస స
94-150/382

4909 MLJ3674462
పపరర: పడభభకర వరలరర

94-150/383

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:31
లస: పప
94-150/385

4912 NDX2034809
పపరర: లకడణదసరర పగడడల

94-150/386

తసడడ:డ వరరసరసమ పగడడల
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:26
లస: ససస స
94-150/388

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:34
లస: ససస స
94-150/390

94-150/368

తసడడ:డ ఖలశసపసరరవల
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-490
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:27
లస: ససస స
4916 MLJ3678950
పపరర: కకటటశసరమణ పగరడలల

94-150/373

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరళళ
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:34
లస: పప
4913 NDX1456087
పపరర: అమల పపసలపరటట

4899 AP151000321585
పపరర: శవమణ వలలరర

4894 MLJ3679065
పపరర: ్రతమల బ షపక

భరస : మరరయలకలమలర
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:70
లస: ససస స
4910 MLJ3674280
పపరర: కకషష  గబరకడపప

94-150/370

భరస : కకషష గమరగకపప
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:96-09-489
వయససస:48
లస: ససస స
4907 AP151000321407
పపరర: ధన లకడణ గబరకడపప

4896 NDX0272344
పపరర: మరరయమణ వలలరర

94-150/366

భరస : ఖలససమ
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:96-9-489
వయససస:24
లస: ససస స
4904 AP151000321134
పపరర: ససజజత గబరకపప

94-150/859

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలసససపసరర
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:55
లస: ససస స
4901 NDX2317675
పపరర: నలల షపక

4893 NDX2759389
పపరర: కకషషవనణణ అరవపలర

4891 MLJ3678943
పపరర: దసరరర అరవపఅల

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:96-09-487
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:96-9-487
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:96-09-488
వయససస:32
లస: ససస స
4898 AP151000321463
పపరర: అషడఫపన షపక

94-150/365

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:96-09-486
వయససస:57
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:96-09-487
వయససస:43
లస: ససస స
4895 NDX0770800
పపరర: నడగమర బ షపక

4890 AP151000318416
పపరర: పడభభకరరరవప వలలరర

4915 MLJ3679701
పపరర: హహహమలవత దదడ ణడధసల

94-150/389

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/391

4918 MLJ2420297
పపరర: రతనమలల పపసలపరటట

94-150/392

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:55
లస: ససస స
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94-150/393

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:25
లస: పప
4922 MLJ3674363
పపరర: వర సరసమ పగరడలల

94-150/396

94-150/860

భరస : శవ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:32
లస: ససస స
4931 MLJ3678927
పపరర: ససలలర బ షపక
భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:56
లస: ససస స
4934 MLJ3674132
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బలభదడ

94-150/407

94-150/410

94-150/863

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-493
వయససస:27
లస: పప

4932 MLJ3674314
పపరర: ఖలజజ షపక

4935 NDX0362228
పపరర: బభజ షపక

4938 NDX2809051
పపరర: జన షపక

4941 NDX2809184
పపరర: హకకస బభబబ షపక

94-150/412

4944 AP151000321342
పపరర: ససవరష గబసడడల

94-150/405

4947 MLJ2413359
పపరర: ససజవరరవప గబసడడల
తసడడ:డ ఏససబబ
ఇసటట ననస:96-09-493
వయససస:60
లస: పప

4930 MLJ3675832
పపరర: జయమణ బలభదడ

94-150/403

4933 MLJ3671716
పపరర: నడగమర బభషర  షపక

94-150/406

తసడడ:డ పసరర
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:31
లస: పప
94-150/408

4936 MLJ3674124
పపరర: శవ నడగగశసర రరవప బలభదడ

94-150/409

తసడడ:డ సమమలల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:39
లస: పప
94-150/861

4939 NDX2809028
పపరర: ఆశ షపక

94-150/862

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:96-9-492
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/864

4942 NDX1085448
పపరర: రమఖకకషష గబసడడల

94-150/411

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-493
వయససస:31
లస: ససస స
94-150/413

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-493
వయససస:55
లస: ససస స
94-150/415

94-150/400

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:96-9-492
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల తనవనరర
ఇసటట ననస:96-09-493
వయససస:33
లస: ససస స
4946 NDX1085018
పపరర: రరమకకషష జ

94-150/402

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:96-9-492
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బబ మదస
బ రర
ఇసటట ననస:96-9-492
వయససస:38
లస: పప
4943 NDX1861872
పపరర: ససత మహ లకడణ తనవనరర

4929 MLJ3678935
పపరర: ఖలజజ బ షపక

4927 NDX1601302
పపరర: రరజసస షపక
భరస : రరజసస షపక
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజవరల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:61
లస: పప
4940 NDX2810372
పపరర: రమమశ మదస
బ రర

94-150/399

తసడడ:డ పసరర
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సమమలల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:32
లస: పప
4937 NDX0273102
పపరర: మసరసనవల షపక

4926 NDX1772376
పపరర: రరహనడ షపక

94-150/398

తసడడ:డ వనసకటసరసమ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనవల
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:38
లస: ససస స
94-150/404

94-150/395

94-150/397 4924 MLJ2413102
4923 MLJ2412898
పపరర: సతఖనడరరయణ పపసలపరటట
పపరర: వనసకటటశసరరర పపసలపరటట

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:96-09-492
వయససస:28
లస: ససస స
94-150/401

4921 MLJ3675022
పపరర: దదడ ణడధసల కకసడ

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరసమ 
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ రరవప దదడ ణడదసల
ఇసటట ననస:96-9-491
వయససస:19
లస: ససస స
4928 MLJ3675824
పపరర: లలవణఖ బలభదడ

94-150/394

తసడడ:డ వర సరసమ పగడడల
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట సరసమ
ఇసటట ననస:96-09-491
వయససస:46
లస: పప
4925 NDX2809127
పపరర: గరయతడ దదడ ణడదసల

4920 NDX1508540
పపరర: పడసరద

4945 NDX2415222
పపరర: సకలసబభయమణ రరవపరటట

94-150/414

భరస : రఘబ రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:96-9-493
వయససస:61
లస: ససస స
94-150/416

4948 MLJ3679115
పపరర: ససథదశమ ఏటటకలరర

94-150/417

భరస : దడసస
ఇసటట ననస:96-09-494
వయససస:46
లస: ససస స
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4949 MLJ3679107
పపరర: రరజమల పచగగరరర
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94-150/418

భరస : ఏసస రతనమ
ఇసటట ననస:96-09-494
వయససస:66
లస: ససస స
4952 MLJ3678919
పపరర: మమరర కలల
ర రర

94-150/421

94-150/424

94-150/427

94-150/430

94-150/433

94-150/436

94-150/438

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:40
లస: ససస స

4962 AP151000321473
పపరర: గగవసదమణ తతనడల

4965 MLJ3671724
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ తయఖగమర

4968 MLJ3674546
పపరర: నడగరరగడడడ తదనడల

4971 NDX0931204
పపరర: సరతషలలరర నరసససహరరవప

94-150/761

4974 NDX2579852
పపరర: సతఖవత గబసజ

94-150/431

4977 MLJ3679172
పపరర: వరరర దదవస
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:42
లస: ససస స

4957 MLJ3679289
పపరర: నడగ జజఖత తయఖగమర

94-150/426

4960 MLJ3675956
పపరర: పరరసత తయఖగమర

94-150/429

4963 NDX1627621
పపరర: నడగమర మరర వరల షపక

94-150/432

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:25
లస: పప
94-150/434

4966 MLJ3671559
పపరర: మసరసన వల షసక

94-150/435

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:44
లస: పప
94-150/437

4969 AP151000321411
పపరర: దడనమణ సరతషలలరర

94-149/204

భరస : రరజగసదడపస
డ రదస
ఇసటట ననస:96-09-498
వయససస:60
లస: ససస స
94-150/439

4972 NDX2587012
పపరర: శరర బసదద గబసజ

94-150/760

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:96-9-498
వయససస:65
లస: పప
94-150/762

తసడడ:డ షరరరబసడడ గబసజ
ఇసటట ననస:96-9-498
వయససస:30
లస: ససస స
94-150/441

94-150/423

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:96-09-498
వయససస:41
లస: పప

భరస : షరరరబసడడ గబసజ
ఇసటట ననస:96-9-498
వయససస:62
లస: ససస స
4976 MLJ3679206
పపరర: వనసకటటశసరర దదవస

94-150/428

తసడడ:డ నరప రగడడడ తదనడల
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:65
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:96-09-498
వయససస:34
లస: ససస స
4973 NDX2579837
పపరర: చసచమణ గబసజ

4959 MLJ3677549
పపరర: నసరర హన షపక

4954 MLJ3671567
పపరర: మమలలల షపక

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వరల
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:46
లస: పప
4970 NDX1238583
పపరర: నయమ సరతషలలరర

94-150/425

భరస : నడగరరరడడడ
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:33
లస: పప
4967 MLJ3673514
పపరర: మసరసనసల షపక

4956 MLJ3677945
పపరర: షహ నడజ షపక

94-150/420

తసడడ:డ పసరరసరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-496
వయససస:76
లస: పప

భరస : మసరసనవల
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:66
లస: ససస స
4964 NDX1944876
పపరర: కకలలర రరడడడ తయఖగమర

94-150/422

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-09-497
వయససస:43
లస: ససస స
4961 MLJ3677952
పపరర: ఖలదరరబ షపక

4953 MLJ3674322
పపరర: రమమష కలల
ర రర

4951 MLJ3674496
పపరర: దడసస ఏటటకలరర

తసడడ:డ జజనయఖ
ఇసటట ననస:96-09-494
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-496
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-9-497
వయససస:22
లస: ససస స
4958 MLJ3677978
పపరర: జజహహదడ షపక

94-150/419

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:96-09-494
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమశ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-09-496
వయససస:66
లస: ససస స
4955 NDX2318442
పపరర: సలలణ షపక

4950 NDX0019935
పపరర: భభగఖరరజ పచచగరరర

4975 MLJ3679214
పపరర: రరకకణన అనసరరధడ దదవస

94-150/440

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:32
లస: ససస స
94-150/442

4978 NDX2088467
పపరర: చసదడ కలల గరడత

94-150/443

భరస : పసచచఆ గరడత
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: దడనయయలల గరడత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-150/444

తసడడ:డ పసచచఆ గరడత
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:24
లస: పప
4982 MLJ3674579
పపరర: సతఖనడరరయణ దదవస

94-150/447

4983 NDX2794881
పపరర: కలలఖణణ దదవస

94-150/449

4986 MLJ3679222
పపరర: ఇసదదరర నమలణకయలలల
భరస : శవ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-500
వయససస:61
లస: ససస స

4988 NDX2983195
పపరర: రమమశ గసటల

4989 NDX2983187
పపరర: భభరత గసటల

94-150/866

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ గసటల
ఇసటట ననస:96-9-500
వయససస:45
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-502
వయససస:45
లస: ససస స
4994 NDX2004919
పపరర: చసదడ శశఖర పటటటమ

94-150/456

94-149/976

94-150/458

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:46
లస: పప

94-150/867

4998 NDX2743243
పపరర: వజయ దసరర డదగల

5001 MLJ3676004
పపరర: నడగమలలర శసరర చసదస

94-150/461

5004 MLJ3674611
పపరర: వవసకటరరవ చసదస

94-150/454

5007 AP151000318347
పపరర: సరసబశవరరవప చసదస
తసడడ:డ వనసకటభదదడ
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:70
లస: పప

4987 MLJ3674603
పపరర: శక హరర నమలణకయలలల

94-150/451

4990 NDX1238385
పపరర: శవనడగ జజఖత పతస మ

94-150/452

4993 NDX2488518
పపరర: పడశరసత పటటమ

94-150/455

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పటటమ
ఇసటట ననస:96/09/502
వయససస:23
లస: పప
94-150/457

4996 NDX2743227
పపరర: శవ నడగగశసరర డదగల

94-149/975

భరస : సరసబశవ రరవప డదగల
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:46
లస: ససస స
94-149/977

4999 NDX2746816
పపరర: శరరద ససదస

94-149/978

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదస
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:23
లస: ససస స
94-150/459

5002 MLJ3675998
పపరర: మలలర శసరర చసదస

94-150/460

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:61
లస: ససస స
94-150/462

తసడడ:డ ససబభశవ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:41
లస: పప
94-150/464

94-150/448

తసడడ:డ చసదడ శశకర
ఇసటట ననస:96-09-502
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద దడరరవవమబల
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:33
లస: పప
5006 NDX1084987
పపరర: వదడఖసరగర యన

4995 NDX1238500
పపరర: శకనవరస రరవప కనశశటట

4984 MLJ3679230
పపరర: ససనతడ నమలణకయలలల

తసడడ:డ శవ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-500
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డత్దగల
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వవసకటరరవ
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:36
లస: ససస స
5003 NDX2418762
పపరర: ససనల కలమలర దడరరవవమబల

94-150/450

తసడడ:డ మలల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:96-09-503
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డదగల
ఇసటట ననస:96-9-504
వయససస:28
లస: ససస స
5000 MLJ3679248
పపరర: వజయ లకడణ చసదస

4992 AP151000321529
పపరర: వవసకట ససబబమలణ కనశశటట 

94-150/446

భరస : శక హరర
ఇసటట ననస:96-09-500
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:96-09-502
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప పటటటమ
ఇసటట ననస:96-09-502
వయససస:50
లస: పప
4997 NDX2743219
పపరర: శవకలమలరర డదగల

94-150/865

భరస : రమమశ గసటల
ఇసటట ననస:96-9-500
వయససస:37
లస: ససస స
94-150/453

4981 MLJ3674553
పపరర: శకనవరస రరవప దదవస

తసడడ:డ రరమలరరవ
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:49
లస: పప

భరస : నడగరరరరన దదవస
ఇసటట ననస:96-9-499
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస సతఖనడరరయణ నలమలపప
ఇసటట ననస:96-09-500
వయససస:38
లస: ససస స

4991 AP151000321347
పపరర: ధనలకడణ పటటటమ

94-150/445

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవ
ఇసటట ననస:96-09-499
వయససస:54
లస: పప
4985 NDX2004612
పపరర: రరధ నలమలపప

4980 MLJ3674587
పపరర: పకదదస కకషష మహన దదవస

5005 AP151000318315
పపరర: శకనవరసరరవప చసదస

94-150/463

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-504
వయససస:43
లస: పప
94-150/465

5008 NDX1238401
పపరర: బడమరరసబ చమట

94-150/466

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-09-505
వయససస:33
లస: ససస స
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94-150/467 5010 AP151000321441
5009 MLJ2420073
పపరర: సరయరమలదదవ రరయపపడడ
పపరర: పపణడఖవత చమటభ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:96-09-505
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-09-505
వయససస:58
లస: ససస స

94-150/469 5013 NDX2318566
5012 NDX2318764
పపరర: వనసకట ఆశర జజఖత గబసతనడల
పపరర: రరజఖలకడణ గబసతనడల

భరస : చరసజవ గబసతనడల
ఇసటట ననస:96-9-507
వయససస:23
లస: ససస స
5015 MLJ3678075
పపరర: ససజజత యరబబ తషల

94-150/472

94-150/475

94-150/478

94-150/481

94-150/484

94-150/487

భరస : భభనసమమరరస
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:48
లస: ససస స

5025 AP151000321710
పపరర: ససత బబ మణశశటట 

5028 MLJ2412765
పపరర: ససరగష బబ మణశశటట

5031 AP151000321650
పపరర: వనసకరయమణ రరచరర 

94-150/490

5034 NDX1085034
పపరర: శరత సకగససన కర

94-150/479

5037 AP151000321484
పపరర: పదణ ఎరసరన
భరస : ససరరబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:65
లస: ససస స

5017 NDX2318624
పపరర: చరసజవ గబసతనడల

94-150/474

5020 NDX0901280
పపరర: వనసకటటశసరరర యరకబబ తషల

94-150/477

5023 NDX2318517
పపరర: వనసకరటరరమబలల గబసతనడల

94-150/480

తసడడ:డ రమమయ గబసతనడల
ఇసటట ననస:96-9-507
వయససస:59
లస: పప
94-150/482

5026 MLJ2419760
పపరర: వజయలకడణ బబ మణశశటట 

94-150/483

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:58
లస: ససస స
94-150/485

5029 AP151000318332
పపరర: శకనవరసస బబ మణశశటట 

94-150/486

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:47
లస: పప
94-150/488

5032 NDX1085406
పపరర: ససనత కకసడడడ

94-150/489

భరస : శరత సకగసనన
ఇసటట ననస:96-09-510
వయససస:34
లస: ససస స
94-150/492

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:96-09-510
వయససస:36
లస: పప
94-150/493

94-150/471

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసనసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-509
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మకగస
ఇసటట ననస:96-09-510
వయససస:37
లస: ససస స
5036 AP151000321483
పపరర: భవరనదదవ ఎరసరన

94-150/476

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మణశశటట
ఇసటట ననస:96-9-508/A
వయససస:22
లస: పప
5033 NDX1238393
పపరర: కకటటశసరమణ ఆకలల

5022 MLJ3674512
పపరర: వవసకటటశసర రరవప జరసకకర

5014 NDX1427815
పపరర: వనసకట ససవర పరరసత దదసర

తసడడ:డ వనసకట రరమబలల గబసతనడల
ఇసటట ననస:96-9-507
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మణశశటట
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:24
లస: పప
5030 NDX2318996
పపరర: మధస బబ మణశశటట

94-150/473

తసడడ:డ భమషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:96-09-508
వయససస:31
లస: ససస స
5027 NDX1772038
పపరర: రరమబ బబ మణశశటట

5019 NDX2318806
పపరర: వరరసజనవయబలల గబసతనడల

94-150/868

భరస : పపలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరమబలల గబసతనడల
ఇసటట ననస:96-9-507
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:48
లస: పప
5024 MLJ3679271
పపరర: సరసత బబ మణశశటట 

94-150/470

భరస : వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:33
లస: పప
5021 NDX1427807
పపరర: పప లర శసరరరవప దదసర

5016 MLJ3679131
పపరర: వవసకట రమణ జకరస

5011 NDX2790681
పపరర: యయదసకకనడదలల రరయపపడడ

తసడడ:డ బసవపపననయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-9-506
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరరసజజననగబలల గబసతనడల
ఇసటట ననస:96-9-507
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-09-507
వయససస:40
లస: ససస స
5018 MLJ3674520
పపరర: ఫణణభమషణ రరవప జరసకకర

94-150/468

5035 NDX2790459
పపరర: గగపరల కకషష మమరరస దసరర

94-150/869

తసడడ:డ కకదసడ రరమయఖ దసరర
ఇసటట ననస:96-9-510
వయససస:41
లస: పప
94-150/494

5038 AP151000318369
పపరర: వవసకట యరసరన

94-150/495

తసడడ:డ ససరరబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:46
లస: పప
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5039 AP151000318421
పపరర: భభనసమమరరస యరసరన

94-150/496

తసడడ:డ ససరర బభబబ
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:48
లస: పప
5042 NDX2790590
పపరర: ససజజత యలరసరణణ

94-150/870

94-150/499

94-150/502

5051 NDX2810661
పపరర: నడగ రరజ గసట

94-150/872

94-150/505

94-150/508

భరస : బభలగసగరధరతలక
ఇసటట ననస:96-09-514
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : బభలల శశషసయల
ఇసటట ననస:96-09-515
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:96-09-515
వయససస:47
లస: పప

5052 NDX2810638
పపరర: నవఖ భభరత గసట

94-150/873

5055 NDX1397828
పపరర: కకషష కలమలరర కరరరమమరర

94-150/871

5053 MLJ3679305
పపరర: ఉమ మహహశసరర రరమశశటట

94-150/506

5056 NDX2318855
పపరర: కకటటశసర రరవప మమకల

5064 NDX2488393
పపరర: పప రరగరడడ బభలలజ

5067 AP151000318351
పపరర: వనసకయఖ ఎరకబబ తషల
తసడడ:డ అనమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-515
వయససస:87
లస: పప

94-150/504

94-150/507

తసడడ:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:96-9-513
వయససస:21
లస: పప

94-150/509 5059 NDX2796027
5058 MLJ3674645
పపరర: ఉమల మహహశసర రరవప రరమశశటట
పపరర: రరప ససభభషసణ మమకల

5061 NDX2488419
పపరర: రగణబక దదవ తతట

94-150/501

భరస : ఉమల మహహశసరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:96-09-513
వయససస:50
లస: ససస స

94-150/874

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-9-513
వయససస:18
లస: ససస స
94-150/511

5062 MLJ3679370
పపరర: శవ పరరసత తతట

94-150/512

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:96-09-515
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/514

తసడడ:డ వరపడసరద తతట
ఇసటట ననస:96-9-515
వయససస:21
లస: పప
94-150/516

5047 AP151000321438
పపరర: రమలదదవ సప సతతస స

భరస : ఎడడకకసడలల గసట
ఇసటట ననస:96-9-512
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద తతట
ఇసటట ననస:96-9-515
వయససస:20
లస: ససస స
94-150/513

94-149/206

94-150/503 5050 NDX2810604
5049 NDX1270958
పపరర: జయ చసదడ సరయ వననననలగసటట
పపరర: సమలమ బమమ గసట

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-513
వయససస:64
లస: పప
94-150/510

5044 NDX2316636
పపరర: శక మమనక బగరర

భరస : గగరరశసకర
ఇసటట ననస:96-09-512
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:96-09-513
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-513
వయససస:40
లస: పప

5066 MLJ3674702
పపరర: వర పడసరద వర

94-150/500

భరస : నగరజ గసట
ఇసటట ననస:96-9-512
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:96-09-513
వయససస:57
లస: ససస స

5063 MLJ3679388
పపరర: పపణఖవత కనసరన

5046 NDX1270966
పపరర: పడసనన లకడణ వననననలగసటట

94-150/498

భరస : మలధవ రరవప బగరర
ఇసటట ననస:96-9-512
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : రమలదదవ
ఇసటట ననస:96-09-512
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గసట
ఇసటట ననస:96-9-512
వయససస:34
లస: పప

5060 AP151000321106
పపరర: ససశలలదదవ కకలల
ర రర

94-149/205

భరస : జయ చసదడ సరయ
ఇసటట ననస:96-09-512
వయససస:34
లస: ససస స

5048 NDX1270974
పపరర: సరయ పడవణ కలమలర
వననననలగసటట
తలర : రమలదదవ
ఇసటట ననస:96-09-512
వయససస:32
లస: పప

5057 AP151000318314
పపరర: శవకలమర కరరరమమరర

5043 NDX2316602
పపరర: శశ రగఖ బగరర

5041 NDX0386789
పపరర: కకదసడరరమయఖ దడసరర

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప బగరర
ఇసటట ననస:96-9-512
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:96-09-512
వయససస:30
లస: ససస స

5054 NDX1238823
పపరర: నడసరమణ గజరరల

94-150/497

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-511
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప యలరసరణణ
ఇసటట ననస:96-9-511
వయససస:37
లస: ససస స
5045 MLJ3679297
పపరర: సరయ సరసత వనననలగసటట

5040 AP151000318443
పపరర: ససరరబభబబ ఎరసరన

5065 MLJ3674710
పపరర: బభల శశషయఖ కనసరన

94-150/515

తసడడ:డ చనన పసచచయఖ
ఇసటట ననస:96-09-515
వయససస:46
లస: పప
94-150/517

5068 MLJ3679735
పపరర: అరరణ కగశసశశటట

94-150/518

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:96-09-516
వయససస:32
లస: ససస స
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5069 MLJ3679727
పపరర: పరరసత కమణల
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94-150/519

భరస : నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-516
వయససస:55
లస: ససస స
5072 NDX3253432
పపరర: ససజయ రరజ పసలర

94-150/907

94-149/209

94-149/212

94-150/523

5082 NDX2127778
పపరర: జజన బబగస షపక

5085 NDX2318921
పపరర: ఖలజజ అబబబల రహహస షపక

భరస : యస రరమ మహన రరవప పసనసమలల
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:21
లస: పప

5087 NDX2365674
పపరర: శకనవరసరరవప జకరస

5088 NDX2685659
పపరర: వనసకట సరయ దదప జకస

94-150/529

తసడడ:డ వరయఖ జకరస
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:47
లస: పప
5090 NDX2723831
పపరర: పదడణవత రవలవరరర
భరస : వనసకటటశసరరర రరవపలవరరర
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:53
లస: ససస స
5093 MLJ3679404
పపరర: రరజగశసరర చతరరల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:96-09-518/1
వయససస:71
లస: పప

5091 MLJ3679545
పపరర: కమల బడడగబ

94-150/532

5094 MLJ3679412
పపరర: సరగజన పసడడకకటట

94-150/524

5097 MLJ2420743
పపరర: కకషషవవణణ లకరసకలల
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-09-521
వయససస:40
లస: ససస స

5080 NDX2365658
పపరర: పపజ జకరస

94-150/522

5083 NDX2365666
పపరర: లకడణ శవపరరసత జకరస

94-150/525

భరస : శకనవరసరరవప జకరస
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:43
లస: ససస స
94-150/527

5086 MLJ3673563
పపరర: ఖలజజసరహహబ షపక

94-150/528

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:45
లస: పప
94-150/763

5089 NDX2810182
పపరర: వనసకటటశసరరర రరవపవరరర

94-150/875

తసడడ:డ తరరపత రరయబడడ రరవపవరరర
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:59
లస: పప
94-150/530

5092 NDX2005339
పపరర: ససతడరరమబలల యతరరజల

94-150/531

భరస : శకరరమబలల యతరరజల
ఇసటట ననస:96-09-518
వయససస:67
లస: ససస స
94-150/533

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-518/1
వయససస:61
లస: ససస స
94-150/535

94-149/211

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జకరస
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస బడడగబ
ఇసటట ననస:96-09-518
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:96-09-518/1
వయససస:61
లస: ససస స
5096 MLJ3674736
పపరర: వవసకటరరవ చతరరల

94-149/213

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జకస
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:18
లస: పప
94-150/876

94-149/208

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖలజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:39
లస: ససస స
94-150/526

5074 AP151000321126
పపరర: పరరసత జకరస

94-149/210 5077 MLJ3672565
5076 MLJ3677101
పపరర: ససతడరరమబలల యతరరజలల
పపరర: శకనస కకటర

5079 MLJ3673423
పపరర: శకరరమబలల యతరరజల

94-150/521

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జకరస
ఇసటట ననస:96-9-517
వయససస:25
లస: ససస స
5084 NDX2043388
పపరర: నడగ మలలర శసరర తలతతటట

94-149/207

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:47
లస: పప
5081 NDX2365682
పపరర: అమకత రవళ జకరస

5073 MLJ3677606
పపరర: వనసకటరతనస కకటర 

5071 MLJ3675030
పపరర: నడగగశసర రరవప చతమణల

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:96-09-516
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:96-09-517
వయససస:56
లస: ససస స
5078 AP151000318191
పపరర: జకరసశకనవరసస

94-150/520

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-516
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ధన రతన రరజ పసలర
ఇసటట ననస:96-9-516
వయససస:26
లస: పప
5075 MLJ3677614
పపరర: లకడణ  కకటర 

5070 MLJ3675048
పపరర: అపరప రరవప ఖలససమ సపటట

5095 AP151000318118
పపరర: శకనవరసస పసడడకకటట

94-150/534

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-518/1
వయససస:47
లస: పప
94-150/536

5098 AP151000321282
పపరర: లకడణ లకరసకలల

94-150/537

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-09-521
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: బభగఖలకడణ లకరసకలల
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94-150/538

భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:96-09-521
వయససస:58
లస: ససస స
5102 MLJ3679362
పపరర: సరమలమ జఖస అకసల

94-150/543

94-150/546

భరస : లకడణ పడసరద నరరమససటట
ఇసటట ననస:96-09-524
వయససస:37
లస: ససస స
5111 NDX2794873
పపరర: సరయ పవన చతసతనఖ కకల

94-150/877

94-150/553

94-150/556

5120 MLJ3674785
పపరర: కకటటశసర రరవప మఖమలటస

94-150/559

94-150/561

5109 MLJ2420511
పపరర: సరయరగణబకరదదవ కకలల

94-150/549

94-150/545

5107 NDX3193935
పపరర: ఊమల.మహహససరరరవ కకల

5112 NDX1427955
పపరర: మమనక మఖమలటస

5110 AP151000318340
పపరర: ఉమలమహహశసరరరవప కకలల

94-150/551

5113 MLJ3679479
పపరర: అసజన దదవ మఖమలటస

5127 MLJ2413458
పపరర: అమరయఖ గసగబల
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:67
లస: పప

94-150/552

94-150/555

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:67
లస: ససస స

5118 MLJ3674793
పపరర: సతఖనడరరయణ మఖమలటస

5124 MLJ2419810
పపరర: కకటమణ గసగబల

94-150/550

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:38
లస: ససస స

94-150/554 5116 MLJ2420453
5115 MLJ2419679
పపరర: లకడణఅననపపరష  మకమలటస
పపరర: పపషపవలర మకమలటస

5121 NDX2995280
పపరర: భభరర వ గగపస మఖమలటస

94-144/854

తసడడ:డ చననచతననయఖ
ఇసటట ననస:96-09-524
వయససస:42
లస: పప

94-150/557

5119 MLJ2412740
పపరర: శకనవరసరరవప మకమలటస

94-150/558

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:48
లస: పప
94-188/1514

5122 MLJ2419877
పపరర: శకదదవ పపరరమలళళ

94-150/560

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:45
లస: ససస స
94-150/562

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:50
లస: ససస స
94-150/564

5104 NDX0718148
పపరర: వవణబ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ చననయఖ చననయఖ
ఇసటట ననస:96-9-524
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మఖమలటస
ఇసటట ననస:96-9-525
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:45
లస: పప

94-150/547

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటసయల
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:77
లస: పప

5126 MLJ2413300
పపరర: రరమలరరవప పసరరమలళళ

5106 AP151000318161
పపరర: శవకకటటశసరరరవప కకలల

భరస : శకనవరసరరవప 
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:48
లస: ససస స

5117 MLJ2412757
పపరర: ససబడహణణణఖశసరరరవప
మకమలటస
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:42
లస: పప

94-150/541

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబడమణణఖశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-525
వయససస:41
లస: ససస స

5123 AP151000321113
పపరర: వజయ లకడణ గసగబల

94-150/544

భరస : ఉమలమహహశసర రరవప 
ఇసటట ననస:96-09-524
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బభబబ కకల
ఇసటట ననస:96-9-524
వయససస:18
లస: పప
5114 MLJ2420461
పపరర: వజయలకడణ మకమలటస

5103 MLJ3671757
పపరర: శకనవరససళళఖణ కకలల

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:58
లస: పప
94-150/548

5101 MLJ2420552
పపరర: శలప కకలల

తసడడ:డ శవకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:57
లస: పప
5108 NDX2088475
పపరర: ధనలకడణ నరరమససటట

94-150/539

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-522
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససతడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-523
వయససస:74
లస: ససస స
5105 MLJ3674694
పపరర: రవసదడబభబబ కకలల

5100 AP151000318313
పపరర: కకషరషరరవప వపపరర

5125 NDX1238328
పపరర: రమమష బభబబ గసగబల

94-150/563

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:29
లస: పప
94-150/565

5128 NDX1238252
పపరర: పప లయఖ నడల

94-150/566

తసడడ:డ ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:74
లస: పప
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94-150/813

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగబల
ఇసటట ననస:96-09-526
వయససస:30
లస: పప
5132 MLJ3679511
పపరర: లలవణఖ తతట

తసడడ:డ రరమ రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:96-9-526
వయససస:21
లస: పప
94-150/567

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-527
వయససస:29
లస: ససస స
5135 AP151000321104
పపరర: రరజమణ అడపర

94-150/570

94-150/573

94-150/576

94-150/579

94-150/582

94-150/585

5142 NDX2129360
పపరర: రవ కకరణ మలనసకకసడ

5145 AP151000321135
పపరర: వజయలకడణ ఎరకబబ తషల

5148 AP151000318149
పపరర: హనసమయఖ ఎరకబబ తషల

5151 NDX1199439
పపరర: నలస దదపసస

94-150/588

5154 AP151000318382
పపరర: వనసకటససబభబరరవప నలస

94-150/577

5157 NDX3135357
పపరర: రరఢ చలకల
భరస : రసగ చలకల
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:33
లస: ససస స

94-150/572

5140 MLJ3674751
పపరర: ఉజరజల సరయ మదదబససటట

94-150/575

5143 MLJ3671781
పపరర: నడగగశసరరరవప మదదబశశటట

94-150/578

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:58
లస: పప
94-150/580

94-150/581
5146 MLJ3671773
పపరర: వవసకటటశసర రరవప యరకబబ తషల

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-529
వయససస:32
లస: పప
94-150/583

5149 AP151000321445
పపరర: లలలవత మమకల

94-150/584

భరస : నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-530
వయససస:50
లస: ససస స
94-150/586

5152 AP151000321136
పపరర: వనసకటపదడణవత నలస

94-150/587

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-531
వయససస:55
లస: ససస స
94-150/589

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:96-09-531
వయససస:56
లస: పప
94-149/894

5137 NDX1773556
పపరర: ససధఖ మలనసకకసడ

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఎన వ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-531
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-09-531
వయససస:31
లస: పప
5156 NDX3081635
పపరర: మబరళమహన వనసకట
రమలసజనఉలల పసమణ
తసడడ:డ అసకమణ రరవప పసమణ
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:36
లస: పప

94-150/574

తసడడ:డ వనసకటభడమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-529
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-530
వయససస:38
లస: పప
5153 MLJ3674744
పపరర: నవన నలస

5139 NDX1427823
పపరర: జజనకమణ బబజవరడ

94-150/569

భరస : రవకకరణ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-529
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:96-09-529
వయససస:36
లస: పప
5150 MLJ2413417
పపరర: హనసమలన పడసరద గగపప

94-150/571

తసడడ:డ రమమశ బభబబ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:96-09-529
వయససస:31
లస: ససస స
5147 NDX0019786
పపరర: షణబణగస రరమలపపరస

5136 MLJ3674827
పపరర: సరసబశవరరవప తతట

5134 AP151000321385
పపరర: గగరర తతట
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-527
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సససహదదడ
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:31
లస: పప
5144 MLJ3679453
పపరర: ధన లకడణ యయరకబబ తషల

94-150/568

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-527
వయససస:58
లస: పప

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-528
వయససస:50
లస: ససస స
5141 NDX0372664
పపరర: రరజగష కలమలర మదదబససటట

5133 MLJ3679503
పపరర: వణ మలధసరర తతట

94-150/879

తసడడ:డ రరమ రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:96-9-526
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-527
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభల కకటయఖ
ఇసటట ననస:96-09-527
వయససస:65
లస: ససస స
5138 MLJ3676038
పపరర: వనసకటరమణ మదదబశశటట

94-150/878 5131 NDX2790939
5130 NDX2794840
పపరర: వనసకట తరరణ కలమలర పసరరమళర
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర పసరరమళర

5155 NDX0053348
పపరర: షమణ కకపవలసన పపలవరరస

94-149/214

భరస : డడ యన కలమలర
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:57
లస: ససస స
94-149/895

5158 NDX2317741
పపరర: జమమలపపషసపత పరగగలల

94-150/590

తసడడ:డ జజకబ శరమమఖల పరగగలల
ఇసటట ననస:96-9-533
వయససస:21
లస: ససస స
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5159 MLJ3679552
పపరర: నడరరయణ మలధవ కటభరర

94-150/591

భరస : పపదడ పప లయఖ
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:42
లస: ససస స
5162 MLJ3676103
పపరర: బబబ పరగగలల

94-150/594

94-150/597

94-150/600

94-150/603

94-150/880

94-150/606

94-150/609

5172 MLJ3674892
పపరర: పపదడ పప లయఖ కటభరర

5175 NDX2808996
పపరర: హహహన జదదదడఖ పరగరలల

5178 NDX1238468
పపరర: అమకత ససధ కలమలరర మదదబ

5181 NDX1238492
పపరర: వ ఎస ఆర పవన ఆరఖ మదదబ

94-150/612

5184 MLJ3674835
పపరర: మహన రరవప పప నసగబబత

94-150/604

5187 MLJ3671831
పపరర: జజకబ సరమమఖల పరగగలల
తసడడ:డ జజన కకటయఖ
ఇసటట ననస:96-09-539
వయససస:50
లస: పప

5167 NDX1340421
పపరర: వరలకడణ కటభరర

94-150/599

5170 NDX2004786
పపరర: రమమష బభబబ సససగస

94-150/602

5173 NDX2004828
పపరర: ససరగసదడ బభబబ సససగస

94-150/605

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ సససగస
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:63
లస: పప
94-150/881

5176 AP151000321565
పపరర: లకడణ జసగరల

94-149/215

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-09-534
వయససస:43
లస: ససస స
94-150/607

5179 MLJ3676079
పపరర: సరససత ఆకలల

94-150/608

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:62
లస: ససస స
94-150/610

5182 MLJ3671807
పపరర: సతష ఆకలల

94-150/611

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:43
లస: పప
94-150/613

తసడడ:డ శశషసయల
ఇసటట ననస:96-09-538
వయససస:73
లస: పప
94-150/615

94-150/596

తసడడ:డ ససరగసదడ బభబబ సససగస
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:33
లస: పప

తలర : వజయ లకడణ
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:71
లస: పప
5186 NDX2004638
పపరర: అఖల అనకగట మహన
జపపడడ
తసడడ:డ మబరళ మహన జపపడడ
ఇసటట ననస:96-09-539
వయససస:31
లస: పప

94-150/601

భరస : వ ఎస ఆర పవన ఆరఖ
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదడగరసధద
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:70
లస: ససస స
5183 NDX0366096
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

5169 MLJ3674868
పపరర: శరఖమ సన రరయ

5164 NDX2005289
పపరర: సరళ దదవ జపపడడ

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ శరమబఖయయల పరగరలల
ఇసటట ననస:96-9-533
వయససస:19
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:96-09-536
వయససస:33
లస: ససస స
5180 AP151000321656
పపరర: వజయలకడణ  మదదబ

94-150/598

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:96-9-533
వయససస:83
లస: పప
5177 MLJ3676087
పపరర: సడవసత ఆకలల

5166 MLJ2420883
పపరర: పడమలలదదవ పప నసగబబభటట

94-150/593

భరస : మబరళ మహన జపపడడ
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవ
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:33
లస: పప
5174 NDX2765709
పపరర: వర పడసరద హహయయర మదసబ

94-150/595

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:96-9-533
వయససస:76
లస: ససస స
5171 NDX1340355
పపరర: ఏమలనసయల రరజ రరయళ

5163 NDX2004810
పపరర: రమల దదవ సససగస

5161 NDX2488575
పపరర: షబభనడ కటట

భరస : ససరష కరసత కటట
ఇసటట ననస:96-9-533
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరగసదడ బభబబ సససగస
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:60
లస: ససస స
5168 NDX2318889
పపరర: నడగ లసగమణ జసగరల

94-150/592

తసడడ:డ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరమబఖల
ఇసటట ననస:96-09-533
వయససస:49
లస: ససస స
5165 MLJ3676095
పపరర: శశలలణరరజశక రరయ

5160 NDX1340447
పపరర: శక లలఖల కటభరర

5185 NDX2005271
పపరర: కసససయల పడతతఖష కరరఖసశశటట

94-150/614

తసడడ:డ ఎలషర మణణలలల కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:96-09-539
వయససస:24
లస: ససస స
94-150/616

5188 MLJ3674843
పపరర: krupa రరవప

94-150/617

తసడడ:డ ఆశరరసదమ
ఇసటట ననస:96-09-539
వయససస:66
లస: పప
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5189 NDX2818862
పపరర: పరల దదనకర బభబబ చమల

94-150/882

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:96-9-540
వయససస:60
లస: పప
5192 NDX2004687
పపరర: హహపససభ కకట

94-150/618

94-150/814

94-150/623

94-150/626

94-150/629

94-149/216

94-150/633

తసడడ:డ జజజ నడనసదమబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-09-710
వయససస:34
లస: ససస స

5202 NDX1169358
పపరర: వర శశఖరరరవప బ

5205 NDX2153682
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నరరలశశటట

5208 NDX0019919
పపరర: వవణబ గగపరల రరవప నలర స

5211 NDX2316669
పపరర: రగషణ షపక

94-149/220

5214 MLJ3676434
పపరర: అసణ మహమణద

94-150/627

5217 MLJ3673092
పపరర: ఇశరకయల బబ యల పలర 
తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:96-09-3740
వయససస:45
లస: పప

5197 NDX1340306
పపరర: గకసధద వవసకట రమణ

94-150/622

5200 NDX2117365
పపరర: ధరణ తదజ డదగల

94-150/625

5203 NDX0797985
పపరర: వవణబగగపరల రరవప నలర స

94-150/628

తసడడ:డ గబరవయఖ నలర స
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:46
లస: పప
94-150/630

5206 NDX1085000
పపరర: ససరఖనడరరయణ బసడడ

94-150/631

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:74
లస: పప
94-149/217

5209 NDX2318137
పపరర: శకలలఖ నలర స

94-150/632

తసడడ:డ వవణబ గగపరలరరవప నలర స
ఇసటట ననస:96-09-543
వయససస:22
లస: ససస స
94-149/218

5212 MLJ3677382
పపరర: రతడనకలమలరర బసడడరర

94-149/219

భరస : సరయబభబబ
ఇసటట ననస:96-09-602
వయససస:36
లస: ససస స
94-149/221

తసడడ:డ అలస మహమణద
ఇసటట ననస:96-09-706
వయససస:29
లస: ససస స
94-149/223

94-150/620

తసడడ:డ వజయ బభబబ డదగల
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:23
లస: పప

భరస : అహమమణద జజన షపక
ఇసటట ననస:96-9-590
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:96-09-602
వయససస:40
లస: పప
5216 NDX1947383
పపరర: కవత రరయపపడడ

94-150/624

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:96-09-543
వయససస:46
లస: పప

భరస : వవణబగగపరల రరవప నలర స
ఇసటట ననస:96-09-543
వయససస:43
లస: ససస స
5213 MLJ3673274
పపరర: సరయబభబబ బసడడరర

5199 NDX1085398
పపరర: అశశకకలమలరర బసడడ

5194 NDX2004661
పపరర: గరసధద కకట

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శశషష నరరలశశటట
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:73
లస: పప

భరస : జజజయఖ చలర
ఇసటట ననస:96-9-543
వయససస:44
లస: ససస స
5210 NDX0053132
పపరర: అనసరరధ నలర స

94-150/621

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:48
లస: పప
5207 NDX2478998
పపరర: ససత చలర

5196 NDX1238427
పపరర: దసరర భవరన డదగల

94-150/884

తసడడ:డ వలయమస కకట
ఇసటట ననస:96-09-541
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బభబబ డదగల
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:27
లస: పప
5204 NDX1169390
పపరర: పడసరద బసడడ

94-150/619

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ బభడడ
ఇసటట ననస:96-9-542
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-09-542
వయససస:62
లస: ససస స
5201 NDX2119593
పపరర: తరరణ డదగల

5193 NDX1946393
పపరర: వజయ కలమలరర వవమవరపప

5191 NDX2765733
పపరర: నఖల చమల

తసడడ:డ పరల దదనకర బభబబ
ఇసటట ననస:96-9-540
వయససస:22
లస: పప

భరస : గరసధద కకట
ఇసటట ననస:96-09-541
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రరవప గరపవరరపప
ఇసటట ననస:96-09-541
వయససస:71
లస: ససస స
5198 NDX1340389
పపరర: పడమలల నడరరలశశటట

94-150/883

భరస : పరల దదనకర రరవప
ఇసటట ననస:96-9-540
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద కకట
ఇసటట ననస:96-09-541
వయససస:25
లస: ససస స
5195 NDX3074432
పపరర: లకడణ కసఠమన గరపవరరపప

5190 NDX2880839
పపరర: కవత మదసబ

5215 NDX1894253
పపరర: శశశలల గగసగటట

94-149/222

భరస : పడసరద బబ యలపలర
ఇసటట ననస:96-09-710
వయససస:31
లస: ససస స
94-149/224

5218 NDX1945874
పపరర: నససమల పటభన

94-150/636

భరస : మత బభబబ పటభన
ఇసటట ననస:96-09-4161Q1QQ
వయససస:42
లస: ససస స
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94-150/637

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-09-4448
వయససస:36
లస: ససస స
5222 NDX1797051
పపరర: శలప మటభట

5220 NDX0918805
పపరర: పసలర దడనయయలల

94-150/638

తసడడ:డ జజజ ననసదస
ఇసటట ననస:96-09-4448
వయససస:42
లస: పప
94-147/87

తసడడ:డ శవనడనరరయణ తలర మ
ఇసటట ననస:96-9 FLOT NUMBER 502
వయససస:24
లస: పప

5223 MLJ2403293
పపరర: శకదదవ రరమధదనస

94-147/88

భరస : రరస కలమలర మటభట
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వవణబగగపరల రరవప రరమధదనస
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:51
లస: ససస స

94-147/90
5225 MLJ2402899
పపరర: వనసకట ససతడలకడణ కలమలరర
మబనగరల
భరస : శవ నడగ పడసరద రరవప MUNAGALA
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:60
లస: ససస స

5226 NDX1902403
పపరర: ససవర రరమ మబకగశ పససడడ మరరక
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససడడమరరక
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:23
లస: పప

5228 NDX0704072
పపరర: రరస కలమలర మటభట

5229 NDX1461862
పపరర: రరఘవవసదడ కలమలర మటభట

94-147/93

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప మటభట
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పససడడమరరక పససడడమరరక
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:57
లస: పప
5234 NDX2790830
పపరర: సరయ మహహసదడ బభబబ బబ డడడ
తసడడ:డ శసకరస బబ డడడ
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:28
లస: పప
5237 MLJ3675691
పపరర: వజయభభరత నడరపపశశటట 

94-150/639

94-149/227

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:23
లస: ససస స

5238 MLJ2412948
పపరర: రరఘవరరవప నడరపశశటట 

94-149/896

94-147/97

94-147/92

94-147/95
5230 MLJ2398188
పపరర: మహన కలమలర  మబనగరల

5233 MLJ2398626
పపరర: కకటటశసరరరవప మటట

94-147/98

తసడడ:డ ఆదదశశషష మటట
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:63
లస: పప
94-149/225

5236 MLJ3671484
పపరర: అనసత పదడణరరవప
భమవరపప
తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-10-387
వయససస:41
లస: పప

94-149/226

94-150/640

5239 NDX2809390
పపరర: షకకల షపక

94-150/815

భరస : నడగ వనసకటటష ఆకలల
ఇసటట ననస:96-10-510
వయససస:24
లస: ససస స

94-149/228 5242 MLJ3672540
5241 MLJ3676970
పపరర: రరమకకషష తషలసస మబళరపపడడ
పపరర: అమరనడధ మబళరపపడడ

5244 NDX2796043
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడవటట

5247 NDX3166055
పపరర: హహమబసదస కకసడవటట

94-149/897

5245 NDX2796035
పపరర: ఉదయలకడణ కకసడవటట

94-149/898

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:38
లస: ససస స
94-150/816

Deleted

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:18
లస: ససస స

94-149/229

తసడడ:డ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:96-10-545
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:45
లస: పప
94-149/899

5227 NDX1796046
పపరర: కకషష ససదదప పససడడమరరక

తసడడ:డ శవ నడగ పడసరద రరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-10-545
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:77
లస: ససస స
5246 NDX2778686
పపరర: భబలకడణ కకసడవటట

94-147/94

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప 
ఇసటట ననస:96-10-496
వయససస:55
లస: పప

భరస : అమరనడధ
ఇసటట ననస:96-10-545
వయససస:41
లస: ససస స
5243 NDX2795565
పపరర: నడగరసదడమణ కకసడవటట

5235 NDX2415172
పపరర: ససషణ శకలసతల కకచతరర

94-147/89

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససడడమరరక
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:25
లస: పప

భరస : దదవరకర కకచతరర
ఇసటట ననస:96-10-370
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:96-10-496
వయససస:48
లస: ససస స
5240 MLJ3677598
పపరర: లలల నడగలకడణ మబళరపపడడ

94-147/91

తసడడ:డ కకషషమమరరస రరమధదనస
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:60
లస: పప
94-147/742

5224 MLJ2403376
పపరర: అలవవలలమసగతడయలరర మటభట
భరస : కకటటశసరరరవప మటభట
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మటభట
ఇసటట ననస:96-10
వయససస:36
లస: పప

94-147/96 5232 MLJ2398881
5231 NDX1645912
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప పససడడమరరక
పపరర: వవణబగగపరల రరవప రరమధదనస

94-148/931
5221 NDX3285822
పపరర: ఫణణ వనసకట రరమ కకషష తలర మ

5248 NDX2641637
పపరర: హహమబసదస కకసడవటట

94-174/820

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:96-10-546
వయససస:18
లస: ససస స
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5249 MLJ3674140
పపరర: హహసససన కలరరకపత
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94-150/641

Deleted

తసడడ:డ కరససయల
ఇసటట ననస:96-10-547
వయససస:38
లస: పప
5252 NDX2414969
పపరర: పరరసత దడవపలలరర

94-149/230

భరస : నడగగశసరరరవప దడవపలలరర
ఇసటట ననస:96-10-548
వయససస:63
లస: ససస స
5255 AP151000318651
పపరర: పడసరద రరవప మలలర ల

94-149/233

భరస : వవణబ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:96-10-547
వయససస:37
లస: ససస స
5253 AP151000321011
పపరర: బభలరవసదడ మలలర ల

5256 NDX2826048
పపరర: బభబబ పడసరద మలలర ల

94-149/237

94-149/251

94-149/252

తసడడ:డ మహనరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:22
లస: పప

94-149/243

94-149/234

5268 MLJ3672656
పపరర: ఎలషర మణణలలల కరరరఖస శశటట

5271 NDX0918821
పపరర: పసలర ససజనఖ

5274 MLJ2419364
పపరర: అరరణకలమలరర కకసనస

5277 NDX2488336
పపరర: మహన రరవప పరటటబసడర
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:50
లస: పప

5263 NDX1601021
పపరర: ససవరష కలమలరర బబసరస
భరస : మహన రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:54
లస: ససస స

94-149/246

5266 MLJ3672615
పపరర: రకడత శరరర
బ ల కకతస పలర

94-149/247

తసడడ:డ జజన మహన కకతస పలర
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:31
లస: పప
94-149/249

5269 AP151000318396
పపరర: జజన మమహన కకతస పలర

94-149/250

తసడడ:డ జజన సససమన
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:61
లస: పప
94-150/642

5272 NDX1340215
పపరర: పసల ససరమలణ

94-150/643

భరస : జజజ ననసదస
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:80
లస: ససస స
94-149/253

తసడడ:డ సతఖకరసత కకసనస
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:43
లస: ససస స
94-149/255

5257 MLJ2412427
పపరర: చకకధరరరవప కకపపపల
తసడడ:డ బడహణయఖ
ఇసటట ననస:96-10-549
వయససస:76
లస: పప

భరస : దడనయయలల
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:20
లస: ససస స
5276 NDX2182509
పపరర: వనత చచదరర పరటటబసడర

94-149/900

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దడసస బబసరస
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:68
లస: పప
5273 NDX2488328
పపరర: శకజ చచదరర పరటటబసడర

తసడడ:డ అసజయఖ దడవపలలరర
ఇసటట ననస:96-10-548
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ జజన మహన కకతస పలర
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:42
లస: పప

94-149/232

94-149/244

5265 NDX1547829
పపరర: ఉతస స సససమన కకతస పలర

94-149/248

5254 NDX2414936
పపరర: నడగగశసరరరవప దడవపలలరర

5262 MLJ3677713
పపరర: శరరరజజనస కరఖరసశశటట

5264 AP151000321534
పపరర: జజఖతకకరణ కకతస పలర

5270 NDX1601062
పపరర: మహన రరవప బబసరస

94-149/231

94-149/239

భరస : ఎలశరమనలలల
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జన మహన
ఇసటట ననస:96-10-551
వయససస:55
లస: ససస స

94-174/1090

94-149/238 5260 NDX2316289
5259 NDX2316321
పపరర: ఎవ సససదరర ఎలజబబత మబరరరర
పపరర: హరరఏత ఎసపస రర శకలసతల
మబరరరర
తసడడ:డ వసదనస శరమమఖల మబరరరర
భరస : వసదనస శరమమఖల మబరరరర
ఇసటట ననస:96-10-550
ఇసటట ననస:96-10-550
వయససస:66
లస: ససస స
వయససస:68
లస: ససస స

94-149/242
5261 NDX2316792
పపరర: ఇమలనసయయల శక వజయలరరజ
మబరరరర
తసడడ:డ శరమమఖల మబరరరర
ఇసటట ననస:96-10-550
వయససస:61
లస: పప
94-149/245

5251 NDX3104296
పపరర: నడగగశసర రరవప దడవపలలరర

తసడడ:డ అసజయఖ దడవపలలరర
ఇసటట ననస:96-10-547
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:96-10-548
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇమలనసయయల శక వజయలరరజ మబరరరర గస
ఇసటట ననస:96-10-550
వయససస:55
లస: ససస స

5267 NDX1944322
పపరర: భభగఖ రరజ బబసరస

94-150/817

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:96-10-548
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:96-10-548
వయససస:76
లస: పప
5258 NDX2316768
పపరర: భమ మలరర రరట గసటటల

5250 NDX2765931
పపరర: కకషషవవణణ ససరఖదదవర

5275 NDX2488252
పపరర: తషలసస దదవ పరటటబసడర

94-149/254

భరస : మహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:44
లస: ససస స
94-149/256

5278 AP151000318093
పపరర: సతఖకరసత కరటట

94-149/257

తసడడ:డ సససలస
ఇసటట ననస:96-10-552
వయససస:59
లస: పప
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5279 NDX2169879
పపరర: పడభబదడస గరరనపపడడ
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94-149/258

తసడడ:డ ఎలషర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-10-553
వయససస:52
లస: పప
5282 NDX2004554
పపరర: దడనయయలల పడదదప గరగణపపడడ

94-149/261

94-149/264

94-150/818

94-149/267

94-149/270

5289 NDX3114972
పపరర: దసరర దదవ నగరరరడడడ

5292 MLJ3677739
పపరర: లకడణకలమలరర నమణకరయల

5295 NDX2488310
పపరర: తడనడధకలమలర నమణకరయల

94-149/273

5298 AP151000318429
పపరర: ససరగశ బభబబ నమణకరయల

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:67
లస: పప
94-149/902

5304 MLJ3677432
పపరర: ఊమలమ హషపక షపక
తసడడ:డ నడ్సర భభషర
ఇసటట ననస:96-10-567
వయససస:29
లస: ససస స

5306 MLJ3677416
పపరర: న్సరరననసర షపక

5307 MLJ3673290
పపరర: నజరరబషర షపక

94-149/279

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:96-10-567
వయససస:30
లస: పప

94-149/263

5287 NDX3104353
పపరర: పడజజ పపరస

94-174/1091

5290 NDX2488369
పపరర: హహమ భవరన నమణకరయల

94-149/266

తసడడ:డ ససరగష బభబబ నమణకరయల
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:21
లస: ససస స
94-149/268

5293 MLJ2420669
పపరర: మమరర ఇసదదర కలమలరర మదతబల

94-149/269

భరస : రరజరతనస
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:54
లస: ససస స
94-149/271

5296 NDX1914283
పపరర: అబడహస అనసప మదతబల

94-149/272

తసడడ:డ రరజజ రతనస మదతబల
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:27
లస: పప
94-149/274

5299 AP151000318279
పపరర: రరజరతనస మదతబల

94-149/275

తసడడ:డ జజన అబడహస
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:61
లస: పప
94-165/996

తసడడ:డ మబరళ కకషష నమణకరయల
ఇసటట ననస:96/10/563
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగ మలర శసర రరవప పపల
ఇసటట ననస:96-10-566
వయససస:18
లస: పప

భరస : న్సర భభషర
ఇసటట ననస:96-10-567
వయససస:49
లస: ససస స

94-150/819

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:46
లస: పప

94-149/276 5301 NDX2619229
5300 AP151000318317
పపరర: లకడణనడరరయణ నమణకరయల
పపరర: తడనడథ కలమలర నమణకరయల

5284 AP151000321012
పపరర: పడమలలదదవ కకమమణ

తలర : సపసదన పపరస
ఇసటట ననస:96-10-559
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష నమణకరయల
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:43
లస: పప

5303 NDX2825560
పపరర: ససకగశ పపల

94-149/265

భరస : ససరగశ బభబబ
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:65
లస: ససస స
5297 AP151000318547
పపరర: మబరళకకషష నమణకరయల

5286 MLJ2412237
పపరర: ససపత కలమలర కకమబణ

94-149/260

భరస : ససపతషసమలర
ఇసటట ననస:96-10-558
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ నడగర రరడడడ
ఇసటట ననస:96-10-561
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:96-10-563
వయససస:38
లస: ససస స
5294 AP151000321415
పపరర: సరమలమ జఖమబ నమణకరయల

94-149/262

తసడడ:డ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:96-10-558
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:96-10-561
వయససస:47
లస: ససస స
5291 MLJ3677747
పపరర: ధనలకడణ నమణకరయల

5283 AP151000318115
పపరర: అసబబదసర గరనపపడడ

5281 NDX2488302
పపరర: డడనయయల ససదదప గరరనపపడడ

తసడడ:డ అసబబడసర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-10-554
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దతవసహయస
ఇసటట ననస:96-10-554
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససపత కలమలర
ఇసటట ననస:96-10-558
వయససస:37
లస: పప
5288 NDX3137601
పపరర: పదడణవత నగరరరడడడ

94-149/259

భరస : అసబబదఖర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-10-554
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబబదసర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-10-554
వయససస:24
లస: పప
5285 MLJ3672649
పపరర: ఆలలలలడ ససమన కకమబణ

5280 NDX2488278
పపరర: ససరరప కలమలరర గరరనపపడడ

94-149/901
5302 NDX2825578
పపరర: శవ నడగ మలసవరర రరవప పపల

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస పపల
ఇసటట ననస:96-10-566
వయససస:49
లస: పప
94-149/277

5305 MLJ3677424
పపరర: బషసరరననసర షపక

94-149/278

భరస : అబభసస
ఇసటట ననస:96-10-567
వయససస:37
లస: ససస స
94-149/280

5308 NDX2466431
పపరర: శరరష బభయ భమకరఖ

94-149/281

భరస : భభససర నడయక బభణడవతష
ఇసటట ననస:96-10-569
వయససస:20
లస: ససస స
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5309 NDX2466423
పపరర: భభససర నడయక బభణడవతష

94-149/282

5310 NDX3241866
పపరర: దదపసస గరల

తసడడ:డ రరమదడసస నడయక బభణడవతష
ఇసటట ననస:96-10-569
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:96-10-569 2ND LINE
వయససస:30
లస: ససస స

5312 NDX0513432
పపరర: మలలలదదడ బతష
స ల

5313 NDX3275674
పపరర: జజఖత గరల

94-146/976

తసడడ:డ వరరసరసమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-10-569 2ND LINE
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:96-10-570
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబభషర
ఇసటట ననస:96-10-570
వయససస:44
లస: పప
5321 NDX3096393
పపరర: నడగబర బఇవనస షపక

5319 NDX3137692
పపరర: మసరసన వల షపక

94-150/822

5322 NDX3096344
పపరర: దదవ రరజవరపప

5325 NDX2874709
పపరర: డడనయల దయకర చకసల

తలర : జజననకలటట మలధవ జజననకలటట
ఇసటట ననస:96-10-576
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పసటర పరల చకసల
ఇసటట ననస:96-10-581
వయససస:49
లస: పప

5327 NDX1950675
పపరర: లకడణ తదజశసన కనడన

5328 NDX1355320
పపరర: కనడన పడశరసత

94-149/287

భరస : సతఖనడరరయణ కనడన
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:25
లస: ససస స
5330 NDX1355197
పపరర: వవసకట నడగ లకడణకకతస మలసస

94-149/290

తసడడ:డ లకడణ పపననయఖ
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:55
లస: పప

94-150/820

94-149/293

94-150/823

5317 NDX0019810
పపరర: రరహహమన జజన మహమణద

5320 NDX3095072
పపరర: హహసససనబ షపక

తసడడ:డ పపననయఖ మరరదస
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:49
లస: పప

94-150/821

5323 NDX2998094
పపరర: మధవ జజననకలటట

94-146/908

94-150/824

5326 NDX2874683
పపరర: కలపణ కలడడరర

94-146/909

భరస : డడనయల దయకర కలడడరర
ఇసటట ననస:96-10-581
వయససస:46
లస: ససస స
94-149/288

5329 MLJ3677903
పపరర: దసరరరభవరన పడతసపరటట

94-149/289

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:39
లస: ససస స
94-149/291

5332 AP151000321010
పపరర: లకడణఅననపపరష కకతస మలసస

94-149/292

భరస : లకడణ పపననయఖ
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:80
లస: ససస స

94-149/294 5335 NDX1355296
5334 NDX1355304
పపరర: కనడన వవసకట సతఖ నడరరయణ
పపరర: కనడన మసరసన రరవప

5337 NDX3118668
పపరర: శకనవరస రరవప మరరదస

94-149/285

భరస : సతఖనడరరయణ జజననకలటట
ఇసటట ననస:96-10-576
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:33
లస: పప
94-149/296

94-12/1625

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:96-10-575
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : మహశసరర
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:30
లస: పప
5336 NDX1355189
పపరర: వవసకటటశసర రరవప కకతస మలసస

5331 NDX1355312
పపరర: కనడన మహశసరర

5314 NDX3114899
పపరర: జన బభష మహమణద

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:96-10-570
వయససస:48
లస: పప

తలర : పడశరసత
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:40
లస: ససస స
5333 NDX1355213
పపరర: శకనవరస రరవప పడతపరటట

94-149/284

భరస : జటట రరజవరరపప
ఇసటట ననస:96-10-576
వయససస:77
లస: ససస స
94-150/913

94-146/969

తసడడ:డ రరహమన జన మహమణద
ఇసటట ననస:96-10-570
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:96-10-575
వయససస:49
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:96-10-575
వయససస:22
లస: ససస స
5324 NDX3269362
పపరర: భభణబ కకరణ జజననకలటట

94-150/914

భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:96-10-570
వయససస:59
లస: ససస స
94-149/286

5311 NDX3241890
పపరర: పవన కలమలర గరల

తసడడ:డ రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:96-10-569 2ND LINE
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప గరల
ఇసటట ననస:96-10-569 2ND LINE
వయససస:34
లస: ససస స

94-149/283 5316 NDX0053306
5315 MLJ3677846
పపరర: వరజద పరరసన మహమణద
పపరర: రబయల బబగస మహమణద

5318 MLJ3672771
పపరర: ఖలల మహణద

94-146/968

94-149/295

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:36
లస: పప
94-150/825

5338 NDX3138070
పపరర: మలర శసరర మరరదస

94-150/826

భరస : పపననయఖ మరరదస
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:41
లస: ససస స
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94-150/827

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరదస
ఇసటట ననస:96-10-582
వయససస:21
లస: ససస స
5342 NDX2809168
పపరర: మబదదమఅలల జజన

94-150/828

5343 NDX2541597
పపరర: జకస సరవతడ

94-150/645

5346 NDX1084995
పపరర: కకటటశసర రరవప మసదడపప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:96-10-586
వయససస:53
లస: పప

5349 NDX3137684
పపరర: జజన మబదదమఅలల

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:44
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:28
లస: ససస స
5357 MLJ2419257
పపరర: జజనబబగస షపక

94-150/648

94-150/651

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:96-10-589
వయససస:67
లస: పప

5358 NDX2088376
పపరర: అబబబల ఖలలక షపక

5361 NDX2737153
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-174/1094

5364 MLJ2419505
పపరర: ససనల రరణణ కకదమల

94-150/647

5367 NDX1260611
పపరర: అనసశర మబదదమలల
తసడడ:డ ససధడకర మబదదమలల
ఇసటట ననస:96-10-589/1
వయససస:29
లస: ససస స

5347 NDX3137577
పపరర: ససతతశ జకస

94-150/829

5350 MLJ3678364
పపరర: అనత మబడడమలల

94-149/303

5353 NDX3113792
పపరర: ససజజత తలల
ర రర

94-150/831

భరస : బభబబ రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:32
లస: ససస స
94-174/1092

5356 SQX1751585
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-149/439

తసడడ:డ మత బభబబ పఠరన
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:22
లస: పప
94-150/649

5359 MLJ3674199
పపరర: నడగమరవరల షపక

94-150/650

తసడడ:డ హసనడ హమబద
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:32
లస: పప
94-150/833

5362 NDX3137890
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-174/1093

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:29
లస: ససస స
94-150/652

తసడడ:డ పపడమలనసదస కకదమల
ఇసటట ననస:96-10-589
వయససస:40
లస: ససస స
94-150/654

94-150/644

భరస : వజయభభససర
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నడగబర వల
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:25
లస: ససస స
5366 AP151000318100
పపరర: పపడమలనసదస కకదమల

94-150/830

తసడడ:డ హససన అహమణద షపక
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సససదడ
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:48
లస: పప
5363 NDX3103686
పపరర: మలబబనన షపక

5355 NDX3095189
పపరర: వల పటభన

5344 NDX2117357
పపరర: కరరమబననసర షపక

తసడడ:డ రవ జకస
ఇసటట ననస:96-10-585
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మత బభబబ పటభన
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:21
లస: పప

భరస : హసన ఆహమద
ఇసటట ననస:96-10-588
వయససస:51
లస: ససస స
5360 AP151000318246
పపరర: హసనడ హమద షసక

94-150/646

తసడడ:డ ఇసరణయయల
ఇసటట ననస:96-10-587
వయససస:46
లస: పప
94-150/832

94-149/300

భరస : అబబబల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:96-10-585
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస మబదదమఅలల
ఇసటట ననస:96-10-586/1
వయససస:48
లస: పప

94-149/304 5352 MLJ0746495
5351 MLJ3673845
పపరర: వజయ భభససర మబదదమలల
పపరర: మత పఠరన

5354 NDX3137635
పపరర: రరషణ షపక

94-165/997

తసడడ:డ రగశయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:96-10-585
వయససస:68
లస: పప
94-149/302

5341 MLJ3673522
పపరర: ఖలససస షపక

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:96-10-584
వయససస:43
లస: పప

భరస : జకస శవ నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-10-584/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:96-10-585
వయససస:65
లస: ససస స
5348 MLJ3672904
పపరర: వనసకటభదదడ రరజజ మరరయలల

94-149/299

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-10-584
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస జజన
ఇసటట ననస:96-10-584
వయససస:48
లస: పప
5345 NDX1238484
పపరర: ససగబణమణ మసదడపప

5340 AP151000321230
పపరర: అలలరభ షపక

94-150/653
5365 AP151000321064
పపరర: మమరర వజయకలమలరర కకదమల

భరస : పపడమలనసదస
ఇసటట ననస:96-10-589
వయససస:63
లస: ససస స
94-149/305

5368 NDX2004349
పపరర: శసషరద షపక

94-149/306

భరస : కరరమబలలర షర ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:27
లస: ససస స
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94-149/307

5370 NDX2004331
పపరర: మసరసన బ షపక

94-149/308

భరస : మహమణద అబబబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభదసలర షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:60
లస: ససస స

5372 NDX2004364
పపరర: కరరమబలలర షర ఖలదరర షపక

5373 NDX2138866
పపరర: మహమణద అబబబల సలలస
షపక
తసడడ:డ అబబబల అల షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:39
లస: పప

94-149/311

5376 NDX1946138
పపరర: వజయ కలమలర మలర వరపప

94-150/656

94-149/310

తసడడ:డ బభదసలలర షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:30
లస: పప
5375 NDX1862086
పపరర: సరగజన మలర వరపప

94-150/655

భరస : రరమయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:61
లస: ససస స
5378 NDX1862219
పపరర: ససహనడ సయఖద
భరస : నజజమబదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:29
లస: ససస స
5381 MLJ3673795
పపరర: నజమబదదబన సయఖద

94-150/661

94-149/313

94-150/666

94-150/669

94-150/662

94-150/672

94-150/664

5383 AP151000318213
పపరర: షసషషదదబన సయఖద

5386 NDX0053363
పపరర: అఖల షపక

5397 NDX2317899
పపరర: భభససర బమరరడగబసట
తసడడ:డ రరజశశఖర బమరరడగబసట
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:22
లస: పప

94-150/663

94-150/665

94-150/667

5389 NDX2004851
పపరర: అబబబల మబననఫ షపక

94-150/668

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:27
లస: పప

94-150/670 5392 NDX2147537
5391 NDX2318038
పపరర: సరసపసనక శరకవరణణ బమరరడగబసట
పపరర: ఖసరరరద బబగమ షపక

5394 NDX1772525
పపరర: రమలదదవ కరకలమలనస

94-150/660

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:34
లస: ససస స

94-150/671

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:32
లస: ససస స
94-150/673

భరస : శకనవరసరరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:41
లస: ససస స
94-150/675

5380 AP151000321159
పపరర: రజయల ససలలసనడ సయఖద

తసడడ:డ జరసలలబబ న
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర బమరరడగబసట
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలడహహమలన
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:37
లస: ససస స
5396 MLJ3678802
పపరర: వవసకట రమణమణ
కరకలమలనస
భరస : జజగయఖ
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:76
లస: ససస స

5388 AP151000321532
పపరర: ఘనబ షపక

94-150/657
5377 NDX2030328
పపరర: నససమబననసర సరతషలలరర షపక

భరస : షసషషదదబన
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : గననబ
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:50
లస: పప
5393 MLJ2420271
పపరర: మబసతడజ షపక

94-150/659

భరస : అద బబల మబనఫ షపక
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:45
లస: ససస స
5390 NDX0931311
పపరర: షపక ససభభన

5385 NDX2318962
పపరర: షబన షపక

94-149/312

భరస : అమనసదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శమబరదదబన
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:34
లస: పప

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:96-10-593
వయససస:27
లస: ససస స
5387 NDX1199470
పపరర: షపక గగసఖ

5382 MLJ3673803
పపరర: అమనసదదబన సససయద

5374 NDX1078104
పపరర: బభదసలలర షపక
తసడడ:డ మలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:72
లస: పప

భరస : నడగమర షపక
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షమబ
ర దదబన సయఖద
ఇసటట ననస:96-10-591
వయససస:30
లస: పప
5384 NDX2003754
పపరర: ఆశర షపక

5379 NDX2317857
పపరర: మబసతడజ షపక

94-149/309

భరస : ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:96-10-590
వయససస:43
లస: పప
94-150/658

5371 NDX2003648
పపరర: ఖసదడ బ షపక

5395 AP151000321151
పపరర: రరణణ బబరదగబసట

94-150/674

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:51
లస: ససస స
94-150/676

5398 MLJ3671542
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-150/677

తసడడ:డ అబబబలడహహమలన
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:40
లస: పప
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5399 NDX1772665
పపరర: శకనవరసరరవప కరకలమలనస

94-150/678

తసడడ:డ జజగయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:51
లస: పప
5402 NDX1340413
పపరర: ససనబర రరజ కరకలమలనస

94-150/681

94-150/684

94-150/687

94-150/690

94-149/315

94-150/834

94-149/320

భరస : రరజగష  సలవవసదడ
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:46
లస: ససస స

5412 AP151000318168
పపరర: రరజశశఖర బబరదగబసట

5415 MLJ3673282
పపరర: ససరగష బభబబ మలదడల

5418 MLJ3677226
పపరర: పరవన దదరరసరలల

5421 MLJ3673068
పపరర: గగవసద కలమలర దదరరసరల

94-146/26

5424 MLJ2403368
పపరర: వజయశక సలవవసదడ 

94-150/691

5427 AP151000312365
పపరర: దదపసక ససవరష దడవనల
భరస : యలసడస
డ స దడమల
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:65
లస: ససస స

5407 MLJ3678422
పపరర: అసజమణ మసగమ

94-150/686

5410 MLJ3673886
పపరర: రరమబభబమ మసగమ

94-150/689

5413 AP151000321090
పపరర: సరగజన మలదల

94-149/314

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-10-598
వయససస:63
లస: ససస స
94-149/316

5416 MLJ3673308
పపరర: వనసకటటససరరర మలడభమషస

94-149/317

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:96-10-598
వయససస:56
లస: పప
94-149/318

5419 MLJ3675618
పపరర: భభనసమత గరల

94-149/319

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:96-10-602
వయససస:45
లస: ససస స
94-149/321

5422 MLJ3673050
పపరర: రరధ కకషషమమరరస దదరరసరల

94-149/322

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:96-10-602
వయససస:76
లస: పప
94-146/27

భరస : రరజమణణ  సలవవసదడ
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:45
లస: ససస స
94-146/29

94-150/683

తసడడ:డ నగగష
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:96-10-602
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దడవద రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:23
లస: ససస స
5426 MLJ2403244
పపరర: నరణల సలవవసదడ

94-150/688

భరస : గగవసదస కలమలర
ఇసటట ననస:96-10-602
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరధడకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:96-10-602
వయససస:72
లస: ససస స
5423 NDX1712695
పపరర: సలలమ తలతతటట

5409 NDX1340405
పపరర: తరరమల రరవప గగల

5404 MLJ3678737
పపరర: కకటటశసరర కలరరకపత

భరస : నగగష
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-10-598
వయససస:35
లస: పప

భరస : నడగగశసరర రరవప మదడల
ఇసటట ననస:96-10-598/1
వయససస:62
లస: ససస స
5420 MLJ3677218
పపరర: వనసకరయమణ దదరరశరల

94-150/685

తసడడ:డ భభససరరరవప
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:96-10-598
వయససస:73
లస: ససస స
5417 NDX2999027
పపరర: సరగజన మదడల

5406 AP151000321239
పపరర: ససధ గగల

94-150/680

భరస : హమసపన
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:47
లస: పప
5414 AP151000321146
పపరర: రవణమణ ససకలరర

94-150/682

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:75
లస: ససస స
5411 AP151000318070
పపరర: బభలయఖ గగల

5403 NDX2317790
పపరర: రవళ గగల

5401 NDX0798694
పపరర: కరకలమలనస వసససధర

భరస : సససదర రరజ
ఇసటట ననస:96-10-595
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలయఖ గగల
ఇసటట ననస:96-10-597
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నగగష
ఇసటట ననస:96-10-597/1
వయససస:37
లస: ససస స
5408 AP151000321056
పపరర: రవణమణ గగల

94-150/679

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:96-10-594
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ బభలయలఖ
ఇసటట ననస:96-10-595
వయససస:47
లస: పప
5405 MLJ3678430
పపరర: లకడణ మసగబ

5400 NDX0366195
పపరర: అబబబల రహహమన షపక

5425 MLJ2403061
పపరర: వనసకరయమణ మదదర

94-146/28

భరస : రరమకకటయఖ మదదర
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:43
లస: ససస స
94-146/30

5428 MLJ2403350
పపరర: ససభభగఖస సలవవసదడ 

94-146/31

భరస : అహరగనస సలవవసదడ
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:76
లస: ససస స
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5429 AP151000312474
పపరర: రరయలలమన దడమల

94-146/32

భరస : యలసడస
డ స దడమల
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:84
లస: ససస స
94-146/35

తసడడ:డ శరఖమబల దడమల
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:43
లస: పప
94-146/38

94-149/324

94-149/327

94-149/330

94-147/99

94-147/102

94-149/333

భరస : గఫరర బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-336
వయససస:22
లస: ససస స
5456 NDX2004232
పపరర: వజడమణ దదపసగర
భరస : సతఖనడరరయణ దదపసగర
ఇసటట ననస:96-11-561
వయససస:65
లస: ససస స

94-149/325

5442 NDX2317220
పపరర: బభలససబడమణఖస బసదతడ
డ డడ

5445 NDX2415123
పపరర: మసరసన వల షపక

5448 MLJ0745091
పపరర: ఉమలమహహశసరర కరరకల

94-149/328

94-149/336

5437 NDX2316693
పపరర: వససత కలమలరర కకమబణ

94-149/331

5440 NDX2316883
పపరర: సపసదన గగతషడ

94-149/326

5443 NDX2317188
పపరర: సరసబశవ రరవప బసదతడ
డ డడ

94-149/329

5446 NDX2414910
పపరర: గగరరర హవల రగజ చసకస

94-149/332

భరస : రరజ చసకస
ఇసటట ననస:96-10-5554/4
వయససస:40
లస: ససస స
94-147/100

5449 MLJ2403012
పపరర: రరధడరరణణ మటమరరక

94-147/101

భరస : నడగగశసరరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:48
లస: ససస స
94-147/103

5454 MLJ3677721
పపరర: నడగమలలర శసరరగగవతతటట

94-149/334

5452 NDX2104917
పపరర: వనసకటటససరరర నసదడఖల

94-147/104

తసడడ:డ కకటయఖ నసదడఖల
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:64
లస: పప
5455 MLJ3678489
పపరర: నడగ జజఖత కరర

94-149/335

భరస : శవ నడగ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-561
వయససస:46
లస: ససస స

94-149/337 5458 NDX2004513
5457 MLJ3672664
పపరర: వరలస ర రతనకలమలర బబసరస
పపరర: రరజజ శశఖర దదపసగర

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-561
వయససస:50
లస: పప

94-149/323

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప బసదతడ
డ డడ
ఇసటట ననస:96-10-661
వయససస:56
లస: పప

5451 NDX1902221
పపరర: మణణకసఠ అనసత
సరయవశసనడధ తలర స
తసడడ:డ ఉమల శసకర గబపరస తలర స
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరలట ర రతనకలమలర బబసరస
ఇసటట ననస:96-11-561
వయససస:46
లస: ససస స

94-146/37

భరస : సరసబయఖ లలట గగతషడ
ఇసటట ననస:96-10-661
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష కరరకల
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససరరర నసదడఖల
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:64
లస: ససస స
5453 NDX2278190
పపరర: షరహహన ససలస న షపక

5439 NDX2317071
పపరర: నడగ వసససదర బసదతడ
డ డడ

5434 NDX1712703
పపరర: భభగఖస తలతతటట

భరస : ఇసరసక మధసససదన రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:96-10-660
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర భ షపక
ఇసటట ననస:96-10-670
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష కరకరసల
ఇసటట ననస:96-11
వయససస:27
లస: ససస స
5450 NDX2104925
పపరర: ససవర కలమలరర నసదడఖల

94-146/39

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసదతడ
డ డడ
ఇసటట ననస:96-10-661
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-10-670
వయససస:23
లస: పప
5447 NDX1211630
పపరర: ససషరణ కరకరసల

5436 AP151000309204
పపరర: యలసడదడ సస దడవల

94-146/34

భరస : దడవద రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:96-10-604
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసదతడ
డ డడ
ఇసటట ననస:96-10-661
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బసదతడ
డ డడ
ఇసటట ననస:96-10-661
వయససస:53
లస: ససస స
5444 NDX2415149
పపరర: ఉసరణన షపక

94-146/36

తసడడ:డ అబడహస దడమల
ఇసటట ననస:96-10-606
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససపత కలమలర కకమబణ
ఇసటట ననస:96-10-660
వయససస:38
లస: పప
5441 NDX2317147
పపరర: నడగమణణ బసదతడ
డ డడ

5433 NDX1712711
పపరర: హహపససబ తలతతటట

5431 AP151000309061
పపరర: రరజగష సలవవసదడ

తసడడ:డ అవరగహన సలవవసదడ
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దడవద రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:96-10-604
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ కకదసడ
ఇసటట ననస:96-10-606
వయససస:43
లస: ససస స
5438 NDX2316719
పపరర: సరమ కరసత కకరణ కకమబణ

94-146/33

తసడడ:డ ఆహరగనస సలవవసదడ
ఇసటట ననస:96-10-603
వయససస:48
లస: పప

5432 NDX0296244
పపరర: అహరగన సరలవనసదడ శరమమఖల

5435 NDX1005487
పపరర: లకడణ పరవన వవణణ కకదసడ

5430 NDX1240571
పపరర: రరజమణణ సలవనసధడస

94-149/338

తసడడ:డ సతడఖనసదస దదపసగర
ఇసటట ననస:96-11-561
వయససస:55
లస: పప
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94-149/339

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:24
లస: ససస స
5462 NDX2574663
పపరర: నగరన షపక

94-149/817

94-149/906

94-149/343

94-149/346

94-149/349

94-149/352

94-149/908

తసడడ:డ రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:42
లస: ససస స

5472 MLJ3676558
పపరర: దసరర పరవన మలదసస

5475 MLJ3672110
పపరర: సరయకకరణ మలధసస

5478 MLJ2412187
పపరర: వనసకటరమణరరవప పరశస

5481 NDX2725430
పపరర: సరయ శరకవసత సప మబ

94-149/355

5484 NDX2316156
పపరర: గగససయల షపక

94-149/347

5487 NDX2003713
పపరర: నజరరననసర షపక
భరస : నడగబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:42
లస: ససస స

5467 NDX1623058
పపరర: ఫసరబ గస షపక

94-149/342

5470 NDX1622910
పపరర: మహమణద అల షపక

94-149/345

5473 AP151000321679
పపరర: శరరద మలదడసస

94-149/348

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:58
లస: ససస స
94-149/350

5476 AP151000318422
పపరర: పవన కలమలర పరశస

94-149/351

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:41
లస: పప
94-149/353

5479 NDX2725521
పపరర: లకణణ రరవప సప మబ

94-149/907

తసడడ:డ కనకదసరర వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:53
లస: పప
94-149/909

5482 MLJ3676582
పపరర: రగవత  చడవల

94-149/354

భరస : కకషన కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-610
వయససస:56
లస: ససస స
94-149/356

తసడడ:డ నగమల శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:22
లస: ససస స
94-149/358

94-149/905

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:96-11-608
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకణణ రరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషనససమలర
ఇసటట ననస:96-11-610
వయససస:29
లస: పప
5486 NDX1355163
పపరర: ధన లకడణ నలచతరర

94-149/344

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ లకణణరరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:24
లస: పప
5483 MLJ3672144
పపరర: రరకగశ చడవల

5469 MLJ0744375
పపరర: షకకలల షపక

5464 NDX2802585
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:96-11-608
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:56
లస: పప
5480 NDX2723351
పపరర: సరయ రరపక సప మబ

94-163/1270

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణడరరవప
ఇసటట ననస:96-11-609
వయససస:74
లస: ససస స
5477 MLJ3672136
పపరర: కకషన కలమలర

5466 NDX2585602
పపరర: ససఫసయ పఠరన

94-149/341

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఖలససస 
ఇసటట ననస:96-11-608
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-11-608
వయససస:53
లస: పప
5474 AP151000321499
పపరర: వరయబససత పరశస

94-149/904

తసడడ:డ వహహదన డన పఠరన
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబననసర
ఇసటట ననస:96-11-608
వయససస:36
లస: ససస స
5471 MLJ0744326
పపరర: ఖలససస షపక

5463 NDX3088119
పపరర: ససఫసయల పఠరన

5461 MLJ3672094
పపరర: సససదడఅల షపక

తసడడ:డ జజనబభషర
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:33
లస: పప

భరస : వహహద పఠరన
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవపఫ
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:19
లస: పప
5468 NDX1355122
పపరర: షపక నడగమర మరర వల

94-149/340

భరస : జజన బసహ షపక
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససదడఅల షపక
ఇసటట ననస:96-11-607
వయససస:29
లస: ససస స
5465 NDX2880540
పపరర: అబబబల పరరసజ మహమణద

5460 NDX2004315
పపరర: జరరన షపక

5485 NDX1260801
పపరర: ఐశసరఖ నలచర

94-149/357

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:28
లస: ససస స
94-149/359

5488 AP151000321281
పపరర: మసస సబ షపక

94-149/360

భరస : ఖలజజనజజమబదదబన
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:59
లస: ససస స
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94-149/361

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:72
లస: ససస స
5492 NDX0551762
పపరర: ఖసదదర షపక

94-149/364

94-149/910

94-149/368

94-149/371

94-149/374

94-149/377

94-149/380

తసడడ:డ మహహదదబన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:64
లస: పప

5502 MLJ3675444
పపరర: సరబరర షపక

5505 AP151000321307
పపరర: అలలరబ షపక

5508 NDX1861583
పపరర: కలస షపక

5511 MLJ3671369
పపరర: భభషర షపక

94-149/383

5514 AP151000318138
పపరర: మలబబససభభన షసక

94-149/372

5517 NDX3080207
పపరర: నలలఫర షపక
భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:48
లస: ససస స

5497 MLJ3676848
పపరర: ఖలజజబ షపక

94-149/367

5500 MLJ3676830
పపరర: హససనడ  షపక

94-149/370

5503 NDX1399196
పపరర: అతస రరననసర షపక

94-149/373

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:42
లస: ససస స
94-149/375

5506 AP151000321017
పపరర: నలరర షపక

94-149/376

భరస : మలబబససబభన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:53
లస: ససస స
94-149/378

5509 MLJ2412138
పపరర: అబబబలలర షపక

94-149/379

తసడడ:డ బభబబ
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:35
లస: పప
94-149/381

5512 MLJ2412146
పపరర: హహసపసన షపక

94-149/382

తసడడ:డ ససబభన 
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:40
లస: పప
94-149/384

తసడడ:డ జబభబర
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:57
లస: పప
94-149/386

94-149/366

భరస : కరరమబలలర
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహహడడడన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:57
లస: పప
5516 AP151000318223
పపరర: బభబబ షసక

94-149/369

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:36
లస: పప
5513 AP151000318252
పపరర: అనడసర షసక

5499 MLJ3676590
పపరర: కరరమమన షపక

5494 NDX0550871
పపరర: మహమణద ఇసరణయల

భరస : లలలబ
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బభబబ
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:58
లస: ససస స
5510 MLJ2412161
పపరర: ససభభన షపక

94-149/911

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:48
లస: ససస స
5507 AP151000321018
పపరర: వరహహద షపక

5496 NDX2856581
పపరర: మబసటభజ బబగబమ షపక

94-149/363

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:71
లస: పప

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:33
లస: ససస స
5504 NDX2004299
పపరర: అకస రరననస షపక

94-149/365

భరస : శభన షపక
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:31
లస: ససస స
5501 MLJ3676855
పపరర: ఫరతమల షపక

5493 NDX2003952
పపరర: నడగబల షరరఫ షపక

5491 MLJ3672177
పపరర: రహహస షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:31
లస: ససస స
5498 MLJ3676822
పపరర: ససధడన షపక

94-149/362

తసడడ:డ ఇసరణయల
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరణయల
ఇసటట ననస:96-11-611
వయససస:45
లస: పప
5495 NDX2825545
పపరర: షమమ షపక

5490 NDX0550822
పపరర: షపక ససభభన

5515 NDX2003986
పపరర: జలలన షపక

94-149/385

తసడడ:డ ఫససజలలర షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:59
లస: పప
94-164/1410

5518 NDX3080165
పపరర: ససభభన షపక

94-178/1103

తసడడ:డ అబబబల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:96-11-612
వయససస:62
లస: పప
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5519 AP151000321644
పపరర: మమమమబననసర షపక

94-149/387

భరస : హహహదర
ఇసటట ననస:96-11-613
వయససస:73
లస: ససస స
5522 NDX1260843
పపరర: రమఖ తదజ మకకసల

94-149/388

94-149/391

94-149/394

94-149/397

94-167/581

5529 MLJ3675378
పపరర: పదణజజ రరణణ వసగర

5532 MLJ3672086
పపరర: పడసరద తతట

5535 NDX2548584
పపరర: లసగయఖ దడర

94-149/820

5538 NDX2555837
పపరర: ఈసస ర దడర

తసడడ:డ వజయ గగరరరన రయ
ఇసటట ననస:96-11-620
వయససస:24
లస: పప
94-149/406

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:21
లస: పప

5544 AP151000318103
పపరర: జల్సకరర అహమణద శశక

94-149/398

5547 SQX1898212
పపరర: హహమచసద అననవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:22
లస: పప

94-149/393

5530 MLJ3675386
పపరర: లలల వసగర

94-149/396

94-149/399
5533 MLJ3671310
పపరర: వనసకట చసదడశశఖర రరవప వసగర

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:74
లస: పప
94-149/818

5536 NDX2555829
పపరర: కరరణమణ దడర

94-149/819

భరస : లసగయఖ దడర
ఇసటట ననస:96-11-619
వయససస:42
లస: ససస స
94-149/821

5539 NDX0053314
పపరర: ససపపరష ససవరరస  గడబస

94-149/403

భరస : బడహణనసదస
ఇసటట ననస:96-11-620
వయససస:85
లస: ససస స
94-148/936

5542 MLJ3676657
పపరర: సయఖదదబ షపక

94-149/405

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:65
లస: ససస స
94-149/407

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:49
లస: పప
94-149/822

5527 MLJ3672235
పపరర: తరరపతయఖ నలర పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : ఝనస రరణణ
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:35
లస: పప
5546 NDX2707222
పపరర: హహమ చసద అననవరపప

94-149/395

తసడడ:డ లసగయఖ దడర
ఇసటట ననస:96-11-619
వయససస:18
లస: ససస స

94-149/404 5541 NDX3298601
5540 NDX1826140
పపరర: రరబబన అనసదదప నసదన రయ
పపరర: మలర కరరరరనరరవప అననవరపప

94-149/390

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:96-11-615
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దడర
ఇసటట ననస:96-11-619
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ దడర
ఇసటట ననస:96-11-619
వయససస:19
లస: ససస స

5543 NDX0272740
పపరర: అలలరబకడ షపక

94-149/392

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససధకర ఎదసబ
ఇసటట ననస:96-11-617
వయససస:55
లస: ససస స
5537 NDX2555845
పపరర: రరత దడర

5526 NDX1874503
పపరర: కరకసతకలమలర నలర పప

5524 NDX2043297
పపరర: ససదదప భమషణ మకకసల
తసడడ:డ వజయ కలమలర మకకసల
ఇసటట ననస:96-11-614
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:23
లస: పప
5534 NDX3137957
పపరర: బభబ రగజ ఎదసబ

94-149/389

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:96-11-615
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:96-11-616
వయససస:24
లస: ససస స
5531 NDX2182467
పపరర: పడణణత పడభబ తతట

5523 AP151000321470
పపరర: సరగజనదదవ చసతగబసట

94-149/913
5521 NDX2821106
పపరర: ఖజ నయయబ రససల మహమణద

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:96-11-613
వయససస:75
లస: పప

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:96-11-614
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:96-11-615
వయససస:26
లస: ససస స
5528 NDX1861385
పపరర: గరతక పడతమ తతట

94-149/912

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:96-11-613
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర మకకసల
ఇసటట ననస:96-11-614
వయససస:27
లస: ససస స
5525 NDX1874560
పపరర: సరసత నలర పప

5520 NDX2766707
పపరర: హహహదర షపక

5545 MLJ3671328
పపరర: మసరసన షపక

94-149/408

తసడడ:డ సయఖద సరహహబ
ఇసటట ననస:96-11-621
వయససస:60
లస: పప
95-25/706

5548 NDX1260777
పపరర: షబభనడ మహమణద

94-149/409

భరస : ఖలఫరతషలలర సయఖద
ఇసటట ననస:96-11-622
వయససస:29
లస: ససస స
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94-149/410

భరస : అలలరబకడ షపక
ఇసటట ననస:96-11-622
వయససస:31
లస: ససస స
5552 MLJ3676632
పపరర: నడజమల షపక

94-149/413

94-149/416

94-149/419

94-149/422

94-149/425

94-149/428

94-149/431

భరస : ఇకబభల బభష
ఇసటట ననస:96-11-628
వయససస:52
లస: ససస స

5562 NDX2218386
పపరర: ఎల వ ఎన దసరర పడసరద

5565 AP151000318028
పపరర: డదవడ వజయ తడడడకకసడ

5568 MLJ3675402
పపరర: గగరర బబగస మహమణద

5571 MLJ0744011
పపరర: హఫసజన మహమణద

94-149/434

5574 AP151000318324
పపరర: కరరరసకగయ చడమసతషల
తసడడ:డ సరయబభబభ
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:43
లస: పప

94-149/914

94-149/415

5557 MLJ3675394
పపరర: వరణణ గగవసదస

94-149/418

5560 NDX2218378
పపరర: ఎల వ శరరద

94-149/421

భరస : వ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:96-11-625
వయససస:45
లస: ససస స
94-149/423

5563 MLJ3672284
పపరర: హనసమసత రరవప మలర సశశటట

94-149/426

5566 AP151000318029
పపరర: జఫనడఖ తడడడకకసడ

94-149/427

తసడడ:డ ఏససదడసస
ఇసటట ననస:96-11-626
వయససస:72
లస: పప
94-149/429

5569 NDX1812222
పపరర: ఝలనస రరణణ కసచరర

94-149/430

భరస : వనసకటటశసర రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:55
లస: ససస స
94-149/432

5572 AP151000321329
పపరర: సరమలమ జఖస చడమసతషల

94-149/433

భరస : సరయబభబ
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:74
లస: ససస స
94-149/435

5575 NDX0550806
పపరర: శరఖమల గగపరల రరడడ 

94-149/436

తసడడ:డ వర రరడడర
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:75
లస: పప

94-149/915 5578 NDX2910966
5577 NDX2910149
పపరర: నలలఫర కé్సబభయన సయద
పపరర: అరరద అహణద సయద

తసడడ:డ ఇకబభల బభష
ఇసటట ననస:96-11-628
వయససస:32
లస: ససస స

94-149/424

తసడడ:డ రరమసరసమ
ఇసటట ననస:96-11-625
వయససస:71
లస: పప

భరస : మమలవపదదబన పరష
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:42
లస: పప
5576 NDX2911063
పపరర: సబహ తషననసర సయద

94-149/420

తసడడ:డ మఉలలయదదబన పరషర
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరడడడ
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:60
లస: ససస స
5573 NDX0931238
పపరర: శరఖమల దదవరకర రరడడ 

5559 NDX2316933
పపరర: లకడణ నవవదదత గగవసదస

5554 NDX2003523
పపరర: దదల రరజ ఖలన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-11-624
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జరఫనఖ
ఇసటట ననస:96-11-626
వయససస:41
లస: పప

భరస : హఫసజన
ఇసటట ననస:96-11-627
వయససస:30
లస: ససస స
5570 NDX0562256
పపరర: సరగజన శరఖమల

94-149/417

తసడడ:డ ఎల అపరప రరవప
ఇసటట ననస:96-11-625
వయససస:45
లస: పప

భరస : జరఫనడఖ
ఇసటట ననస:96-11-626
వయససస:69
లస: ససస స
5567 NDX1199421
పపరర: మహమణద మమహరరన

5556 MLJ3672243
పపరర: శశకత ఆలఖలన మహణద

94-149/412

తసడడ:డ గగస ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-11-623
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:96-11-625
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:96-11-625
వయససస:65
లస: ససస స
5564 AP151000321055
పపరర: ససహససనదదవ తడడడకకసడ

94-149/414

తసడడ:డ గగస ఖలన
ఇసటట ననస:96-11-623
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-624
వయససస:83
లస: ససస స
5561 MLJ2420693
పపరర: వరణణ దదవ వలర సశశటట 

5553 MLJ3676665
పపరర: మబసతడజ షపక

5551 NDX1613869
పపరర: ఇమలమ న ఖలన మహమణద

తసడడ:డ షసకత అల ఖలన
ఇసటట ననస:96-11-622
వయససస:27
లస: పప

భరస : షసకత అల ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:96-11-623
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-623
వయససస:50
లస: పప
5558 MLJ2420602
పపరర: పపషరపవత గగవసదస

94-149/411

భరస : నజర
ఇసటట ననస:96-11-622
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అమర భభషర
ఇసటట ననస:96-11-623
వయససస:41
లస: ససస స
5555 MLJ3671344
పపరర: శకనవరసరరవప గగవసదస

5550 MLJ3676616
పపరర: బషసరరన  షపక

94-149/916

తసడడ:డ ఇకబభల బభష
ఇసటట ననస:96-11-628
వయససస:30
లస: పప
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94-149/917

తసడడ:డ ఇకబభల బభష
ఇసటట ననస:96-11-628
వయససస:25
లస: ససస స
5582 NDX2840437
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-149/918

94-141/822

94-149/920

94-149/440

94-149/443

94-149/446

94-151/1119

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:36
లస: పప

5592 NDX2446672
పపరర: పపషప లత కరరక

5595 AP151000321202
పపరర: మతజ షపక

5598 NDX1260645
పపరర: సరదదక భభషర షపక

5601 NDX2129261
పపరర: నగరర ససలలసనడ షపక

94-149/450

5604 NDX1623041
పపరర: ఖలజజ నజజస బభషర షపక

94-149/441

5607 NDX2574820
పపరర: ఇలయలస సయఖద
తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:38
లస: పప

5587 NDX2874659
పపరర: కలలశర వల షపక

94-149/919

5590 NDX1811893
పపరర: సరహహర ససలలసనడ షపక

94-149/439

5593 MLJ3676723
పపరర: మబతహర షపక

94-149/442

భరస : అనసర
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:35
లస: ససస స
94-149/444

5596 NDX2446664
పపరర: కమల కలమలర తతకఅలల

94-149/445

తసడడ:డ ధరణ కలమలర తతకఅలల
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:34
లస: పప
94-149/447

5599 NDX2751618
పపరర: ఫరహద ససలలసనడ షపక

94-149/921

తసడడ:డ సదదఖ బభష
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:23
లస: ససస స
94-149/448

5602 NDX1622985
పపరర: ఆఫరరననసర షపక

94-149/449

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-633
వయససస:44
లస: ససస స
94-149/451

తసడడ:డ మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-633
వయససస:27
లస: పప
94-149/453

94-159/833

భరస : సరధదక బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఎస బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-633
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-11-633
వయససస:50
లస: ససస స
5606 NDX0019836
పపరర: ఇసతయలజ సయఖద

94-172/1234

తసడడ:డ జజన భభషర షపక
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సదదఖ బభష
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:20
లస: పప
5603 AP151000321397
పపరర: షమమమన షపక

5589 NDX2929230
పపరర: అబబదడబబగస షపక

5584 NDX3073491
పపరర: శరరణల మహమణద

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:96-11-631
వయససస:64
లస: పప

భరస : మబరరసజజ
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకకస జజ
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:40
లస: పప
5600 NDX2766582
పపరర: గగసప జఫర బభష షపక

94-149/438

భరస : కమల కలమలర తతకఅలల
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరధదక బభషర
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:38
లస: ససస స
5597 AP151000318481
పపరర: అనడసర షపక

5586 NDX2413722
పపరర: అయయషర బబగస మహమణద

94-149/823

భరస : ఠరరక మహమణద
ఇసటట ననస:96-11-629
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరలలషరవల
ఇసటట ననస:96-11-631
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరరబజజ
ఇసటట ననస:96-11-632
వయససస:30
లస: ససస స
5594 NDX1355205
పపరర: షపక నబయబన ససలలసన

94-150/757

భరస : ఉసరణన షపక
ఇసటట ననస:96-11-631
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:96-11-631
వయససస:58
లస: ససస స
5591 MLJ3676731
పపరర: మసరబ షపక

5583 NDX2594893
పపరర: జజఖత తతనకసటట

5581 NDX2624799
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ బబడత షపక
ఇసటట ననస:96-11-629
వయససస:36
లస: పప

భరస : అశశక తతనకసటట
ఇసటట ననస:96-11-629
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:96-11-631
వయససస:64
లస: పప
5588 NDX2735173
పపరర: అబద బబగబమ షపక

94-149/437

తసడడ:డ నసర సయఖద
ఇసటట ననస:96-11-629
వయససస:23
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:96-11-629
వయససస:33
లస: ససస స
5585 NDX2928208
పపరర: కరలలషరవల షపక

5580 NDX2218394
పపరర: నవరజ సయఖద

5605 AP151000318280
పపరర: ససభభన షపక

94-149/452

తసడడ:డ మహమణద జజన
ఇసటట ననస:96-11-633
వయససస:57
లస: పప
94-149/824

5608 NDX2929487
పపరర: సరపపరర సయద

94-149/922

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:47
లస: ససస స
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94-149/923

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:23
లస: ససస స
5612 AP151000321596
పపరర: హజజడబ  షపక

94-149/454

94-149/456

94-149/459

94-149/462

94-149/465

94-149/925

94-161/610

భరస : ససరగషరబబబ
ఇసటట ననస:96-11-638
వయససస:66
లస: ససస స

5622 NDX0930412
పపరర: షపక కరరమబలలర

5625 NDX2585479
పపరర: షరహహద సయఖద

5628 NDX2852655
పపరర: హససన షపక

5631 MLJ2419208
పపరర: లలవణఖ కకణతస

94-149/468

5634 MLJ2412039
పపరర: కకపరరరవప కకణతస

94-149/463

5637 MLJ3672425
పపరర: జజనర  వవమబల
తసడడ:డ ససరగష బభబబ
ఇసటట ననస:96-11-638
వయససస:34
లస: పప

5617 MLJ3675428
పపరర: షరహహన షపక

94-149/458

5620 NDX1260769
పపరర: హహసపసనసలలర షపక

94-149/461

5623 MLJ2412252
పపరర: రఫస షపక

94-149/464

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:44
లస: పప
94-149/825

5626 NDX2737120
పపరర: రఫస షపక

94-149/924

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:51
లస: పప
94-149/926

5629 NDX2774529
పపరర: జజన షపక

94-149/927

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:18
లస: పప
94-149/466

5632 MLJ2419224
పపరర: జయ పడమధదన కకణతస

94-149/467

భరస : కకపరరరవప 
ఇసటట ననస:96-11-637
వయససస:58
లస: ససస స
94-149/469

తసడడ:డ జజసఫ 
ఇసటట ననస:96-11-637
వయససస:60
లస: పప
94-149/471

94-217/884

తసడడ:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-637
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-637
వయససస:34
లస: పప
5636 MLJ3675451
పపరర: దడనమణ వవమబల

94-149/460

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:23
లస: పప
5633 MLJ2412088
పపరర: ససరఖపడకరష కకణతస

5619 MLJ2420354
పపరర: బబగస మహమణద

5614 NDX3104411
పపరర: జజససణన సయయడ

భరస : నసరరలలర
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇసతయలజ సయఖద
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:23
లస: పప
5630 NDX2585586
పపరర: బరసధ షపక

94-149/457

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:47
లస: పప
5627 NDX3080462
పపరర: బరసడ షపక

5616 NDX1260850
పపరర: ఆలయల షపక

94-162/1444

తసడడ:డ ఇలయలస సయయడ
ఇసటట ననస:96-11-635
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన షసక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:35
లస: పప
5624 AP151000318387
పపరర: నసరరలలర షపక

94-149/455

భరస : హహసపసనసలలర షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:43
లస: ససస స
5621 NDX1260751
పపరర: మహమద షపక

5613 MLJ2412575
పపరర: జబభబర మహమణద

5611 NDX2840189
పపరర: సలణ సయద

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:96-11-635
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:96-11-636
వయససస:25
లస: ససస స
5618 MLJ2420321
పపరర: హససనడ షపక

94-162/1320

తసడడ:డ ఇలయలస సయఖద
ఇసటట ననస:96-11-634
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఉమణరసల
ఇసటట ననస:96-11-635
వయససస:75
లస: ససస స
5615 NDX2004570
పపరర: రరకరసనడ షపక

5610 NDX2574978
పపరర: జజససణన సయఖద

5635 MLJ3675469
పపరర: హవల వవమబల

94-149/470

తసడడ:డ ససరగషరబబబ
ఇసటట ననస:96-11-638
వయససస:36
లస: ససస స
94-149/472

5638 MLJ3671377
పపరర: ససరగష బభబబ వవమబల

94-149/473

తసడడ:డ జజస్జ
ఇసటట ననస:96-11-638
వయససస:63
లస: పప
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94-149/474

భరస : వకటర రరజశశఖర రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:51
లస: ససస స
5642 MLJ3672805
పపరర: రరకకస రగచష రరవపరర

94-149/477

5643 NDX2218402
పపరర: అమరరదదబన షర మహమణద

94-149/479

5646 NDX0562462
పపరర: రజయల బబగస మహమణద

5649 NDX2804730
పపరర: జశససత రరవపరర

తసడడ:డ జజనడథన ఎడవరరడ ఆగసట స రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వకటర రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:19
లస: పప

5651 NDX1914358
పపరర: గరతడ రరబభస గదతబ

5652 AP151000321087
పపరర: సతఖజజఖత రరవపరర

94-149/483

తలర : వజయ లకడణ రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:25
లస: ససస స
5654 NDX1947110
పపరర: వజయ లకడణ రరవపరర

94-149/486

94-149/489

94-149/492

తసడడ:డ జèనడనసదమ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:32
లస: పప

94-149/929

5661 AP151000321002
పపరర: మనడ పడదదప వనలగపలర

94-149/495

5664 AP151000318016
పపరర: బభససర పడదదప వనలగపలర

94-149/484

5667 NDX2736502
పపరర: శరత బభబబ రరయపపడడ
తసడడ:డ జèనడనసదమ ఆర
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:32
లస: పప

5647 NDX0552307
పపరర: మహమణద రహమలన జజన

94-149/481

5650 NDX1547969
పపరర: ఫసల రగహహత రరవపరర

94-150/692

5653 NDX2373470
పపరర: ససజనఖ మమరర చసటగబసట

94-149/485

భరస : వజయ కలమలర మకకసల
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:52
లస: ససస స
94-149/487

5656 MLJ3672367
పపరర: జశవ కనకరరజ రరవపరర

94-149/488

తసడడ:డ అరరచ బభళ డ 
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:51
లస: పప
94-149/490

5659 NDX1085646
పపరర: దదపసస గడడ స

94-149/491

తసడడ:డ మలట న పరల
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:29
లస: ససస స
94-149/493

94-149/494
5662 MLJ2412732
పపరర: మషపక రరజన కలమలర కకటటకల

తసడడ:డ జయ రరవప కకటటకల
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:34
లస: పప
94-149/496

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:71
లస: పప
94-149/931

94-149/928

తసడడ:డ జజసఫ జగససదడస రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:29
లస: పప

భరస : భభససరరరదదప
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతడఖలల
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:45
లస: పప
5666 NDX2736494
పపరర: రరజన బభబబ రరయపపడడ

5658 NDX2373512
పపరర: జయ రరవప చసటగబసట

5644 NDX2725547
పపరర: ఫసల రగహహత రరవపరర

తసడడ:డ జజన భభషర
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలసథదన చసటగబసట
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:75
లస: పప

భరస : కకషషపడసరద
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:37
లస: ససస స
5663 MLJ3671351
పపరర: కకషషపడసరద గడబస

94-149/480

భరస : ఆరరచబభలలడ
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషణస మకకసల
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:57
లస: పప
5660 MLJ3675436
పపరర: ససజనఖ గడబస

5655 AP151000321091
పపరర: సరవతడ రరవపరర

94-149/476

తసడడ:డ జజసఫ జగససదడసస
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:28
లస: పప

భరస : పసటర రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అరరచ బభలడ రరవపరర
ఇసటట ననస:96-11-642
వయససస:58
లస: ససస స
5657 NDX2373496
పపరర: వజయ కలమలర మకకసల

94-149/478

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:60
లస: ససస స
94-149/482

5641 NDX2003580
పపరర: జజస రగహహల రరవపరర

తసడడ:డ జజసఫ జగససదడస ఆగబసట ర లలట రరవపర
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షరబబదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-641
వయససస:34
లస: ససస స
5648 AP151000318353
పపరర: వకటర రరజశశఖర రరవపరర

94-149/475

భరస : జజసఫ జగససదడసస
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ జగసస దడస
ఇసటట ననస:96-11-640
వయససస:32
లస: పప
5645 MLJ3676772
పపరర: శవ దదపసస నసదడఖల

5640 MLJ3675477
పపరర: కలససమ రరవపరర

5665 NDX2877231
పపరర: కవత రరయపపడడ

94-149/930

తసడడ:డ జèనడననదA ఆర
ఇసటట ననస:96-11-644
వయససస:33
లస: ససస స
94-149/932

5668 NDX1649468
పపరర: నసస నమమత తడతపపడడ

94-149/497

తసడడ:డ బబసజమన హహ నచ తడతపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:25
లస: ససస స
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5669 NDX1813329
పపరర: షకకన దదపసస నసతలపరటట

94-149/498

5670 NDX1813261
పపరర: అనసహఖ దదపసస నసతలపరటట

94-149/499

5671 NDX1813378
పపరర: లలకగ పడహరరరత నసతలపరటట

94-149/500

తసడడ:డ భకస వతసల రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస వతసల రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భకస వతసల రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:31
లస: ససస స

5672 MLJ3676608
పపరర: ఆరగగఖస నవతగరన

5673 NDX0562207
పపరర: కకపర సతఖశక మమమలలబతష
స ల

5674 NDX1085604
పపరర: రరజ దదబబ ర జనసమలల

94-149/501

భరస : సరలణన జయరరజ
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:52
లస: ససస స
5675 MLJ3676954
పపరర: శశభభరరణణ వలల
ర రర

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:54
లస: ససస స
94-149/504

భరస : మలరస
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:56
లస: ససస స
5678 MLJ3672532
పపరర: శకకరసత వలల
ర రర

94-149/507

94-149/510

94-149/513

94-84/1236

94-149/933

భరస : మదడరరస
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:55
లస: ససస స
5696 NDX2373538
పపరర: నడగమర బభషర షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:29
లస: పప

94-149/509

94-149/512

భరస : ససఖలవనరరవప
ఇసటట ననస:96-11-646
వయససస:75
లస: ససస స

94-149/514 5686 AP151000318245
94-149/515
5685 NDX2004463
పపరర: జయ ససఖవన వదసలమమడడ
పపరర: వననద బభబబ  యమదసలమబడడ

5688 NDX3141405
పపరర: శవ కలమలర నడగళర

తసడడ:డ ససఖలవన రరవప
ఇసటట ననస:96-11-646
వయససస:48
లస: పప
94-174/1095

5691 NDX3095429
పపరర: ససధకర జసపన

5694 NDX1699901
పపరర: శకనవరసరరవప మబవస

5697 MLJ2412286
పపరర: మసరసనసల షపక
తసడడ:డ మదడరరరన
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:31
లస: పప

5689 NDX3096096
పపరర: శవ పరరసత నడగళర

94-186/1429

భరస : శకనవరస రరవప నడగళర
ఇసటట ననస:96-11-647
వయససస:38
లస: ససస స
94-180/2033

5692 MLJ3676798
పపరర: నడగమరరబ షపక

94-149/516

భరస : అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:33
లస: ససస స
94-149/518

తసడడ:డ రరజయఖ మబవస
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:24
లస: పప
94-149/520

5680 NDX1084979
పపరర: రరజ కలమలర కటటకల

94-149/511 5683 MLJ2420081
5682 NDX1754309
పపరర: భకస వతసల రరవప నసతలపరటట
పపరర: జయపడద యమదసలమమడడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:96-11-648/1
వయససస:43
లస: పప
94-149/517

94-149/506

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడగళర
ఇసటట ననస:96-11-647
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససధకర రరడడడ జసపన
ఇసటట ననస:96-11-648/1
వయససస:42
లస: ససస స
5693 AP151000321042
పపరర: మహబమబబ షపక

94-149/508

తసడడ:డ వననద బభబబ వదసలమమడడ
ఇసటట ననస:96-11-646
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడగళర
ఇసటట ననస:96-11-647
వయససస:20
లస: ససస స
5690 NDX3095247
పపరర: కరరణ జసపన

5679 NDX0552034
పపరర: తడతపపడడ బబసజమన హననకల

5677 NDX1085042
పపరర: రగహహత రరజ కటటకల
తసడడ:డ రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆరగన నసతలపరటట
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వననద బభబబ వదసలమమడడ
ఇసటట ననస:96-11-646
వయససస:24
లస: పప
5687 NDX3138278
పపరర: పసడయసకర నడగళర

94-149/505

తసడడ:డ మజస
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:63
లస: పప
5684 NDX2004497
పపరర: జయ చసదడ వదసలమమడడ

5676 NDX1465591
పపరర: రరహహల కటటకరల

94-149/503

భరస : రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మలరస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:96-11-645
వయససస:35
లస: పప
5681 NDX0272765
పపరర: మలరస వలల
ర రర

94-149/502

5695 NDX1700393
పపరర: వజయ కలమలర చసకస

94-149/519

తసడడ:డ పడసరద రరవప చసకస
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:24
లస: పప
94-149/521

5698 MLJ2412153
పపరర: సలలమ షపక

94-149/522

తసడడ:డ మదడరరరన 
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:35
లస: పప
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94-149/523

తసడడ:డ మదడరరరన
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:37
లస: పప
5702 NDX0573139
పపరర: శకహరరక పససపపలలటట

94-149/526

94-149/529

94-149/532

తసడడ:డ మలరరయల దడస మరరక
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:26
లస: పప
5711 MLJ3672383
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

94-149/535

94-149/935

94-149/537

94-149/540

94-149/533

5718 AP151000321142
పపరర: రరకకణణమణ

5721 NDX1894279
పపరర: మమఘన గరరనపపడడ

94-149/528

94-149/531
5707 AP151000321111
పపరర: వజయమణ మలదడసస కలసటభ

5710 MLJ2412120
పపరర: తడయరరస పససపపలలటట

94-149/536

5713 NDX2721355
పపరర: ఉమ మహహశసరర పససపపలలటట

94-149/934

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:58
లస: ససస స
94-149/936

5716 NDX2927978
పపరర: జజత శకకర కలసట

94-149/937

తసడడ:డ వనసకట కణక రతడనకర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:20
లస: పప
94-149/538

5719 AP151000318094
పపరర: హరరబభబబ కలసట

94-149/539

తసడడ:డ తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:96-11-652
వయససస:62
లస: పప
94-149/541

94-149/542
5722 MLJ2419182
పపరర: మమరర పడసననకలమలరర గరరనపపడడ

భరస : రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:60
లస: ససస స

94-149/543

5724 MLJ3672409
పపరర: ననలసన వజయ కలమలర
గరరనపపడడ
తసడడ:డ రరజగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:30
లస: పప

94-149/546

94-149/547 5728 MLJ3671401
5727 MLJ3671393
పపరర: జజకసన రరజ కలమలర గరరనపపడడ
పపరర: రరజగశసరరరవప గరరనపపడడ

తసడడ:డ రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:38
లస: పప

94-149/534

తసడడ:డ చతసచయఖ 
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కలమలర
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:61
లస: ససస స
5726 MLJ3672417
పపరర: రరకసన పడదదప కలమలర
గరరనపపడడ
తసడడ:డ రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:37
లస: పప

5709 NDX0551796
పపరర: పససపపలలటట రవతదజ

5715 NDX2821098
పపరర: భభనసకకరన జజననకలటట

5704 MLJ2419075
పపరర: శకలత పససపపలలటట

భరస : పరల
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:96-11-652
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:24
లస: ససస స
5723 MLJ2419380
పపరర: ససగబణకలమలరర గరరనపపడడ

94-149/530

తలర : మధవ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:22
లస: పప

భరస : హరరబభబబ
ఇసటట ననస:96-11-652
వయససస:61
లస: ససస స
5720 NDX1861286
పపరర: ఆరరస గరరనపపడడ

5706 AP151000321629
పపరర: లకడణనడరరయణమణ
పససపపలలటట
భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:70
లస: ససస స

5712 NDX0552414
పపరర: పససపపలలటట వనసకట రమణ

94-149/525

భరస : తడయరరస 
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చతసచయఖ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:38
లస: పప
5717 AP151000321408
పపరర: లకడణనడగకలమలరర

94-149/527

తసడడ:డ వనసకరటరమణ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చతసచయఖ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:51
లస: పప
5714 NDX2821080
పపరర: పవన కలమలర పససపపలలటట

5703 NDX0562397
పపరర: కరరణ శక పససపపలలటట

5701 NDX2088160
పపరర: హహహమవత కలసట

భరస : రతడనకర
ఇసటట ననస:96-11-649/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:50
లస: ససస స
5708 NDX1894154
పపరర: పవన కలమలర మరరక

94-149/524

తసడడ:డ అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:96-11-649
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:96-11-651
వయససస:28
లస: ససస స
5705 AP151000321685
పపరర: లకడణ పససపపలలటట

5700 AP151000318218
పపరర: మదడరరస షసక

94-149/544

5725 MLJ3671385
పపరర: వనరరన జజకబ పపడమ కలమలర
గరరనపపడడ
తసడడ:డ రరజగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:33
లస: పప

94-149/545

94-149/548

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:96-11-653
వయససస:73
లస: పప
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5729 MLJ2419141
పపరర: రతనకలమలరర కకపపరరవపరర

94-149/549

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-656
వయససస:60
లస: ససస స
5732 MLJ2412229
పపరర: కకటటశసరరరవప కకపపపరరవపరర

94-149/552

94-149/555

94-149/558

94-149/561

94-149/564

94-149/567

94-149/570

భరస : వరసరసమ
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:84
లస: ససస స

5736 MLJ3676863
పపరర: జరరనడ షపక

తసడడ:డ ఇసరస
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:26
లస: ససస స
94-149/556

5739 MLJ3675501
పపరర: జరసబబననసరబబగస షపక

5742 NDX1355064
పపరర: మబన షపక

5745 NDX1355254
పపరర: మసరసన షపక

5748 MLJ2413466
పపరర: శకకరసత కరటట

94-149/573

94-149/559

94-149/557

5740 AP151000321394
పపరర: మహబమబబ షపక

94-149/562

5743 NDX1355270
పపరర: బభష షపక

94-149/563

తసడడ:డ మబనడఫ
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:26
లస: పప
94-149/565

5746 AP151000321024
పపరర: శరసతశక కరటట

5757 MLJ3671450
పపరర: బభలచసదసడడడ
తసడడ:డ వరసరసమ
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:58
లస: పప

94-149/566

తసడడ:డ సససలస
ఇసటట ననస:96-11-659
వయససస:70
లస: ససస స
94-149/568

5749 NDX1874495
పపరర: ససమఖ తరరమలశశటట

94-149/569

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:96-11-660
వయససస:28
లస: ససస స

94-149/571 5752 NDX2003911
5751 MLJ3672474
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట 
పపరర: జజజ న కవత జజననలగడడ

5754 AP151000321425
పపరర: శరసతశక జజననలగడడ 

94-149/560

భరస : అబబబలడహహమలన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:70
లస: ససస స

94-149/572

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:27
లస: ససస స
94-149/574

భరస : బభలచసదసడడడ
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:60
లస: ససస స
94-149/576

5737 MLJ3676871
పపరర: బభజ షపక
భరస : చనన ఇసర
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-660
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడదదపపసమలర
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:50
లస: ససస స
5756 MLJ3675527
పపరర: సతఖవత జజననలగడడ 

94-149/554

తసడడ:డ సససలస
ఇసటట ననస:96-11-659
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-11-660
వయససస:46
లస: ససస స
5753 AP151000321352
పపరర: నరణల జజననలగడడ 

5734 NDX1355288
పపరర: సప మ ససహనడ సరదదక షపక

తసడడ:డ అబబబల రరహమలన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:54
లస: పప

భరస : తతననమసన దదవరపలర
ఇసటట ననస:96-11-659
వయససస:86
లస: ససస స
5750 MLJ3676889
పపరర: వజయలకడణ తరరమల శశటట 

94-149/553

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలడహహమలన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:51
లస: పప
5747 NDX1508516
పపరర: గగకస లల దదవరపలర

5733 NDX2043289
పపరర: ఆఫసడన నడజ shaik

భరస : అబబబల ర్రక
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అజణల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:25
లస: పప
5744 AP151000318485
పపరర: చనన ఈసర షపక

94-149/551

తసడడ:డ అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:45
లస: ససస స
5741 NDX2044162
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

5731 MLJ0748657
పపరర: వనసకట బభలకకషష
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-11-656
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అజణల ఖలన SHAIK
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:96-11-658
వయససస:29
లస: ససస స
5738 NDX1355262
పపరర: నసరర హన షపక

94-149/550

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-11-656
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:96-11-656
వయససస:67
లస: పప
5735 NDX0053520
పపరర: జహరర షపక

5730 MLJ3671435
పపరర: శకరరమ కకపపపరరవపరర

5755 AP151000321424
పపరర: వరలకడణ జజననలగడడ 

94-149/575

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:61
లస: ససస స
94-149/577

5758 AP151000318672
పపరర: శకనవరసరరవప జజననలగడడ 

94-149/578

తసడడ:డ వరసరసమ
ఇసటట ననస:96-11-662
వయససస:61
లస: పప
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94-149/579

భరస : ఓబబలలశ ఉససల
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:55
లస: ససస స
5762 NDX1508508
పపరర: రవచసదడ ఉససల

94-149/582

94-149/940

94-149/943

94-149/583

94-148/581

94-148/584

తసడడ:డ ససజవరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:30
లస: ససస స
5780 NDX0797308
పపరర: అనససయ కర గర తడ ల

94-148/587

భరస : మహమణదచర స
ఇసటట ననస:96-12-290
వయససస:53
లస: ససస స
5786 NDX2405736
పపరర: అనసష ససరరడడడ
భరస : కకషషచతసతనఖ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:96-12-370
వయససస:33
లస: ససస స

5772 NDX3103504
పపరర: జఫరర షపక

94-147/743

5778 MLJ2407823
పపరర: రరదదక మమక

94-148/585

5787 NDX2278257
పపరర: ఇసరసక మలతతఖ కకలర పర
తసడడ:డ మలతతఖ బభబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:96-12-370
వయససస:22
లస: పప

94-148/580

94-148/583
5776 NDX0598540
పపరర: వవసకట నడరరయణ శనగవరపప

తసడడ:డ అపరపరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:96-12
వయససస:33
లస: పప
5779 MLJ2407831
పపరర: శవలకడణ మమకర

94-148/586

భరస : ససజవరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:58
లస: ససస స
94-148/588

5782 NDX0795518
పపరర: లకకణరరడడడ కర గర తడ ల

94-148/589

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ కర గర తడ ల
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:77
లస: పప
94-149/585

భరస : బభషరమహహదదనర రరఫ
ఇసటట ననస:96-12-290
వయససస:58
లస: ససస స
94-149/587

5773 NDX0598383
పపరర: లకడణకరసతమణ శనగవరపప
తసడడ:డ అపరపరరవప శ నగ వరపప
ఇసటట ననస:96-12
వయససస:35
లస: ససస స

94-148/582

5784 MLJ2419091
పపరర: మలలఖల షపక

94-149/945

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:96-11-665
వయససస:29
లస: పప

5775 NDX0598524
పపరర: తడరక రరమలరరవప శ న గ వ
రపప
తసడడ:డ అపరపరరవప శ నగ వరపప
ఇసటట ననస:96-12
వయససస:29
లస: పప

5781 MLJ2407302
పపరర: ససజవరరడడడ మమకర

94-149/939

94-149/942
5767 NDX2721371
పపరర: పదణజ పసడయదరరన పసనసమలక

94-149/944 5770 NDX2773539
5769 NDX2885416
పపరర: పదణజ పసడయదరరన పసనసమలక
పపరర: రరజన పసనసమలక

తసడడ:డ నడగరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:65
లస: పప
94-149/584

5764 NDX2802627
పపరర: రరజగసదడ పడసరద పసనసమలక

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకణరరడడడ కర గర తడ ల
ఇసటట ననస:96-12/1
వయససస:72
లస: ససస స
5783 AP151000321452
పపరర: మమమమబననసర షపక

94-149/941

తసడడ:డ నసరరలలర షపక
ఇసటట ననస:96-11-1995
వయససస:23
లస: పప

భరస : అపరపరరవప శ నగ వరపప
ఇసటట ననస:96-12
వయససస:58
లస: ససస స
5777 NDX0557363
పపరర: రగషసణ మమకర

5766 NDX2802635
పపరర: ఇసదదరర దదవ పసనసమలక

94-149/581

తసడడ:డ పపషపరరజ
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ షరబబదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-11-696
వయససస:33
లస: పప
5774 NDX0598482
పపరర: పదడణవత శ న గ వ రపప

94-149/938

భరస : రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:28
లస: పప
5771 NDX2363323
పపరర: అమరరదదబన షర మహమణద

5763 NDX2966216
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద పసనసమలక

5761 NDX1416545
పపరర: సతఖవత పపలగస

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ పపలగస
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపషపరరజ
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:57
లస: ససస స
5768 NDX2927986
పపరర: రరజన పసనసమలక

94-149/580

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబబలలశ ఉససల
ఇసటట ననస:96-11-663
వయససస:27
లస: పప
5765 NDX2885366
పపరర: ఇసదదరర దదవ పసనసమలక

5760 MLJ3676897
పపరర: సతఖవత రగపలలర 

5785 NDX1600874
పపరర: మహమణద అల షపక

94-149/586

తసడడ:డ బభషర మహహదబ దన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-12-290
వయససస:31
లస: పప
94-149/588

5788 NDX1894204
పపరర: ససధడకర వవమమరర

94-149/589

తసడడ:డ పడభభకరరరవప వవమమరర
ఇసటట ననస:96-12-606
వయససస:42
లస: పప
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5789 MLJ3675170
పపరర: మమరర అరరణజజఖత మదడబల

94-149/590

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:96-12-667
వయససస:49
లస: ససస స
5792 NDX1317437
పపరర: షకకలల బబగమ షపక

94-149/593

94-149/596

94-149/599

94-5/750

94-149/604

94-149/947

94-149/608

భరస : అహణద
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:52
లస: ససస స

5796 NDX2506418
పపరర: ససభభగఖస యరసరన

తసడడ:డ పడసరద రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:46
లస: ససస స
94-149/597

5799 NDX1817735
పపరర: అకబర మహమణద

5802 NDX1813048
పపరర: నవన పప నసగబపరటట

5805 MLJ2413243
పపరర: అబబబలసలలమ షపక

5808 NDX1085547
పపరర: షమమ పరరసన షపక

5811 MLJ3676160
పపరర: ఖమబరరననసర మహమణద

94-149/611

5814 NDX2068162
పపరర: జజన బభషర షపక

94-149/600

5817 NDX3093564
పపరర: మహరరననసర షపక
భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:45
లస: ససస స

94-149/598

5800 NDX1317429
పపరర: పడసరద రరవప కరవపరర

94-149/601

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:79
లస: పప
94-149/602

5803 NDX1894329
పపరర: ననషసన షపక

94-149/603

తసడడ:డ అలలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:31
లస: ససస స
94-149/605

5806 NDX2735686
పపరర: రరజగసదడ పడసరద పప నసగబపరటట

94-149/946

భసధసవప: నవన పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:65
లస: పప
94-149/606

5809 NDX1317445
పపరర: శమణమ పడవణ షపక

94-149/607

భరస : నడగమర మరర
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:32
లస: ససస స
94-149/609

5812 NDX0931261
పపరర: షపక మమస కలమబలర

94-149/610

తసడడ:డ అహణద
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:27
లస: పప
94-149/612

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:34
లస: పప
94-149/949

5797 AP151000318272
పపరర: జగన మహన కసభసపరటట
తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపసన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనన
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:34
లస: పప
5816 NDX3052719
పపరర: షపక జరసబబననసర

94-149/595

తసడడ:డ అహణద
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:38
లస: ససస స
5813 NDX1317452
పపరర: నడగమర మరర సయఖద

5794 NDX1260785
పపరర: శశశలజ కరవపరర

తసడడ:డ అబబబలడజజక 
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: నవన పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:35
లస: పప
5810 MLJ2420040
పపరర: ఫరరరనడ షపక

94-149/594

భరస : గగపస కకషష పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:56
లస: పప
5807 NDX2735694
పపరర: గగపస కకషష పప నసగబపరటట

5793 MLJ3676137
పపరర: ఉదయశక కసభసపరటట

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:52
లస: పప

తలర : నవన
ఇసటట ననస:96-12-671
వయససస:53
లస: ససస స
5804 NDX1813402
పపరర: అలలర బకలర షపక

94-149/592

భరస : పడసరద రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:45
లస: పప
5801 NDX2507911
పపరర: అనసరరధ పప నసగబపరటట

5791 MLJ3676145
పపరర: వజయదసరర పదణజ
కసభసపరటట
భరస : జగన మహన
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:71
లస: ససస స
5798 AP151000318179
పపరర: శకనవరసరరవప కసభసపరటట

94-149/591

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-12-667
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల సలలస
ఇసటట ననస:96-12-669
వయససస:36
లస: ససస స
5795 MLJ3676152
పపరర: పపషరపవత కసభసపరటట

5790 MLJ3671088
పపరర: పడభభకరరరవప మదడబల

5815 NDX3093614
పపరర: షపక ననవన సరహహబ

94-149/948

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:53
లస: పప
94-149/950

5818 NDX3124674
పపరర: షపక సలమ

94-149/951

తసడడ:డ ననవన సరహహబ
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:23
లస: పప
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5819 NDX3052602
పపరర: మహమణద షరహహదడ
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94-149/952

భరస : మహమణద రరయలజ బబగ
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:22
లస: ససస స
5822 MLJ3675220
పపరర: సప న ససజత మడడగబల

94-149/613

94-149/616

94-149/619

94-149/622

94-149/625

94-149/628

94-149/631

భరస : గరన షపక
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:49
లస: ససస స

5832 MLJ3676202
పపరర: జజససణన పఠరన

5835 AP151000321222
పపరర: ఖరరమమన పఠరన

5838 NDX2278232
పపరర: జజనడరర న రరవప ఉసగటట

5841 AP151000318386
పపరర: జలలన ఖలన పఠరన

94-149/634

5844 NDX0053496
పపరర: ఫరమద ససలలసనడ షపక

94-149/623

5847 MLJ3676210
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : బబడదసరహహబ
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:57
లస: ససస స

5827 MLJ2419133
పపరర: మరరయమణ పటటటటట

94-149/618

5830 NDX1771840
పపరర: షరజహన పటభన

94-149/621

5833 AP151000321220
పపరర: ఖలలజజ పఠరన

94-149/624

భరస : జలలన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:47
లస: ససస స
94-149/626

5836 MLJ3671880
పపరర: సదడబస హహసపసన పఠరన

94-149/627

తసడడ:డ జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:29
లస: పప
94-149/629

5839 NDX2399913
పపరర: జనడరరన రరవప ఉసగటట

94-149/630

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప ఉసగటట
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:33
లస: పప
94-149/632

5842 MLJ3671864
పపరర: ఘనసనఖలన పఠరన

94-149/633

తసడడ:డ హహసససన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:61
లస: పప
94-149/635

తసడడ:డ గన
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:33
లస: ససస స
94-149/637

94-149/615

భరస : ఇబడహహస ఖలన పటభన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హహససససన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గణణ షపక
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:30
లస: ససస స
5846 NDX1946831
పపరర: గగససయల షపక

94-149/620

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప ఉసగటట
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఘనసన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:39
లస: పప
5843 NDX2316834
పపరర: మబనడ షపక

5829 NDX2004083
పపరర: జజకబ కకటపపరర

5824 NDX1614297
పపరర: కకలర మరర నడగ రతనస

భరస : యయససరతనస 
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఘనసనఖన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జఅనసన ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:31
లస: పప
5840 MLJ3671146
పపరర: అబబబలలర ఖలన పఠరన

94-149/617

భరస : అబబబలలర ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లలలలన న పఠరన
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:51
లస: ససస స
5837 MLJ3671872
పపరర: ఇబడహహసఖలన పఠరన

5826 NDX2004224
పపరర: పడసనన జజఖత కకటపపరర

94-149/954

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకటపపరర
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-674
వయససస:31
లస: ససస స
5834 NDX2316230
పపరర: అసణత పఠరన

94-149/614

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ కకటపపరర
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:42
లస: పప
5831 NDX2316206
పపరర: పరరసన బభబ షపక

5823 MLJ3676194
పపరర: హహమ దదపసక మలడడగబల

5821 NDX3093648
పపరర: అబబబల రహహస షపక

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దడసస
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తరరతయఖ
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:43
లస: ససస స
5828 NDX2004026
పపరర: ససధడకర కకటపపరర

94-149/953

తసడడ:డ రఫసబబగ మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-672
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దడసస
ఇసటట ననస:96-12-673
వయససస:34
లస: ససస స
5825 MLJ3676640
పపరర: రతనససనత

5820 NDX2735157
పపరర: రరజజసస పరవన మహమణద

5845 MLJ3675238
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-149/636

భరస : ఛడన బభబబ
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:34
లస: ససస స
94-149/638

5848 MLJ3671153
పపరర: ఛడన బభబబ షపక

94-149/639

తసడడ:డ బబడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:37
లస: పప
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5849 NDX1084888
పపరర: గన షపక
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94-149/640

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:96-12-675
వయససస:69
లస: పప
5852 NDX1817552
పపరర: డతససస పడభబ హదడసరసహ
తతమణసడడడ
భరస : టట ఎ యస దదవరడజ
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:32
లస: ససస స

94-149/643

5855 MLJ2419620
పపరర: షసలలరరణణ పసనపరటట

94-149/646

భరస : టట.ఏ.యస.దదవరరజ 
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:64
లస: ససస స
5858 NDX3117686
పపరర: వనసకట లకడణ పసఠస

94-182/1578

తసడడ:డ వనసకట రమణ దడసస పసఠస
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:22
లస: ససస స
5861 AP151000321186
పపరర: రరజగశసరర కకఠరరర

94-149/651

94-149/654

భరస : శభన షపక
ఇసటట ననస:96-12-682
వయససస:25
లస: ససస స
5870 NDX1399311
పపరర: వనసకట లకడణ ఎనసపకల

94-149/657

తసడడ:డ బడద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:59
లస: పప

5854 NDX1894089
పపరర: ఎలజబబత రరణణ శకసగరరపరటట

5856 NDX1826025
పపరర: హననక పసటర దదవబ రన
తతమణసదసడ
తసడడ:డ టట ఎ యస దదవరడజ
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:27
లస: పప

94-149/647

5859 MLJ3675246
పపరర: నజరర షపక

94-149/649

5862 MLJ3671948
పపరర: భభససర రరవప కకటభరర

5865 NDX3119773
పపరర: షరరఫ షపక

5868 MLJ3676251
పపరర: షసరరజననషర పఠరన

5871 MLJ3679891
పపరర: నసరర హన షపక

94-149/660

5874 NDX1399337
పపరర: వనసకట రతనస కకడడల

5877 NDX1169416
పపరర: షహహన షపక
తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:26
లస: ససస స

94-149/645

తసడడ:డ పరల పడభభకర
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:51
లస: ససస స
5857 MLJ2412591
పపరర: టభఈ.ఇ.ఏస.దదవరరజ

94-149/648

5860 NDX1758822
పపరర: వరయఖ చసకస

94-149/650

తసడడ:డ దదవదడనస చసకస
ఇసటట ననస:96-12-679
వయససస:45
లస: పప
94-149/652

5863 MLJ3675253
పపరర: అరరణ కకసడమమడడ

94-149/653

భరస : మలతషఖ బభబబ కకలర పర
ఇసటట ననస:96-12-681
వయససస:52
లస: ససస స
94-83/690

5866 NDX2878049
పపరర: మబసతడజ బబగబమ సయద

94-149/955

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:96-12-682
వయససస:24
లస: ససస స
94-149/655

5869 MLJ3679909
పపరర: నషరరరననషర పఠరన

94-149/656

తసడడ:డ బడదఖలన
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:41
లస: ససస స
94-149/658

5872 NDX1399261
పపరర: శకకరసత ఎనసపకల

94-149/659

తసడడ:డ హరరనడద ఎనసపకల
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:28
లస: పప
94-149/661

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకడడల
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:53
లస: పప
94-149/663

94-149/642

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:37
లస: పప
5876 NDX1399360
పపరర: లలల ఖలన పఠరన

94-149/644
5853 NDX1894162
పపరర: ఎవసజరలన శరసతడ రగజ మలసడ
తతమణసడడడ
తసడడ:డ ఎ యస దదవరడజ తతమణసడడడ
ఇసటట ననస:96-12-677
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బడదఖలన
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హరరనడద ఎనసపకల
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:45
లస: ససస స
5873 MLJ3671922
పపరర: రరయల షపక

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-12-676
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలసరరదదబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-682
వయససస:64
లస: పప
94-149/1004

5851 MLJ3671906
పపరర: యలర మసధ రరవప శరనస

భరస : యలర మసదరరవప
ఇసటట ననస:96-12-676
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప
ఇసటట ననస:96-12-680
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:96-12-681
వయససస:54
లస: పప
5867 NDX3263175
పపరర: మబసతడజ బబగబమ షపక

94-149/641

తసడడ:డ గ్రర
ఇసటట ననస:96-12-678
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:96-12-680
వయససస:63
లస: ససస స
5864 MLJ3671179
పపరర: మలతషఖ బభబబ కకలర పర

5850 MLJ3676228
పపరర: అహలలఖదదవ శరనస

5875 NDX0551937
పపరర: షపక నడగబల షరరఫ

94-149/662

తసడడ:డ నడగబల మరర
ఇసటట ననస:96-12-683
వయససస:57
లస: పప
94-149/664

5878 NDX1169424
పపరర: మజస జహ షపక

94-149/665

భరస : అబబబల ఖసదస
బ స
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:30
లస: ససస స
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5879 NDX1946955
పపరర: జరసబభ షరనసర షపక
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94-149/666

భరస : మబఖలరరస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:33
లస: ససస స
5882 MLJ2412203
పపరర: సరరబర షపక

94-149/669

94-149/672

94-149/675

తసడడ:డ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:26
లస: పప
5891 NDX3104023
పపరర: ఖససస సయఖద

5883 NDX1816596
పపరర: అజమల షపక

94-57/1082

5886 NDX2088079
పపరర: రబభబన షపక

94-149/680

5901 NDX1669169
పపరర: గఫరర షపక

5904 NDX2316982
పపరర: రఫస మహమణద

5907 NDX3137999
పపరర: మణణకడన ఆదదరరసడ
తసడడ:డ పడస కలమలర ఆదదరరసడ
ఇసటట ననస:96-12-690
వయససస:35
లస: పప

94-149/677

94-167/582

5896 MLJ3671187
పపరర: కరరమబదదబన షపక

94-149/681

తసడడ:డ షమ షషదదబన
ఇసటట ననస:96-12-688
వయససస:42
లస: పప
94-149/683

5899 NDX1669219
పపరర: మసరసన బ షపక

94-149/684

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-689
వయససస:59
లస: ససస స
94-149/686

5902 MLJ3671989
పపరర: బభబబ షపక

94-149/687

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:96-12-689
వయససస:68
లస: పప
94-149/689

తసడడ:డ బభబబ షపక
ఇసటట ననస:96-12-689/1
వయససస:35
లస: పప
94-149/691

94-149/674

భరస : మమననఫస
ఇసటట ననస:96-12-687
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-12-689
వయససస:63
లస: పప

భరస : రఫస మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-689/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమన కలటటట నడయర
ఇసటట ననస:96-12-690
వయససస:72
లస: పప

94-163/1500

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:96-12-689
వయససస:54
లస: ససస స

94-149/688

5887 NDX1894170
పపరర: రవకరసత నసతకకస

5893 NDX3198363
పపరర: మకసబ షపక

5898 NDX1669193
పపరర: నసరర హన షపక

5906 MLJ3671211
పపరర: పపడమ కలమలర ఆదర కకడ

94-149/673

5892 NDX3203320
పపరర: మకసబ షపక

5897 MLJ3671195
పపరర: షమ షషదదన షపక

5903 NDX2317030
పపరర: రఫరన ఫరతమల మహమణద

తసడడ:డ బభషర మహహదబ దన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:42
లస: పప

భరస : షసషషదదబన
ఇసటట ననస:96-12-688
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ
ఇసటట ననస:96-12-689
వయససస:32
లస: పప

94-149/671

5890 NDX1169366
పపరర: సససదర రరవప V

5895 MLJ3676319
పపరర: షసషషన  షపక

94-149/685

5884 NDX1817636
పపరర: ససమ షపక

94-149/676
5889 NDX2003473
పపరర: సలస అల షపక తడసడ
మహమణద
తసడడ:డ బభషర మహహదబ దన షరరఫ షపక తడసడ మ
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:30
లస: పప

94-149/679
5894 MLJ3675261
పపరర: సరహరర వపరఫ సతస రరననసర
షపక
భరస : కరరమబదదబన
ఇసటట ననస:96-12-688
వయససస:38
లస: ససస స

5900 MLJ3671203
పపరర: న్సరరదదబన షపక

94-149/670

తసడడ:డ రరమ రరవప నసతకకస
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమననఫస
ఇసటట ననస:96-12-687
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలర
ఇసటట ననస:96-12-688
వయససస:73
లస: పప

94-149/668

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నభ సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-687
వయససస:45
లస: పప

94-149/682

5881 NDX1169408
పపరర: సరరబర బబగస షపక

భరస : సరరబర
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర మహహదబ దన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప నసతకకస
ఇసటట ననస:96-12-686
వయససస:25
లస: ససస స
5888 NDX1169382
పపరర: శకకరసత N

94-149/667

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:96-12-684
వయససస:62
లస: పప
5885 NDX1894188
పపరర: దదవఖ తదజ నసతకకస

5880 MLJ3676285
పపరర: షరహహదడ షపక

5905 MLJ0746875
పపరర: రరజఖలకడణ ఆదరరసడ

94-149/690

తసడడ:డ పపడమబసమలర
ఇసటట ననస:96-12-690
వయససస:36
లస: ససస స
94-178/1104

5908 NDX3118825
పపరర: మలదదశసరర ఆదదరరసడ

94-186/1430

భరస : పపడమ కలమలర ఆదదరరసడ
ఇసటట ననస:96-12-690
వయససస:71
లస: ససస స
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5909 MLJ3676335
పపరర: షరఫసయల  షపక
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94-149/692

భరస : అనసర భభషర
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:33
లస: ససస స

5910 NDX2030138
పపరర: రహహమబననసర షపక

94-149/693

భరస : షబబర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:40
లస: ససస స

5912 AP151000318140
పపరర: షబబర హహసపసన షపక

94-149/695

తసడడ:డ కరశస
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:40
లస: పప

5913 NDX1547803
పపరర: అనసర బభషర షపక

94-149/698

భరస : గగస ససరరజదదబన
ఇసటట ననస:96-12-693
వయససస:44
లస: ససస స

5916 NDX1355098
పపరర: గగస మహహదబ దన షరరఫ
మహమణద
తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:96-12-693
వయససస:80
లస: పప

94-149/694

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:45
లస: ససస స
94-149/696

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:42
లస: పప

5915 NDX0798793
పపరర: మహమణద మమహర భభనస

5911 NDX1399162
పపరర: నడజల బబగస షపక

5914 AP151000318238
పపరర: కరశస షపక
తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:96-12-692
వయససస:70
లస: పప

94-149/699
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5917 NDX2003671
పపరర: లలరరబ మమరర కలచపపడడ

94-149/700

భరస : మభబ సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-694
వయససస:74
లస: ససస స
5920 NDX1649484
పపరర: షరహహన షపక

94-149/703

94-149/706

94-149/709

94-149/712

94-149/713

5927 NDX2182483
పపరర: జహహర బభషర షపక

5930 NDX2425551
పపరర: భభనస పడకరష తరరగరపపలల

5933 NDX2825412
పపరర: బభజ భభససర తరరగరపపల

95-149/440

5936 MLJ0744896
పపరర: అసణతషననసరబబగస
మహమణద
భరస : ఇకరబల 
ఇసటట ననస:96-12-698
వయససస:48
లస: ససస స

5922 NDX1649500
పపరర: అరరఫపననసర షపక

94-149/705

5925 NDX1355072
పపరర: ఆయలజ ఖలన పఠరన

94-149/708

తసడడ:డ లలల ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:27
లస: పప
94-149/710

5928 NDX1649450
పపరర: షరఫస షపక

94-149/711

తసడడ:డ కలలశ వరల షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:38
లస: పప
94-14/549

5931 NDX2410595
పపరర: బభజ భభససర తరరగరపపపల

94-14/550

తలర : పదణలత తరరగరపపపల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:25
లస: పప
94-149/956

తసడడ:డ వరసజనవయబలల తరరగరపపల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:24
లస: పప

Deleted

భరస : వరరసజగయబలల తరరగరపపపల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:38
లస: ససస స

94-149/707

తలర : పదణ లత తరరగరపపలల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరరసజగయబలల తరరగరపపపల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:38
లస: ససస స
5935 SQX1831643
పపరర: పదణ లత తరరగరపపపల

5924 MLJ3676343
పపరర: రజయల బబగస షపక

94-149/702

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:54
లస: పప
5932 NDX2414878
పపరర: పదణ లత తరరగరపపపల

94-149/704

భరస : కరలలశ వల
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:33
లస: పప
5929 NDX1649534
పపరర: జజనబభషర షపక

5921 NDX1649492
పపరర: షబన బబగమ షపక

5919 MLJ3676350
పపరర: పరఖరర షపక

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:51
లస: ససస స
5926 NDX1649542
పపరర: మలలక బభషర షపక

94-149/701

భరస : ఫణణసదడకలమలర
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-12-696
వయససస:31
లస: ససస స
5923 NDX1649518
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

5918 NDX0053538
పపరర: తడవవణణ కసదడ

94-149/697

5934 NDX2825370
పపరర: భభణబ పడకరశ తరరగరపపల

94-149/957

తసడడ:డ వరసజనవయబలల తరరగరపపల
ఇసటట ననస:96-12-697
వయససస:21
లస: పప
94-149/714

5937 NDX1894287
పపరర: అకబర మహమణద

94-149/715

తసడడ:డ ఇకరబల మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-698
వయససస:24
లస: పప
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94-149/958

తసడడ:డ ఇకబభల
ఇసటట ననస:96-12-698
వయససస:23
లస: ససస స
5941 AP151000318123
పపరర: సలసబభష మహమణద

94-149/718

94-149/721

94-21/800

94-149/726

94-149/729

94-149/959

94-149/960

భరస : అబబబల రబ
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:59
లస: ససస స

5951 NDX1355080
పపరర: పఠరన గగససయల బబగస

5954 MLJ3672011
పపరర: చసదడబషర పఠరన

5957 NDX1903922
పపరర: మహబబననసర సయఖద

5960 NDX3138328
పపరర: శఖమల గసడడ

94-149/733

5963 NDX1199488
పపరర: కకడడల భభగఖలకడణ

94-149/727

5966 MLJ3672037
పపరర: అబబబల వరహ బ  షపక
తసడడ:డ అబబబలడబ
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:35
లస: పప

94-149/723

5949 MLJ3675287
పపరర: పస. రరరన

94-149/725

5952 MLJ3671237
పపరర: జహహర ఖలన పఠరన

94-149/728

తసడడ:డ ఖలజజఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:36
లస: పప
94-149/730

5955 NDX3095478
పపరర: అశణ పఠరన

94-157/732

భరస : బభష పఠరన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:20
లస: ససస స
94-149/731

5958 NDX1944736
పపరర: సలస సయఖద

94-149/732

తసడడ:డ ఇబడహహస షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-703
వయససస:35
లస: పప
94-157/733

5961 NDX3115946
పపరర: లకడణ వడర మమడడ

94-144/853

భరస : రసగ రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:58
లస: ససస స
94-149/734

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:44
లస: ససస స
94-149/736

5946 MLJ3672003
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

భరస : ఫయలజ ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:96-12-703
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఖయ భమదదన షపక
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:34
లస: ససస స
5965 MLJ3676400
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

94-149/724

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-703
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:96-12-703
వయససస:35
లస: ససస స
5962 NDX1260652
పపరర: సహనడ షపక

5948 MLJ3676392
పపరర: అఫప డ జ బబగస  పఠరన

94-149/720

తసడడ:డ జజనబభషర
ఇసటట ననస:96-12-700
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:44
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:96-12-702
వయససస:35
లస: ససస స
5959 NDX3138294
పపరర: ససనత గసడడ

94-149/722

భరస : ఖలజజ ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:39
లస: పప
5956 NDX3218070
పపరర: జమలలననసర షపక

5945 AP151000318267
పపరర: అబబబల రఖమ షపక

5943 MLJ3675279
పపరర: మయనససలలసనడ షపక
భరస : మహబమరరబష
ఇసటట ననస:96-12-700
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజహహరరవప ఖలన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చసద భభషర
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:41
లస: ససస స
5953 MLJ3671229
పపరర: ఫయలజజన న పఠరన

94-149/719

తసడడ:డ బడదసరహహబ
ఇసటట ననస:96-12-700
వయససస:46
లస: పప

భరస : బభష పఠరన
ఇసటట ననస:96-12-701
వయససస:22
లస: ససస స
5950 MLJ3676384
పపరర: సరయరబభనస పఠరన

5942 AP151000321247
పపరర: షసమలమబబన షపక

94-149/717
5940 AP151000321036
పపరర: శశశదసననసర బబగమ మహమణద

భరస : నడయమబ రససల మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-699
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : అబబబలడహహస
ఇసటట ననస:96-12-700
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజనబభష
ఇసటట ననస:96-12-700
వయససస:70
లస: ససస స
5947 NDX3095635
పపరర: ససలలసనడ పఠరన

94-149/716

భరస : సలస బభషర మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-699
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:96-12-699
వయససస:43
లస: పప
5944 AP151000321246
పపరర: మతబబగస షపక

5939 MLJ2420537
పపరర: షమస బబగస

5964 MLJ3676426
పపరర: ససజనఖ  మకకల

94-149/735

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:50
లస: ససస స
94-149/737

5967 MLJ3672029
పపరర: కలతషబబడడడ న  షపక

94-149/738

తసడడ:డ అబబబలడబ
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:40
లస: పప
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5968 NDX0931345
పపరర: శకకరకలళపప వజయ కలమలర

94-149/739

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:51
లస: పప
5971 NDX1317353
పపరర: జరసనడబ బబగబమ షపక

94-149/741

94-149/744

94-149/747

94-149/750

94-149/753

94-149/756

94-149/759

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:96-12-709
వయససస:53
లస: పప

5981 MLJ3676459
పపరర: ఫరతమల  షపక

5984 NDX1317395
పపరర: రరయజదదబన మహమమణద

5987 MLJ3672052
పపరర: అబబబల రవపఫ మహమణద

5990 AP151000318380
పపరర: రరమమహన రరవప నలస

94-149/762

5993 NDX1600809
పపరర: అమర బభషర షపక

94-149/751

5996 MLJ3675311
పపరర: శరసత లకడణ పపలబసడర 
తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:35
లస: ససస స

5976 NDX0768390
పపరర: ఖలదదర సయఖద

94-149/746

5979 NDX2317394
పపరర: బభజద బ షపక

94-149/749

5982 MLJ3676467
పపరర: షకకల మహమణద

94-149/752

భరస : అబబబల రవపఫ మహమణద
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:42
లస: ససస స
94-149/754

5985 NDX2317352
పపరర: బభజ షపక

94-149/755

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:45
లస: పప
94-149/757

5988 MLJ2419471
పపరర: నరణద నలస

94-149/758

భరస : రరమణహనరరవప
ఇసటట ననస:96-12-708
వయససస:67
లస: ససస స
94-149/760

5991 NDX1491422
పపరర: శకకలల సయఖద

94-149/761

భరస : హసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-709
వయససస:41
లస: ససస స
94-149/763

తసడడ:డ మరర మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:96-12-709
వయససస:48
లస: పప
94-149/765

94-149/743

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:96-12-708
వయససస:67
లస: పప

భరస : అనసర
ఇసటట ననస:96-12-709
వయససస:44
లస: ససస స
5995 MLJ3671245
పపరర: అనసర షపక

94-149/748

తసడడ:డ నజరరదదబన
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:96-12-708
వయససస:41
లస: పప
5992 MLJ3676475
పపరర: జరసనబ షపక

5978 NDX1613745
పపరర: కరరషణ షపక

5973 NDX1613836
పపరర: సరజదడ షపక

తసడడ:డ రఫసౘ్జ జజన
ఇసటట ననస:96-12-706
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడజరరదదబన
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:47
లస: పప
5989 AP151000318204
పపరర: శకకరసత నలస

94-149/745

భరస : గఫరర 
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:45
లస: ససస స
5986 NDX2088186
పపరర: ససభభన షపక

5975 MLJ3675303
పపరర: అలమల షపక

94-149/740

తసడడ:డ షషకలర
ఇసటట ననస:96-12-706
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమ
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరయలజదదబన
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:41
లస: ససస స
5983 NDX2088152
పపరర: ఫరతమల షపక

94-149/742

భరస : అలమ
ఇసటట ననస:96-12-706
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:96-12-707
వయససస:21
లస: ససస స
5980 NDX1317403
పపరర: అబదసనస మహమణద

5972 NDX2088145
పపరర: రగషణ షపక

5970 NDX2088111
పపరర: సరబర షపక

భరస : వహబ
ఇసటట ననస:96-12-705
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అలస
ఇసటట ననస:96-12-706
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:96-12-706
వయససస:33
లస: ససస స
5977 NDX2317279
పపరర: అఫడరరహ షపక

94-164/1411

తసడడ:డ గగపరల రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:96-12-704
వయససస:64
లస: పప

భరస : బషసరరదదబన
ఇసటట ననస:96-12-705
వయససస:75
లస: ససస స
5974 NDX0770792
పపరర: రజయల ససలలసనడ సయఖద

5969 NDX3096088
పపరర: రరనగ రరవప వడర మమడడ

5994 NDX1536665
పపరర: హసపసన సయఖద

94-149/764

తసడడ:డ గణణ సయఖద
ఇసటట ననస:96-12-709
వయససస:49
లస: పప
94-149/766

5997 NDX1947417
పపరర: ససలలవ కలమలరర రరయపపడడ

94-149/767

భరస : జజజ నడనసదమబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:55
లస: ససస స
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5998 MLJ3676483
పపరర: వజయలకడణ పపలబసడర 

94-149/768

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:64
లస: ససస స
6001 NDX1947474
పపరర: శరత బభబబ రరయపపడడ

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:30
లస: పప
94-149/771

తసడడ:డ జజజ నడనసదమబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:33
లస: పప
6004 NDX2776524
పపరర: బల ఆశరరసదస గబరరసదపలర

94-149/961

94-149/775

94-149/778

94-148/590

94-148/593

94-148/596

భరస : జజషషవ చడ టభడ గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:49
లస: ససస స

6011 NDX2182442
పపరర: వరసససధర దదవ పసననసటట

6014 MLJ2407328
పపరర: అనతడ కలరగసటట

6017 NDX0270926
పపరర: షకకల షప క

6020 NDX0376905
పపరర: మహబమబ ససభభన షప క

94-148/599

6023 NDX0558213
పపరర: రరనశరసత చడ టభడ గడడ

94-147/105

6026 MLJ0746446
పపరర: మలణణకఖమణ సరధస
భరస : వనసకటటశసరరర సరధస
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:56
లస: ససస స

94-149/774

6009 NDX1317387
పపరర: మబజజఫరర పరషర

94-149/777

6012 NDX2182426
పపరర: రవ చసదడ పసననసటట

94-147/106

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:96-13
వయససస:64
లస: పప
94-148/591

6015 NDX2446581
పపరర: మమనక తరరమలశశటట

94-148/592

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:96-13-716
వయససస:22
లస: ససస స
94-148/594

6018 NDX0902692
పపరర: నసరర హన పఠరన

94-148/595

భరస : రహసతషలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-13-718
వయససస:40
లస: ససస స
94-148/597

6021 NDX0902726
పపరర: రహసతషలలర ఖలన పఠరన

94-148/598

తసడడ:డ మమసర రజజక ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-13-718
వయససస:54
లస: పప
94-148/600

తసడడ:డ జజషషవ చడ టభడ గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:28
లస: ససస స
94-148/602

6006 NDX1914515
పపరర: రగషరణ షపక

తసడడ:డ జజన బభష
ఇసటట ననస:96-12-711
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద షరరఫ షప క
ఇసటట ననస:96-13-718
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసదరరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:22
లస: ససస స
6025 NDX0558320
పపరర: వజయ నరణల చడ టభడ గడడ

94-149/776

భరస : మహబమబ ససభభన షప క
ఇసటట ననస:96-13-718
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:96-13-718
వయససస:29
లస: పప
6022 NDX2405702
పపరర: జయ శక రరయల

6008 MLJ3675329
పపరర: షరజజదద బబగస షపక

94-149/773

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:96-12-711
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శరఖమమఖల శరఖమమఖల
ఇసటట ననస:96-13-713
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:96-13-716
వయససస:47
లస: పప
6019 NDX1346519
పపరర: రసద ఖలన పఠరన

94-149/962

భరస : రవ చసదడ పసననసటట
ఇసటట ననస:96-13
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : అనతడ కల ర గస టట
ఇసటట ననస:96-13-713
వయససస:43
లస: ససస స
6016 NDX0271445
పపరర: కకటటశసరరరవప తరరమలశశటట

6005 NDX2817039
పపరర: అలస మమరర కలమలరర మమడతపలర

6003 MLJ3671260
పపరర: కకటటశసరరరవప పపలబసడర 
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:96-12-711
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:96-12-711
వయససస:77
లస: పప
6013 MLJ2407260
పపరర: జజఖతసత కల ర గస టట

94-149/772

భరస : బల ఆశరరసదస గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మబజజఫరర
ఇసటట ననస:96-12-711
వయససస:45
లస: ససస స
6010 MLJ3671278
పపరర: జజన బభషర షపక

6002 NDX1894238
పపరర: పడసరద బబ యలపలర

94-149/770

తసడడ:డ జజజ నడనసదమబ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసటర బబ యలపలర
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ డడనయల గబరరసదపలర
ఇసటట ననస:96-12-710
వయససస:72
లస: పప
6007 NDX1317379
పపరర: షకకలల పష

94-149/769 6000 NDX1947466
5999 MLJ3671252
పపరర: లకడణపత బభలలజ పపలబసడర 
పపరర: రరజన బభబబ రరయపపడడ

6024 NDX2003002
పపరర: కకటటశసరమణ రరయల

94-148/601

భరస : యలమసద రరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:40
లస: ససస స
94-148/603

6027 NDX0558353
పపరర: రరచరడ చడ టభడ గడడ

94-148/604

తసడడ:డ జజషషవ చడ టభడ గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:29
లస: పప
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6028 MLJ2407146
పపరర: రర జగ షష బభబబ సరథస

94-148/605

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరధస
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:39
లస: పప
6031 NDX2786564
పపరర: ఉమ మహహశసరర సరధస

94-148/875

94-148/610

94-148/613

94-148/616

94-148/619

94-148/623

94-148/626

భరస : బసవయఖ పప రస సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:60
లస: ససస స
6052 NDX0920322
పపరర: సరసబశవ రరవప పర దడ ల

6038 MLJ0748517
పపరర: గగస మహమణద

6041 NDX1793547
పపరర: కగజయ రరణణ కరటభరపప

6044 MLJ0745851
పపరర: నసరర హన సయఖద

94-148/629

6047 NDX1253095
పపరర: వజయకలమలరర పరదడల

6033 NDX0906966
పపరర: హససన మహమణద

94-148/609

6036 NDX2446615
పపరర: ఫజల బబగ మహమణద

94-148/614

6039 MLJ0744771
పపరర: గఫరరగబగ షపక

94-148/615

తసడడ:డ రషసమమబగ షపక
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:53
లస: పప
94-148/617

6042 NDX1793455
పపరర: పపడమ రరతష కరటభరపప

94-148/621

6045 NDX0902742
పపరర: జలలన సయఖద

94-148/622

తసడడ:డ మమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:96-13-725
వయససస:31
లస: పప
94-148/624

6048 MLJ0743807
పపరర: ససత పపరసశశటట

94-148/625

భరస : మసరసనడడవప పప రస సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:42
లస: ససస స

94-148/627
6050 NDX1346485
పపరర: నడగగసదడ కలమలర పరదడల పర దడ
ల
తసడడ:డ లకడణ వనసకటటశసర రరవప పరదడల
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:27
లస: పప

6051 NDX1253103
పపరర: రవ కలమలర పరదడల
తసడడ:డ లకడణ వనసకటటశసరరర పరదడల
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:28
లస: పప

6053 MLJ2408102
పపరర: శకనవరసరరవప పప రస సస టటట

6054 AP151000315532
పపరర: మసరసన రరవప పప రస సస టటట

తసడడ:డ బసవయఖ పప రస సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:43
లస: పప

94-148/632
6055 NDX0874222
పపరర: లకడణ వనసకటటశసర రరవప పర దడ
ల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరదడల
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:55
లస: పప

6056 NDX2746782
పపరర: బసవరరజ మటస
తసడడ:డ వరరరరధఖ మటస
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:36
లస: పప

94-148/618

భరస : మనననమణ కరటభరపప
ఇసటట ననస:96-13-722
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకడణవనసకటటశసరరరవప పరదడల
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడణ వనసకటటశసర రరవప పరదడల
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:29
లస: పప

94-148/612

తసడడ:డ గగస బబగ మహమణద
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:96-13-725
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ స యఖద
ఇసటట ననస:96-13-725
వయససస:61
లస: పప
6049 AP151000315638
పపరర: సరమలమ జఖమణ పప రస సస టటట

94-148/611

భరస : మనననమణ కరటభరపప
ఇసటట ననస:96-13-722
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-13-723
వయససస:25
లస: పప
6046 MLJ0747816
పపరర: మమలలల సయఖద

6035 NDX1600387
పపరర: జహహదడ మహమణద

94-148/607

భరస : గగస మ హమణ ద
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమమబగ మహమణద
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మబనసర మహమణద
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:73
లస: పప
6043 NDX1018894
పపరర: మసరసన వల షపక

94-148/608

భరస : ఇకరబల మహమణద
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:36
లస: పప
6040 NDX1600338
పపరర: ఇకరబల మహమణద

6032 NDX2003028
పపరర: గగశయల బబగస షపక

6030 NDX0558270
పపరర: జజషషవ చడ టభడ గ ఢఢ

తసడడ:డ రరజజరరవప చడ టభడ గ ఢఢ
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గఫరరగబగ షపక
ఇసటట ననస:96-13-721
వయససస:43
లస: ససస స
6037 NDX0874040
పపరర: హహదయతషలలర షపక

94-148/606

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజగశ బభబబ సరధస
ఇసటట ననస:96-13-719
వయససస:31
లస: ససస స
6034 NDX0876276
పపరర: గబలలరరగబగ షపక

6029 NDX2002970
పపరర: యలమసద రరవప రరయల

94-148/630

94-148/628

94-148/631

తసడడ:డ బసవయఖ పప రస సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-726
వయససస:46
లస: పప
94-148/877

6057 NDX2724672
పపరర: శవపడసరద కలసభభ

94-148/878

తసడడ:డ రరమబడడ కలసభభ
ఇసటట ననస:96-13-726 ground floor
వయససస:18
లస: పప
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పపరర: ససధడసజల కలరపరటట
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94-148/633

భరస : శవయఖ కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-13-727
వయససస:45
లస: ససస స
6061 AP151000315083
పపరర: భభససర కలరపరటట

94-148/636

94-148/639

94-148/642

94-148/645

94-148/648

94-148/651

94-148/654

భరస : అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:55
లస: ససస స

6071 AP151000315668
పపరర: శకనవరసరరవప ఊ సర

6074 AP151000315482
పపరర: సరసబశవరరవప ఊ సర

6077 NDX0271361
పపరర: శవపరరసత అదదబపలర

6080 NDX0141556
పపరర: నరసససహరరవప అరర శశటట

94-148/657

6083 NDX0144014
పపరర: జజకకరరననసర షపక

94-148/646

6086 AP151000315104
పపరర: మహబమ భభషర షపక
తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:43
లస: పప

6066 AP151000315338
పపరర: దడసరకరరరణణ ఊ సర

94-148/641

6069 NDX0140962
పపరర: మణణకసఠ ఊ సర

94-148/644

6072 AP151000315373
పపరర: రరమసరసమ అదతబ పలర

94-148/647

తసడడ:డ ఉమలమహహశసరరరవప అదతబ పలర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:47
లస: పప
94-148/649

6075 NDX1253111
పపరర: ససబబమణ అడడడ

94-148/650

భరస : శకనవరసరరవప అడడడ
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-148/652

6078 NDX0141531
పపరర: వనజజకడ అరర శశటట

94-148/653

భరస : నరసససహరరవప అరరససటట
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-148/655

6081 NDX2488179
పపరర: సరసత ఊస

94-148/656

భరస : మణణకసఠ ఊస
ఇసటట ననస:96-13-729
వయససస:27
లస: ససస స
94-148/658

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:34
లస: ససస స
94-148/660

94-148/638

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల అరరససటట
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షప క
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:33
లస: ససస స
6085 AP151000315171
పపరర: మసరసనబ షపక

94-148/643

భరస : రరమసరసమ అదదబపలర
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడడ
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:25
లస: పప
6082 NDX0143974
పపరర: రహహమబననసర షపక

6068 NDX1793646
పపరర: సరసబ మమరరస వపసర

6063 MLJ0748335
పపరర: ససధడరరణణ ఊస

భరస : సరసబశవరరవప ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నడగళర
ఇసటట ననస:96-13-728/1
వయససస:39
లస: ససస స
6079 NDX1903682
పపరర: భవరన శవనడగ పడసరద అడడ

94-148/640

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:51
లస: పప
6076 NDX2003317
పపరర: శవ పరరసత నడగళర

6065 AP151000315320
పపరర: కళళఖణణ ఊ సర

94-148/635

భరస : అశశక ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపసర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:45
లస: పప
6073 AP151000315541
పపరర: వనసకటససబభబరరవప ఊ సర

94-148/637

భరస : వనసకటససబభబరరవప ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరధడకకషషమమరరస ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:75
లస: ససస స
6070 AP151000315260
పపరర: అశశక ఊ సర

6062 AP151000315006
పపరర: శవయఖ కలర పర టట

6060 NDX0271288
పపరర: దచడ పత కలరపరటట

భరస : రరమయఖ కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-13-727
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కల ర పర టట
ఇసటట ననస:96-13-727
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఊ సర
ఇసటట ననస:96-13-728
వయససస:40
లస: ససస స
6067 NDX0271312
పపరర: వరమణ ఊ సర

94-148/634

భరస : శవయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:96-13-727
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కల ర పరటట
ఇసటట ననస:96-13-727
వయససస:47
లస: పప
6064 MLJ0748343
పపరర: ఉదయలకడణ ఊస

6059 NDX1943969
పపరర: పదడణవత కలరపరటట

6084 NDX0141002
పపరర: ససరరజననసర షప క

94-148/659

భరస : ఖలజజ షప క
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:40
లస: ససస స
94-148/661

6087 NDX0143990
పపరర: అబబబల కరరమ షపక

94-148/662

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:96-13-731
వయససస:63
లస: పప
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6088 NDX1346535
పపరర: హరరక పప రస సస టటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-148/663

భరస : శకనవరస రరవప పపరస సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-731/1
వయససస:33
లస: ససస స
6091 NDX2218295
పపరర: శవకలమలర నడ గళళ

94-148/666

94-147/108

94-148/876

6095 AP151000312304
పపరర: పదణ ఆకలల

94-147/111

6098 AP151000309134
పపరర: శరఖమ సససదర పడసరద కకటడ

94-147/109

6101 NDX0807727
పపరర: గరటమణ మసజనరరవప

6093 NDX1005313
పపరర: పడమలల రరణణ ఆకలల

6096 NDX1668989
పపరర: అనసప కలమలర ఆకలల

94-147/112

6099 NDX1876327
పపరర: అనసష దదరరసరల

94-147/115

6103 NDX0814715
పపరర: మసజన రరవప పడసరద

94-147/118 6105 NDX2415024
6104 NDX1876285
పపరర: బసవ లసగగశసర రరవప దదరరసరల
పపరర: అబద బబగమ షపక

6106 NDX2786937
పపరర: తరరన కలమలర మరరయలల
తసడడ:డ మలధవ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:96-17
వయససస:19
లస: పప
6109 NDX2716363
పపరర: కకషష గబసజ

94-151/922

భరస : చటటటబభబబ
ఇసటట ననస:96-18-311
వయససస:42
లస: ససస స

94-164/1040

94-148/668

6113 NDX0143602
పపరర: భరత కకషష పపషరపల

94-164/1041

6116 NDX0107169
పపరర: జయసత చలక
భరస : ససలలమలన రరజ
ఇసటట ననస:96-18-311
వయససస:46
లస: ససస స

94-147/745

6111 NDX0143669
పపరర: గరత కకషష పపషరపల

94-148/667

తసడడ:డ గగపసకకషష పపషప ల
ఇసటట ననస:96-18
వయససస:33
లస: ససస స
94-148/669

తసడడ:డ గగపసకకషష పపషప ల
ఇసటట ననస:96-18
వయససస:32
లస: పప
94-172/863

6108 NDX2945731
పపరర: కకషష గబసజ
తసడడ:డ శరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:96-17-324
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దడసస గబసజ
ఇసటట ననస:96-17-324
వయససస:64
లస: పప

భరస : గగపస కకషష పపషప ల
ఇసటట ననస:96-18
వయససస:59
లస: ససస స
6115 JBV0854323
పపరర: లలలవరణణ వరవనల

6110 NDX2489151
పపరర: కకషష గబసజ

94-149/779

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:96-16-631
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయఖ ఎదబనపలర
ఇసటట ననస:96-17
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:96-17-324
వయససస:37
లస: పప
6112 NDX0143370
పపరర: శరరసణణ పపషరపల

6107 NDX1406348
పపరర: వరపడసరద ఎదబనపలర

94-147/116

తసడడ:డ బసవ లసగగశసరరరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అసకమణ రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:52
లస: పప
94-148/879

94-147/113

6102 NDX2087816
పపరర: అఖల దదరరసరల

భరస : రరమలరరవప మసజనరరవప
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప మసజనరరవప
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:50
లస: పప

94-147/110

తసడడ:డ బసవ లసగగశసర రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బసవ లసగగశసర రరవప దదరరసరల
ఇసటట ననస:96-15
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/117

94-147/107

తలర : పదణ ఆకలల
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదడ నడధ కకటడ
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:74
లస: పప
94-147/114

94-148/665

తసడడ:డ శశషరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శశషరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగసదడనడథ బబనరరర కకటడ
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:68
లస: పప
6100 NDX1876301
పపరర: పదణజ దదరరసరల

6092 NDX2742955
పపరర: లకడణ శవ పడసరద రరయల

6090 NDX2218287
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర అడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడడ
ఇసటట ననస:96-13-731/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద రరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-13-7191
వయససస:19
లస: పప

భరస : పడసరద కకటడ
ఇసటట ననస:96-14
వయససస:43
లస: ససస స
6097 NDX0362087
పపరర: రవసదడనడథ కకటభడ

94-148/664

భరస : కకటటశసరరరవప త రర మల సస టటట
ఇసటట ననస:96-13-731/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడ గళళ
ఇసటట ననస:96-13-731/1
వయససస:22
లస: పప
6094 AP151000312076
పపరర: పదడణవత కకటడ

6089 MLJ0743823
పపరర: లకడణ తరరమలశశటట

6114 NDX0143644
పపరర: గగపసకకషష పపషరపల

94-148/670

తసడడ:డ గగపరల రరవప పపషప ల
ఇసటట ననస:96-18
వయససస:64
లస: పప
94-172/864

6117 AP151010465396
పపరర: తతరగసమణ చలక

94-172/865

భరస : ఐజక
ఇసటట ననస:96-18-311
వయససస:77
లస: ససస స
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6118 NDX0107235
పపరర: సలలమన రరజ అతతస ట

94-172/866

తసడడ:డ లలజజరస
ఇసటట ననస:96-18-311
వయససస:52
లస: పప
6121 JBV0841130
పపరర: పడసననకలమలర మలతసగర

94-172/869

94-172/872

94-172/875

94-172/878

94-172/881

94-172/884

94-172/887

తసడడ:డ పవపలరరజ రర మ సస టటట
ఇసటట ననస:96-19
వయససస:31
లస: పప

6131 NDX0153866
పపరర: రవకలమలర కకటననల

6134 NDX0107482
పపరర: గణణశ తనసబనస

6137 NDX0107292
పపరర: నడగగశసర రరవప తనసబగబ

6140 AP151010465161
పపరర: మసజల సరహహ

94-172/890

6143 NDX0142596
పపరర: మమరర అనసష రరమశశటట

94-172/879

6146 NDX0451096
పపరర: పదణ బతష
స ల
భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-22-68
వయససస:50
లస: ససస స

6126 NDX0674002
పపరర: మమమనడ కరటభనల

94-172/874

6129 NDX0155374
పపరర: శశభభరరణణ తసడర

94-172/877

6132 NDX0106948
పపరర: జయసత బబహర

94-172/880

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:38
లస: పప
94-172/882

6135 NDX0448126
పపరర: జయ రరస రరవప కరటభనల

94-172/883

తసడడ:డ లలకనడథ రరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:46
లస: పప
94-172/885

6138 JBV0842179
పపరర: లలత సరహహ

94-172/886

తసడడ:డ అశశక
ఇసటట ననస:96-18-315
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/888

6141 AP151010465432
పపరర: శసకర సరహహ

94-172/889

తసడడ:డ భబవనవశసర
ఇసటట ననస:96-18-315
వయససస:41
లస: పప
94-148/671

తసడడ:డ పసల రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:96-19
వయససస:30
లస: ససస స
94-148/673

94-172/871

భరస : నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:96-18-315
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ భబవనవశసర
ఇసటట ననస:96-18-315
వయససస:47
లస: పప
6145 NDX0142570
పపరర: సరగర కలమలర రర మససటట

94-172/876

తసడడ:డ అపపల సరసమ
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:71
లస: పప

భరస : జగనడనధ
ఇసటట ననస:96-18-315
వయససస:45
లస: ససస స
6142 AP151010465350
పపరర: జగనడనధ సరహహ

6128 AP151010465200
పపరర: జరరనడ పఠరన

6123 NDX0673962
పపరర: కరశయఖ మలతసగర

భరస : జయరరస రరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బభబబజజన
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:58
లస: పప
6139 AP151010465162
పపరర: అసజల సరహహ

94-172/873

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:41
లస: పప
6136 AP151010465173
పపరర: ఖలజ పఠరన

6125 JBV0842161
పపరర: ఉమల బబహరర

94-172/868

తసడడ:డ నడగభమషణస
ఇసటట ననస:96-18-312
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఖలజ
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తడనడధ
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:34
లస: పప
6133 NDX0107250
పపరర: శసకర బబహర

94-172/870

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసగనడథ
ఇసటట ననస:96-18-314
వయససస:43
లస: ససస స
6130 NDX0826974
పపరర: రవ బబహరర

6122 JBV0842013
పపరర: పడకరశ మలతసగర

6120 JBV0841544
పపరర: కమల కలమలర మలతసగర

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:96-18-312
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:96-18-312
వయససస:38
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:96-18-313
వయససస:43
లస: ససస స
6127 NDX0106922
పపరర: జజఖత తనసబనస

94-172/867

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:96-18-312
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:96-18-312
వయససస:34
లస: పప
6124 AP151010465282
పపరర: బబబరరణణ కలచక

6119 AP151010465284
పపరర: వజయమణ మలతసగర

6144 NDX0142638
పపరర: మమరర రరమశశటట

94-148/672

భరస : పసల రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:96-19
వయససస:50
లస: ససస స
94-165/729

6147 NDX1816968
పపరర: నససమల షపక

94-149/780

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:37
లస: ససస స
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94-149/781 6149 MLJ3676509
6148 MLJ3675337
పపరర: మమమమబననసర బబగస మహమణద
పపరర: రహహమబననసర మహమణద

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:48
లస: ససస స
6151 NDX2724102
పపరర: గగససయల బబగబమ మహమణద

భరస : నజరరదదబన 
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:66
లస: ససస స
94-149/964

తలర : జరసనబ బబగబమ మహమణద
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:55
లస: ససస స
6154 NDX2780732
పపరర: మలర కరరరరన గసగరరగగబలల

94-170/772

94-150/694

94-150/697

94-150/700

94-150/703

94-150/837

భరస : శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:39
లస: ససస స

6161 NDX1882043
పపరర: బభల కకషష భమమరరడడడ

6164 NDX1389170
పపరర: వర రరడడడ బ హహచ

6167 NDX0908715
పపరర: బభలకకషష పడసరద బబ డడడపలర 

6170 NDX2587236
పపరర: మసగతయలరర దదవగబపరసపప

94-150/705

6173 NDX1238724
పపరర: శశశలజ మగరల చరర

94-150/698

6176 NDX1761171
పపరర: వజయ లకడణ బలలససపరటట
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:41
లస: ససస స

6156 NDX1199504
పపరర: భమరరడడడ వనసకటలకడణ

94-150/693

6159 NDX2278364
పపరర: జయపడద అరవపలర

94-150/696

6162 NDX1601443
పపరర: వనసకట మణణకసఠ దదవగబపపసప

94-150/699

6165 NDX2153724
పపరర: ఇమలమ సయఖద

94-150/702

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ దదవగబపపసప
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:25
లస: పప
94-150/701

తసడడ:డ హససన సయఖద
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:54
లస: పప
94-150/704

6168 NDX2808921
పపరర: కకటటశసర రరవప గగరర

94-150/836

తసడడ:డ జయ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:55
లస: పప
94-163/1271

6171 NDX1728122
పపరర: పప త రరజ బభడడగ

94-163/1168

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ బభడడగ
ఇసటట ననస:96-39/2
వయససస:66
లస: పప
94-150/706

భరస : నడగమలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:32
లస: ససస స
94-150/708

94-163/1166

భరస : కకటటశసర గబపరస అరవపలర
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖనడడయన దదవగబపరసపప
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:27
లస: ససస స
6175 NDX1238716
పపరర: ససధడ రరణణ దదవరకకసడ

94-150/695

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:42
లస: ససస స
6172 NDX1238765
పపరర: లలవణఖ గబసపపల

6158 NDX0909523
పపరర: లకడణఅననపపరష బబ డడడపలర 

6153 NDX1635798
పపరర: చన యహనస కకలర పర

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస దదవగబపస పప
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:61
లస: పప
6169 NDX2810562
పపరర: ససజజత గగరర

94-163/1167

తసడడ:డ పపలర యఖ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభల కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:41
లస: పప
6166 NDX1456145
పపరర: సతఖనడరరయణ దదవగబపస పప

6155 NDX1689795
పపరర: తరరణ మససస కలరపరటట

94-149/783

తసడడ:డ యస ్దపప కకలర పర
ఇసటట ననస:96-28-1571
వయససస:57
లస: పప

భరస : బభలకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:69
లస: ససస స
6163 NDX0910935
పపరర: హనసమత శకకకషషతదజ

94-149/965

తసడడ:డ జజకబ కలరపరటట
ఇసటట ననస:96-37/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇమలమ
ఇసటట ననస:96-39
వయససస:44
లస: ససస స
6160 NDX1085513
పపరర: రమలదదవ ఆకలల

6152 NDX2826089
పపరర: సరరనడ మహమణద

6150 NDX1816687
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల శభన మహమణద
ఇసటట ననస:96-23
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:96-29-130/1
వయససస:18
లస: పప
6157 NDX1085356
పపరర: జజనబబగస సయఖద

94-149/782

6174 NDX1238732
పపరర: షరహహన షపక

94-150/707

తసడడ:డ అబబబల అజజ
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:34
లస: ససస స
94-150/709

6177 NDX1950824
పపరర: పదణ లత bollempalli

94-150/710

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:54
లస: ససస స
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6178 NDX2004646
పపరర: మలర కరరరరన యలలరవపల

94-150/711

తసడడ:డ ససబభబరరవప యలలరవపల
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:28
లస: పప
6181 NDX0552596
పపరర: పకరస గరరర బభబబ

94-150/714

94-150/717

తసడడ:డ భభససర రరవప చసడ
ఇసటట ననస:96-58
వయససస:18
లస: పప
6190 NDX2446235
పపరర: సరగజన చసదడ

94-150/713

94-150/715 6183 NDX1950840
6182 NDX1340298
పపరర: మమగరలచడరరర నడగమలలర శసర రరవప
పపరర: ససబభబ రరవప బబ లలర సపలర

6185 NDX1238690
పపరర: వనసకటభడవప పప తరర సక

6188 NDX2446250
పపరర: భభవన చసదడ

94-150/718

6186 NDX2129329
పపరర: వనసకట నడగ లకడణ పప టరర సక

94-150/719

భరస : వనసకట రరవప పప టరర సక
ఇసటట ననస:96-42
వయససస:44
లస: ససస స
94-146/40

తసడడ:డ భభససరరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:96-58
వయససస:23
లస: ససస స

6189 NDX2446268
పపరర: హహమలవత చసదడ

94-146/41

భరస : భభససరరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:96-58
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యగరననబ నరసససహరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:96-58
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరననబ నరసససహరరవప చసదడ
ఇసటట ననస:96-58
వయససస:58
లస: పప

94-146/44
6192 NDX2446367
పపరర: యగరనసద నరసససహ రరవప
చసదడ
తసడడ:డ కకటయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:96-58 B G ARCADE, NAGARA
వయససస:82
లస: పప

6193 NDX2828473
పపరర: వనసకట లలత ఆదదతఖ
పససపపలలటట
తసడడ:డ తదరరమమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:96-61
వయససస:19
లస: పప

6194 NDX0807685
పపరర: పరరసత హజరర

6195 NDX1880559
పపరర: శరరష హజరర

6196 MLJ2403459
పపరర: భవన నడగ పడసనన పప ననగసటట

94-146/42

94-146/910

94-146/47

94-146/50

తసడడ:డ నడరరయణరరవప లకడణశశటట
ఇసటట ననస:96-64
వయససస:52
లస: పప

6197 NDX0807669
పపరర: ససజజత మబపసపడడ

6200 NDX2068212
పపరర: వనసకట నరసయఖ ఉలర సదల

94-146/912

6203 NDX2764561
పపరర: తబససస షపక

94-146/48

6206 NDX0296095
పపరర: మబనర సయఖద
తసడడ:డ జరసనసలలబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:96-64
వయససస:53
లస: పప

6198 NDX0814731
పపరర: హజరర శకకస ఈశసర రరవప

94-146/49

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:33
లస: పప
94-146/51

6201 NDX2763118
పపరర: శకనస మబణ దడ గడడ

94-146/911

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:42
లస: పప
94-146/913

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:18
లస: ససస స
94-146/53

94-146/46

భరస : శక రరస హజరర
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట నడగబలల ఉలర సదల
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:40
లస: ససస స
6205 AP151000309160
పపరర: ససబబరరవప లకడణశశటట 

94-146/45

భరస : పసలల రరజ మబపసపడడ
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:42
లస: పప
6202 NDX2766517
పపరర: నడగ లకడణ మబదడ గడడ

94-146/43

తసడడ:డ పరమమశసర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:96-63
వయససస:35
లస: ససస స
6199 MLJ2398808
పపరర: శకనవరసరరవప పప ననగసటట

6191 NDX2446409
పపరర: భభససరరరవప చసదడ

94-150/716

తసడడ:డ పపరరనడడ
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:55
లస: పప

తలర : వనసకట నడగ లకడణ
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:63
లస: పప
94-140/569

6180 NDX1238740
పపరర: సలస షపక

తసడడ:డ అబబబల అజజ
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:59
లస: పప
6187 NDX2690543
పపరర: చనణయ రరవప చసడ

94-150/712

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:96-41
వయససస:36
లస: పప
6184 NDX2110690
పపరర: అబబబల అజజ షపక

6179 NDX1238757
పపరర: బభజ పప తరర సక

6204 NDX0296053
పపరర: ఆరరఫపలలర సయయద

94-146/52

తసడడ:డ మబనర సయయద
ఇసటట ననస:96-64
వయససస:32
లస: పప
94-146/54

6207 AP151000309145
పపరర: వనసకటటశసరరరవప హజజరర

94-146/55

తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-64
వయససస:61
లస: పప
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6208 AP151000309426
పపరర: పరమమశసరరరవప హజజరర

94-146/56

తసడడ:డ మలణణకరఖలరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-64
వయససస:62
లస: పప
6211 NDX1903393
పపరర: తనసజ పసలర

94-146/59

94-146/62

తసడడ:డ బబనజజమఅన పసలర
ఇసటట ననస:96-68
వయససస:68
లస: పప
6217 NDX0074682
పపరర: జయ శక గబజరరర పపడడ

94-146/65

94-146/68

94-146/71

94-146/74

94-146/77

తసడడ:డ పసదబ బభలయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:28
లస: పప

6227 NDX0807719
పపరర: షసబభరరన పపతషపరడడయల

6230 NDX1623306
పపరర: వజయ లకడణ వపసపటపఅల

94-146/80

6233 MLJ2403160
పపరర: నడగమణ వ.

6236 NDX2000958
పపరర: ససమతడ నలమల
తసడడ:డ ససబబ రరవప నలమల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:24
లస: ససస స

6216 NDX2002103
పపరర: కరరణ జసపన

94-146/64

94-146/67
6219 NDX1548363
పపరర: ససమసగళ దదవ పపషప లల
దదపరలపపడడ
తసడడ:డ కళళఖణ సన దద రరవప దదపరలపపడడ
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:81
లస: ససస స

94-146/69

6222 NDX2001170
పపరర: ససధడకర బభబబ జసపన

94-146/70

తసడడ:డ ససబభబ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:44
లస: పప
94-146/72

6225 AP151000309210
పపరర: నడగగశసరరరవప హజజర

94-146/73

తసడడ:డ మలణణకఖసరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:26
లస: పప
94-146/75

6228 NDX0814806
పపరర: పప తష పప డడయలల రరససజజసఫ

94-146/76

తసడడ:డ జజసఫ పప తషపప డడయలల
ఇసటట ననస:96-72
వయససస:29
లస: పప
94-146/78

6231 NDX1428052
పపరర: రరధ కలమలరర కడడయస

94-146/79

భరస : అసకమణరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:28
లస: ససస స
94-146/81

భరస : కకటటరతనరరడడడ వ
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:28
లస: ససస స
94-146/83

94-146/61

94-146/66

భరస : వనసకటటససర రరడడడ వపసపటపఅల
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ కలసబ
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:29
లస: ససస స
6235 NDX1428045
పపరర: అసకమణరరవప కడడయస

6224 NDX0888396
పపరర: డదవడ రరజ తలతతటట

6213 NDX0372706
పపరర: చతసతనఖ కకరణ పసలర

భరస : ససధడకర బభబబ జసపన
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రగన జజసఫ పప తషపప డడయలల
ఇసటట ననస:96-72
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవనడగరరరడడడ వ
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:28
లస: ససస స
6232 AP151000312491
పపరర: రతనకలమలరర కలసబబ

94-146/63

తసడడ:డ సరలణన రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యస
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:24
లస: పప
6229 MLJ2403186
పపరర: శకదదవ వ.

6215 MLJ2403467
పపరర: ససశల సవరస

6221 NDX0888404
పపరర: లలజర తలతతటట

94-146/58

తసడడ:డ లలకలరరజ పసలర
ఇసటట ననస:96-68
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:81
లస: పప
6226 AP151000309170
పపరర: శకరరమచసదడమబఖరరర యస

94-146/60

భరస : నడగగశసరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మశశ దయలన గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:26
లస: పప
6223 NDX0075135
పపరర: మషస దయన గబజరరర పపడడ

6212 MLJ2403400
పపరర: మమరర ససవర ణడల ససనయస
కసచరర
భరస : లలకలరరజ పసలర
ఇసటట ననస:96-68
వయససస:61
లస: ససస స

6218 AP151000312389
పపరర: నడగగశసరర హజజరర

6210 AP151000312308
పపరర: పదడణవత హజజరర

భరస : మలణణకరఖలరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-65
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస సవరస
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మషపదయఖ గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:96-70
వయససస:81
లస: ససస స
6220 NDX1778523
పపరర: పకధదస రరజ గబజరరర పపడడ

94-146/57

భరస : పరమమశసరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:96-65
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకల రరజ పసలర
ఇసటట ననస:96-68
వయససస:24
లస: ససస స
6214 MLJ2398972
పపరర: లలకలరరజ పసలర

6209 AP151000312306
పపరర: కకషషకలమలరర హజజరర

6234 NDX0977017
పపరర: కర వనసకట లలలధర

94-146/82

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కర
ఇసటట ననస:96-75
వయససస:29
లస: పప
94-146/84

6237 NDX1428060
పపరర: సరయ రతన కలమలరర కడడయస

94-146/85

తసడడ:డ అసకమణరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:26
లస: ససస స
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పపరర: వర ససధ లహరర
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94-146/86

తలర : ఈశసరర పటభనల పటభనల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:27
లస: ససస స
6241 MLJ2403129
పపరర: పడభభవత గసటటల

94-146/89

6244 NDX1623322
పపరర: యస జ మహహధర రరడడ
వపసపటపఅల
తసడడ:డ వనసకటటససర రరడడడ వపసపటపఅల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:27
లస: పప

94-146/92

6247 MLJ2398774
పపరర: శవ నడగరరరడడడ 

94-146/95

94-182/1579

94-146/99

94-146/102

94-146/105

94-146/96

6257 AP151000312503
పపరర: వరలకడణ కటభట

6260 AP151000309516
పపరర: గగపరలరరవప కర

94-146/108

6263 NDX2689883
పపరర: అనల బభబబ కటట

94-146/97

6266 AP151000312015
పపరర: అశశకలత జ
భరస : పడకరశరరవప జ
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:87
లస: ససస స

6246 NDX2153583
పపరర: వనసకట కకశశర పటభనల

94-146/94

6249 NDX3133519
పపరర: రరమ కకషష ఇటభట

94-164/1431

6252 NDX0304956
పపరర: భభరత కటభట

94-146/98

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:39
లస: ససస స
94-146/100

6255 MLJ2403111
పపరర: శరరష గసటటల

94-146/101

తసడడ:డ ససదరరన గసటటల
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స
94-146/103

6258 AP151000312500
పపరర: మహలకడణ కటభట

94-146/104

భరస : వరరరజ కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స
94-146/106

6261 AP151000309511
పపరర: వరరరజ కటభట

94-146/107

తసడడ:డ వనసకరటరరవ కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:50
లస: పప
94-140/570

తసడడ:డ శరఖస బభబబ
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:27
లస: పప
94-146/110

94-146/91

తసడడ:డ వససత రరవప ఇటభట
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆశరరసదస అతతస ట
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:83
లస: ససస స

6254 AP151000312490
పపరర: యశశడలకడణ కటభట

6243 NDX1897406
పపరర: కరరరసక శరకమమరర

తసడడ:డ బడహణనసదస పటభనల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: పప

6265 NDX0564120
పపరర: ఇసదడలల అతతస ట

94-146/93

భరస : వరరరజ కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన గసటటల
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స

6262 AP151000309527
పపరర: వనసకటరరవప కటభట

6245 NDX1900720
పపరర: ససదర డరర షరకమమరర

6251 NDX1213263
పపరర: పరవన లకడణ కటభట

94-146/88

తసడడ:డ కకషష మమరరస శరకమమరర
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరరకజ కటభట
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన గసటటల
ఇసటట ననస:96-77
వయససస:44
లస: ససస స

6259 AP151000309265
పపరర: మహహష కర

94-146/90

తసడడ:డ గబరరవరరడడడ యస
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమ కకషష ఇటభట
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:34
లస: ససస స

6256 MLJ2403095
పపరర: శశశలజ గసటటల

6242 NDX1712778
పపరర: సరయ మణణ మననహర రరడడ
వపసపటపలర
తలర : శకదదవ వపసపటపలర
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:25
లస: పప

6248 MLJ2398758
పపరర: కకటటరతడనరరడడడ

6240 MLJ2403426
పపరర: వజయలకడణ తరరకమళళ

భరస : జగదదశసరరవప తరరకమళళ
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మమరరస శరకమమరర
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతడనరరడడడ యస
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:52
లస: పప

6253 MLJ2403137
పపరర: శలప గసటటల

94-146/87

భరస : పటభనల వనసకట పటభనల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససదరరన గసటటల
ఇసటట ననస:96-76
వయససస:44
లస: ససస స

6250 NDX3096674
పపరర: శక లకడణ ఇటభట

6239 NDX2175405
పపరర: పటభనల ఈశసరర

6264 AP151000312237
పపరర: ఎలజబబత జమణ

94-146/109

భరస : ఏససదడసస జమణ
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:47
లస: ససస స
94-146/111

6267 AP151000312014
పపరర: అవసతకరబభయ జ

94-146/112

భరస : పడకరశరరవప జ
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:90
లస: ససస స
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పపరర: శరఖస బభబబ కటట
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94-150/758

తసడడ:డ రరజరరవప కటట
ఇసటట ననస:96-78
వయససస:55
లస: పప
6271 NDX2876316
పపరర: నవర శసర రరవప దదవర కకసడ

94-170/771

94-164/1042

94-164/1045

94-146/113
6270 AP151000309139
పపరర: చల రర యస పడవణ కలమలర
గసటటల
తసడడ:డ శరమమఖల కకప రరవప గసటటల
ఇసటట ననస:96-79
వయససస:44
లస: పప

94-163/1169 6273 NDX1773705
6272 NDX1728155
పపరర: కళళఖణ రరమ రరడడ లసకరపప తష
పపరర: కకషషమమరరస నటరరజన

తసడడ:డ బడహణనసద రరడడ లసకరపప తష
ఇసటట ననస:96-166
వయససస:55
లస: పప

భరస : నవ శవ కలమలర కపసలవరయ
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:39
లస: ససస స
6277 NDX1840819
పపరర: నళన రసగకసస

94-140/571

భరస : అనల బభబబ వనపరరస
ఇసటట ననస:96-78 WARD 30
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:96-127
వయససస:56
లస: పప
6274 NDX1868548
పపరర: కరమలకడ కరరణ కపసలవరయ

6269 NDX2690691
పపరర: పతడనకలమలరర వనపరరస

తసడడ:డ సససదరస నటరరజన
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:56
లస: పప

94-164/1043 6276 NDX0550814
6275 NDX0655233
పపరర: దదవరకరర భభరత రరజవవణహన
పపరర: రగజజ ససట్తన

భరస : వనసకట రమణ రరజవ మహన
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కలరరయన ససట్తన
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:50
లస: ససస స

6278 NDX1840504
పపరర: రరషస కలమలర సససగ బబ సదదల

6279 NDX0973206
పపరర: శశషసరయ రరడడడ వసగర

94-164/1046

భరస : ససజవ రసగకసస
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ కలమలర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:52
లస: పప

94-164/1048
6280 NDX0655217
పపరర: వనసకట రమణ రరజవ మహన
దదవరకరర 
తసడడ:డ జగనడనథస
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:53
లస: పప

6281 NDX1840744
పపరర: ససజవ రసగకసస

6282 NDX2657344
పపరర: చనన పడసరద మగరల

తసడడ:డ గరయలన చసద రసగకసస
ఇసటట ననస:96-167
వయససస:59
లస: పప

6283 NDX2657021
పపరర: ససజనఖ మగరల

6284 NDX1840785
పపరర: బసదసశక బసవరరజ

94-76/685

భరస : చనన పడసరద మగరల
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:41
లస: ససస స
6286 NDX1568528
పపరర: వనసపరటట నడగరన
భరస : నడగర రరడడడ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:29
లస: ససస స
6289 NDX0758508
పపరర: సలలణ బబగస షపక

94-164/1055

భరస : శకనడథ యళళవహరర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:36
లస: ససస స
6295 MLJ0697466
పపరర: హససనడబబగస షపక
తసడడ:డ హహసపసన 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:38
లస: ససస స

94-164/1050

94-76/684

6285 NDX1568767
పపరర: వనసపరటట రరజజ రరజగశసరర

94-164/1053 6288 NDX1975483
6287 MLJ3683729
పపరర: లకడణ మలధసరఖ కకమరవవలల
పపరర: హవర బబగస షపక

6290 MLJ3683752
పపరర: అఫసడజ షపక

6293 MLJ0694000
పపరర: మలసరబ షపక

6296 MLJ2357325
పపరర: గగససయల బబగస షపక
భరస : మలబబ ససభభన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:41
లస: ససస స

94-164/1051

94-164/1054

తసడడ:డ ఘన నస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:32
లస: ససస స
94-164/1056

6291 NDX1113224
పపరర: హససన బబగస

94-164/1057

భరస : మహమణద షబబర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:35
లస: ససస స
94-164/1059

తసడడ:డ మదదనడసరహహబ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/1061

94-164/1047

భరస : సరసబ రరడడ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నడగమర షరరఫ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:34
లస: ససస స
94-164/1058

94-164/1044

తసడడ:డ జజజపప మగరల
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరర షరరఫ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:33
లస: ససస స
6292 NDX1621722
పపరర: పరమమశసరమణ యళళవహరర

94-164/1049

తసడడ:డ మబరళ కకషష బసవరరజ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:24
లస: ససస స
94-164/1052

94-150/720

6294 MLJ0694596
పపరర: ఫససజన షపక

94-164/1060

తసడడ:డ ఇమలమసల 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:37
లస: ససస స
94-164/1062

6297 AP151000345262
పపరర: జజనబబగస షపక

94-164/1063

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:50
లస: ససస స
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94-164/1064

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:51
లస: ససస స
6301 AP151000345261
పపరర: ఫరతమల  షపక

94-164/1067

94-164/1070

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:60
లస: ససస స
6310 MLJ0697474
పపరర: ఖలజజబబగస షపక
భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:64
లస: ససస స
6313 NDX1350305
పపరర: నలలసబర రరజ చతసబబటట

6305 NDX0770917
పపరర: హమదసననసర షపక

6308 NDX1905571
పపరర: మబతడర షపక

6311 NDX1463322
పపరర: కరలలషర మసరసన వల షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:28
లస: పప

6314 NDX1568536
పపరర: వనసపరటట సరసబ రరడడ

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చడసద భభషర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:33
లస: పప
6322 MLJ3680923
పపరర: సయఖద హమద

తసడడ:డ అనసర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:38
లస: పప

6320 NDX1269737
పపరర: నబ బబగ

94-164/1089

6323 NDX0786087
పపరర: మబరళకకషష యరకబబ తష

94-164/1077

6326 NDX0759589
పపరర: మరర షరరఫ షపక
తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:38
లస: పప

6309 NDX1113497
పపరర: ఫససజననసర బబగస

94-164/1075

94-164/1078
6312 NDX1593806
పపరర: నలలసబ రరవప రరజ చదమబబత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదమబబత
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:28
లస: పప
94-164/1081

6315 MLJ3682499
పపరర: అనసర బభష షపక

94-164/1082

తసడడ:డ అబబబల ససభభన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:30
లస: పప
94-164/1084

6318 NDX1650036
పపరర: బభల గణణష కకటటశసర రరవప
యడవలర
తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:32
లస: పప

94-164/1087

94-164/1088
6321 NDX0767582
పపరర: మహమణద యహఖ పరషర షపక

94-164/1085

తసడడ:డ మసరసన వల సరహహబ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:34
లస: పప
94-164/1090

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:37
లస: పప
94-164/1092

94-164/1072

భరస : మబసస ఫర బబగ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసస ఫర బబగ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:34
లస: పప
6325 MLJ3680873
పపరర: హజమతషలలర షపక

94-164/1074

తసడడ:డ ఘన నస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:31
లస: పప
94-164/1086

6306 MLJ3683638
పపరర: నడగలకడణ అపపల
భరస : వశసస
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:29
లస: పప

94-164/1083 6317 NDX2133858
6316 NDX0128595
పపరర: పపరషఆసజనవయబలల యడవలర 
పపరర: బభజ బభషర షపక

6319 NDX1138585
పపరర: అఫప డ జ భభషర మహమణద

94-164/1071

తసడడ:డ కరరమబలలర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:27
లస: పప
94-164/1080

94-164/1069

భరస : అబబబలలసభభన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అనసర షపక
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:62
లస: ససస స
94-164/1076

94-164/1066

6302 AP151000345487 94-164/1068 6303 MLJ2357069
పపరర: వనసకటశవకలమలరర యరకబబ తష
పపరర: అషరఫఉననసరబబగస షపక

భరస : మసరసనసల సరహహబ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:58
లస: ససస స
94-164/1073

6300 MLJ3683679
పపరర: మహబమబ షపక

భరస : సససదస
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఇమలమసల 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:56
లస: ససస స
6307 MLJ0694083
పపరర: చడసదదబ షపక

94-164/1065

భరస : వనసకటటశసర రరవప 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సససదడ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:53
లస: ససస స
6304 MLJ0694604
పపరర: మబసతడజగబగస షపక

6299 MLJ2357077
పపరర: నడగరరజకలమలరర పగడడల

6324 NDX0450379
పపరర: తడనడదససమలర యరకబబ తష

94-164/1091

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:37
లస: పప
94-164/1093

6327 MLJ0696054
పపరర: నడగబల షరరఫ  షపక

94-164/1094

తసడడ:డ ఇమలమసల
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: మబనసర బబగ
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94-164/1095

తసడడ:డ మబసస ఫర బబగ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:39
లస: పప
6331 NDX0450395
పపరర: పడసరద దదవశశటట 

94-164/1098

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:46
లస: పప
6334 NDX0129064
పపరర: ససబభబరరవప యడవలర 

94-164/1101

94-164/1104

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:63
లస: పప
6343 AP151000342002
పపరర: వనసకటటశసరరకవప యరకబబ తష

6332 MLJ2351427
పపరర: రరమలరరవప పపనసగబపరటట

6333 NDX0485367
పపరర: శకరరస దడస రరవప

94-164/1110

6335 MLJ3682432
పపరర: మఖకఅలల రరవప కకమరవవలల

6338 NDX1463355
పపరర: అసథదన బభల నడరరశశటట

6341 MLJ3682515
పపరర: కకషష బహదసర

6344 MLJ3682523
పపరర: అబబబల రరవపఫ షపక

94-164/1113

తసడడ:డ నసనన వనసకటటశసరరరవప వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-182
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర కసద
ఇసటట ననస:96-184
వయససస:41
లస: పప

6352 NDX2710655
పపరర: శవ కలమలరర యయరకబబ ఠర

6353 NDX2137736
పపరర: పడతతఖష కరవపరర

భరస : వనసకటటశసర రరవప యయరకబబ ఠర
ఇసటట ననస:96-187
వయససస:53
లస: ససస స

6356 NDX1317650
పపరర: మనషర కరవపరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:26
లస: ససస స

94-164/1103

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:59
లస: పప
94-164/1105

6339 AP151000342226
పపరర: సససదడ  షపక

94-164/1106

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:60
లస: పప
94-164/1108

6342 MLJ0694612
పపరర: ఇమలమ వరల షపక

94-164/1109

తసడడ:డ మలరరసరహహబ 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:64
లస: పప
94-164/1111

6345 AP151000342042 94-164/1112
పపరర: వనసకటససబభబరరవప యరకబబ తష
తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:70
లస: పప
94-148/929

భరస : వనసకటటశసరరరవప వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-182
వయససస:51
లస: ససస స
94-165/730

6351 NDX2710622
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యయరకబబ ఠర

94-151/923

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ యయరకబబ ఠర
ఇసటట ననస:96-187
వయససస:65
లస: పప
94-165/731

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:23
లస: ససస స
94-165/733

6336 NDX1462431
పపరర: శకనవరస రరవప చతసబబటట

94-145/878 6348 NDX3285426
6347 NDX3275765
పపరర: నసనన వనసకటటశసరరరవప నసనన
పపరర: నసనన లకడణ నసనన

94-164/1412 6350 NDX1330091
6349 NDX3097284
పపరర: నసనన అనల కలమలర నసనన
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర కసద

తసడడ:డ బబ లలర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:25
లస: ససస స

94-164/1102

భసధసవప: లకడణ లకడణ
ఇసటట ననస:96-182
వయససస:56
లస: పప

94-151/924

94-164/1100

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మమలలసరహహబ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:71
లస: పప

6355 NDX1492032
పపరర: సరయ రరగ శక శరనస

94-164/1099

తసడడ:డ లలల బహదసర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:65
లస: పప
6346 NDX0450353
పపరర: అనసర షపక

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగవర శశరరయఖ
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:60
లస: పప
94-164/1107

94-164/1097
6330 NDX0127282
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యరగరన

తసడడ:డ వనస వ చలపత శశటట యళళవహరర
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తడతకకసద రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గగవర శశరయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:60
లస: పప
6340 NDX0708545
పపరర: సరసబశవరరవప ఉసడవలర 

94-164/1096

తసడడ:డ చననయఖ 
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:96-170
వయససస:55
లస: పప
6337 NDX1406330
పపరర: ఆసథదనబభల నరరశశటట

6329 NDX1621680
పపరర: శకనడథ యళళవహరర

6354 NDX1843276
పపరర: శరరషర కరవపరర

94-165/732

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:24
లస: ససస స
94-165/734

6357 NDX0451245
పపరర: వరసవ మలటటరర

94-165/735

భరస : వజయకలమలర మలటటరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:38
లస: ససస స
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6358 NDX0516211
పపరర: శరసత పలలర పప గబ
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94-165/736

భరస : మహహశ కలమలర పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:40
లస: ససస స

94-165/737

భరస : ససధడకర మలటటరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:40
లస: ససస స

6361 NDX2185420
పపరర: శకదదవ శరనస

94-165/739

భరస : బబ లలర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:47
లస: ససస స

6362 AP151000348047
పపరర: ఇసదదరరదదవ మలటటరర

94-165/742

తసడడ:డ బబ లలర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:28
లస: పప

6365 NDX1491950
పపరర: వశసనడద పడభబ శరనస

94-165/740

94-165/745

తసడడ:డ అపరపరరవప మలటటరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:47
లస: పప

6368 AP151000348046
పపరర: ససధడకర మలటటరర

94-165/743

94-165/748

తసడడ:డ కకసడయఖ శరనస
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:53
లస: పప
6373 AP151000348037
పపరర: ధనమణ చససడసరర

94-165/750

భరస : చలమయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:96-190
వయససస:80
లస: ససస స

6371 NDX2278695
పపరర: లలహహత గబనడకలల

94-165/746

94-165/753

తసడడ:డ రగజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:26
లస: ససస స

94-165/788

94-165/756

భరస : రగజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:47
లస: ససస స
94-165/759

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:35
లస: పప

6380 NDX0869008
పపరర: రరబయల బసరర మహమణదబ

6383 NDX1722512
పపరర: ఇసతయలజ మహమణద

తసడడ:డ వనసకట శవ రమ రరడడడ చడగసటట
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:20
లస: పప

6386 NDX2327724
పపరర: సరయ శరణఖ పటట సశశటట
తసడడ:డ శకనస పటట సశశటట
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:22
లస: ససస స

94-165/744

94-165/747

94-165/749

6375 NDX0383554
పపరర: వనసకటనడగరరజ ఏనసగబ

94-165/751

94-165/752

తసడడ:డ వనసకటపతరరజ ఏనసగబ
ఇసటట ననస:96-190
వయససస:37
లస: పప
94-165/754

6378 NDX0869040
పపరర: హససనడ మహమణదబ

94-165/755

భరస : అబబబల కరరమ మహమణదబ
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:40
లస: ససస స
94-165/757

6381 NDX1963587
పపరర: మరరమహహదబ దన మహమణద

94-165/758

తసడడ:డ రగజదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:29
లస: పప
94-165/760

తసడడ:డ ఛడన మహమణద
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:42
లస: పప
94-165/1092

6372 NDX0451195
పపరర: బభలససధ ఏనసగబ

6374 NDX0451203
పపరర: రవసదడబభబబ ఏనసగబ

భరస : చడన మహమణదబ
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:63
లస: ససస స

6382 NDX1613828
పపరర: రససల షపక

6369 NDX0019984
పపరర: శకనవరస రరవప కరవపరర

భరస : వనసకటపతరరవప ఏనసగబ
ఇసటట ననస:96-190
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:27
లస: ససస స

6379 NDX1963629
పపరర: హససనడ మహమణద

6366 NDX0486977
పపరర: మహహష కలమలర పలలర పప గబ

తసడడ:డ శకనవరస గబనడకలల
ఇసటట ననస:96-189, JENDA CHETTU VEED
వయససస:24
లస: ససస స

6377 NDX1613968
పపరర: షరహహన షపక

94-165/741

తసడడ:డ రరమమమరరస కరవపరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపతరరవ ఏనసగబ
ఇసటట ననస:96-190
వయససస:32
లస: పప

6376 NDX1963561
పపరర: శరఇసరస మహమణద

6363 NDX2278703
పపరర: వవణబ గరపరల గబనడకలల

తసడడ:డ పపలలరరరవప పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప మలటటరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:49
లస: పప

6370 NDX2185412
పపరర: బబ లలర రరవప శరనస

94-165/738

తసడడ:డ శకనవరస గబనడకలల
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబ లలర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:28
లస: పప

6367 NDX0373704
పపరర: వజయకలమలర మలటటరర

6360 NDX0037333
పపరర: తరరమలలశసరర కరవపరర

భరస : శకనవరస రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప మలటటరర
ఇసటట ననస:96-189
వయససస:69
లస: ససస స

6364 NDX1491943
పపరర: నసద కకషప ర శరనస శరనస

6385 NDX2772663
పపరర: కగవన ్సతసక రరడడడ చడగసటట

6359 NDX0451229
పపరర: శకదదవ మలటటరర

6384 NDX0868935
పపరర: అబబబల కరరమ షపక

94-165/761

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:96-193
వయససస:46
లస: పప
94-165/762

6387 NDX2335032
పపరర: శరహహన ససలలసనడ షపక

94-165/763

తసడడ:డ అమరరలర షపక
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:22
లస: ససస స
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6388 NDX1722611
పపరర: ఫరరరనడ కరగజ
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94-165/764

భరస : అబబబల రజజక కరగజ
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:24
లస: ససస స
6391 MLJ2363497
పపరర: నడగమణణ పటట సశశటట

94-165/767

94-165/770

94-165/773

94-165/776

94-149/963

94-148/938

94-165/780

భరస : రవకలమలర దరరనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:31
లస: ససస స
6412 AP151000348252
పపరర: నడగగసదడస గరసగటట

తసడడ:డ వలలగగసడయఖ గరసగటట
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:47
లస: పప

94-165/774

6401 NDX0653337
పపరర: వనసకటటశసరరర గజరరల

6404 NDX3052677
పపరర: షపక మమహరరననసర

6407 NDX2644276
పపరర: జవన బభబబ సససగనమలర

94-165/783

94-165/777

6399 NDX0653287
పపరర: కకసడమణ ససరరశశటట

94-165/775

6402 AP151000348537
పపరర: నరసససహరరవప కకసడపలర

94-165/1093

6405 NDX3300225
పపరర: యరగకజ రరధదక
భరస : ఆదదమమలస వనసకట నడగరచడరర
ఇసటట ననస:96-211/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-174/821

6408 NDX0868968
పపరర: పడతమ దరరనపప

94-165/779

6410 AP151000348255
పపరర: రరజకలమలరర గరసగటట

6411 AP151000348251
పపరర: పడమల దరరనపప

తసడడ:డ జజరరర దరసనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:28
లస: పప

94-165/778

94-148/937

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప దరరనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:30
లస: ససస స

6416 AP151000348250
పపరర: నడగగశసరరరవప దరరనపప

94-165/772

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:66
లస: పప

94-165/781

94-165/782

భరస : నడగగశసరరరవప దరసనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:60
లస: ససస స
94-165/784

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప దరరససనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:33
లస: పప
94-165/786

6396 AP151000348029
పపరర: శకనస పటట సశశటట

తసడడ:డ గబరరమమరరస సససగనమలర
ఇసటట ననస:96-211/1, Nagarampalem
వయససస:37
లస: పప

6413 NDX1494095
పపరర: చకకవరరస దరరససనపప

94-165/769

భరస : వనసకట ససబబయఖ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : డదవడ గరసగటట
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : డదవడ గరసగటట
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:65
లస: ససస స
6415 NDX0897140
పపరర: జగజరవన రరవప గరసగటట

6398 AP151000348538
పపరర: ససశల కకసడపలర

6393 AP151000348030
పపరర: శరరద పటట సశశటట

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పటట సశశటట
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: షపక జన
ఇసటట ననస:96-211
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదమమలస శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:96-211/1
వయససస:26
లస: పప
6409 NDX1117829
పపరర: అరరణకలమలరర దరరనపప

94-165/771

తసడడ:డ రసగరరరవప గజగరల
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:46
లస: పప

తలర : షపక మమహరరననసర
ఇసటట ననస:96-211
వయససస:24
లస: పప
6406 NDX3300233
పపరర: ఆదదమమలస వనసకట నడగరచడరర

6395 NDX1722553
పపరర: అబబబల రజజక కరగజ

94-165/766

భరస : శకనస పటట సశశటట
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:42
లస: పప
6403 NDX3001948
పపరర: షపక హబబబలర

94-165/768

తసడడ:డ మసరసన కరగజ
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరదరరజ కకసడపలర
ఇసటట ననస:96-195
వయససస:45
లస: ససస స
6400 MLJ2363463
పపరర: వరరసరసమ కకసడపలర

6392 NDX1722637
పపరర: అనసర ఫరతమల కరగజ

6390 NDX1722587
పపరర: నడగ వరరర న దదడడ పలర

భరస : సతష దదడడ పలర
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబబబల రజజక కరగజ
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరసమ దదడడ పలర
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:30
లస: పప
6397 NDX0451146
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకసడపలర

94-165/765

భరస : అబబబల రజజక కరగజ
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప పటట సశశటట
ఇసటట ననస:96-194
వయససస:42
లస: ససస స
6394 NDX1722546
పపరర: సతష దదడడ పలర

6389 NDX1722595
పపరర: అపసన కరగజ

6414 MLJ0693564
పపరర: రవకలమలర దరరనపప

94-165/785

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప దరసనపప
ఇసటట ననస:96-218
వయససస:39
లస: పప
94-165/787

6417 NDX2087832
పపరర: అసజల బతష
స ల

94-147/119

భరస : వనసకటటశసరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:96-241
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: శకదదవ కకతస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-147/120

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:96-241
వయససస:38
లస: ససస స
6421 AP151000255008
పపరర: దసరర పరగళర

95-99/599

95-99/602

94-144/37

94-145/35

94-145/38

94-144/40

94-144/43

తసడడ:డ బడహణయఖ
ఇసటట ననస:97-1-14
వయససస:73
లస: పప

6431 AP151000015302
పపరర: అషసఫపల షపక

6434 AP151000009624
పపరర: రమణమణ తషరక

6437 NDX0392969
పపరర: మసగరదదవ తషరక

6440 NDX0927830
పపరర: నడగమర భ రరగరడడ

94-144/46

6443 NDX1668609
పపరర: చసదడడవత జకస

94-145/36

6446 NDX1476622
పపరర: రరమల భభరత ఒరరస
భరస : మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:97-1-15
వయససస:32
లస: ససస స

6426 AP151000339295
పపరర: మబననరరననసర షపక

94-162/1243

6429 NDX1613356
పపరర: జయ శక పరలలరర పరలలరర

94-145/34

6432 NDX1613372
పపరర: రవసదడ రరడడడ పరలలరర పరలలరర

94-145/37

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:39
లస: పప
94-144/38

6435 NDX0816553
పపరర: బభలలజ తషరక

94-144/39

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:97-1-7/1
వయససస:30
లస: పప
94-144/41

6438 NDX0816579
పపరర: శవకలమలరర తషరక

94-144/42

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:97-1-9
వయససస:42
లస: ససస స
94-144/44

6441 NDX0735803
పపరర: జజనమ షపక

94-144/45

భరస : అబబబలలర
ఇసటట ననస:97-1-13
వయససస:55
లస: ససస స
94-144/47

భరస : శకనవరసస జకస
ఇసటట ననస:97-1-14
వయససస:26
లస: ససస స
94-144/49

95-99/601

భరస : రవసదడ రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:97-1-11/12
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : జజనమ
ఇసటట ననస:97-1-13
వయససస:30
లస: పప
6445 NDX0395483
పపరర: యయససరతనస బకరస

94-145/33

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:97-1-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:97-1-11
వయససస:30
లస: పప
6442 NDX0735886
పపరర: రఫస షపక

6428 NDX2218162
పపరర: నజమ షపక

6423 AP151000252121
పపరర: శశషయఖ పరగబళర

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:96|16|571
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:97-1-7/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:97-1-7/1
వయససస:43
లస: పప
6439 NDX0927731
పపరర: గబరవయఖ రరగరడడ

94-164/1114

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద షపక
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:52
లస: పప
6436 AP151000006275
పపరర: కకషష తషరక

6425 NDX2491793
పపరర: లకడణ శవ పడసరద రరయల

94-147/122

తసడడ:డ వనసకటసరసమ పరగబళర
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సససదసలల బబడద షపక
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సయఖదసబడడ షపక
ఇసటట ననస:97-1-7
వయససస:44
లస: ససస స
6433 AP151000012204
పపరర: సయఖద బబడద షపక

95-99/600

తసడడ:డ యలర మసద రరవప రరయల
ఇసటట ననస:96-7284
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హరర జజసఫ మదతబల
ఇసటట ననస:97-1-4/20
వయససస:58
లస: పప
6430 AP151000015303
పపరర: సయఖదదబ షపక షపక

6422 MLJ1264720
పపరర: రమణ అననపపరరడడడ

6420 MLJ2398964
పపరర: శకనవరసస కకతడస

తసడడ:డ కకకషషమమరరస కకతడస
ఇసటట ననస:96-241
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:57
లస: పప
6427 NDX1428144
పపరర: వజయ రరజఖ రతనస మదతబల

94-147/121

భరస : కకషషమమరరస కకతస
ఇసటట ననస:96-241
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ పరగళర
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:50
లస: ససస స
6424 AP151000252370
పపరర: కకటయఖ అననపపరరడడ

6419 AP151000312022
పపరర: నరసమణ కకతస

6444 NDX1668740
పపరర: శకనవరసస జకస

94-144/48

తసడడ:డ రరమదడసస జకస
ఇసటట ననస:97-1-14
వయససస:32
లస: పప
94-144/50

6447 NDX1712331
పపరర: జమలల బబగ

94-144/51

భరస : ససభభన బబగ
ఇసటట ననస:97-1-15
వయససస:47
లస: ససస స
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94-144/52

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:97-1-15
వయససస:39
లస: పప
6451 NDX1712323
పపరర: నవన కలమలర మసజల

94-144/55

94-144/58

94-144/61

94-144/64

94-144/601

94-144/68

94-144/71

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:97-1-16/7
వయససస:31
లస: పప

6461 NDX0722660
పపరర: తషలసస ననన

6464 NDX3189362
పపరర: నడగగశసర రరవప కలరపరటట

6467 AP151000009500
పపరర: వససతకలమలరర వవజగసడర

6470 NDX1363118
పపరర: కకషప ర బభబబ బకరస

94-144/74

6473 NDX1194539
పపరర: ఇసదదర కలచపపడడ

94-144/65

6476 NDX1839531
పపరర: పపడమ కలమలర రరగరడడ
తసడడ:డ గబరవయఖ రరగరడడ
ఇసటట ననస:97-1-16/8/12
వయససస:24
లస: పప

6456 NDX1782847
పపరర: రతన బభబబ బబ లలడడ డ

94-144/60

6459 NDX1476655
పపరర: రరమ ససబబ రరడడ పరలసపలర

94-144/63

6462 NDX0599225
పపరర: గగరర శసకరరడడ ననన

94-144/66

తసడడ:డ ససబభబరరవప ననన
ఇసటట ననస:97-1-16/3
వయససస:58
లస: పప
94-65/1215

6465 NDX1903088
పపరర: జబబదడ బబగమ షపక

94-144/67

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:97-1-16/4
వయససస:29
లస: ససస స
94-144/69

6468 NDX1363126
పపరర: యయససమలణ బకరస

94-144/70

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:97-1-16/6
వయససస:65
లస: ససస స
94-144/72

6471 AP151000006176
పపరర: గబరరవయఖ బకస

94-144/73

తసడడ:డ పసదబయఖబకస
ఇసటట ననస:97-1-16/6
వయససస:67
లస: పప
94-144/75

భరస : యయసప బబ
ఇసటట ననస:97-1-16/7
వయససస:54
లస: ససస స
94-144/77

94-144/57

తసడడ:డ బయఖపప రరడడడ
ఇసటట ననస:97-1-16/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:97-1-16/6
వయససస:37
లస: పప

తలర : ఇసదదర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:97-1-16/7
వయససస:30
లస: ససస స
6475 NDX0936690
పపరర: ససరగసదడ మలయకకటట

94-144/62

భరస : ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:97-1-16/6
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:97-1-16/6
వయససస:34
లస: పప
6472 NDX1668518
పపరర: శరరష కలచపపడడ

6458 MLJ2386241
పపరర: అననపపరష బబ లలర దసబ

6453 AP151000009209
పపరర: ససబబమణ చసదడగరరర

తసడడ:డ మలథసఖస బబ లలడడ డ
ఇసటట ననస:97-1-16/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగభబషణస
ఇసటట ననస:97-1-16/4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సససమన రరజ
ఇసటట ననస:97-1-16/4
వయససస:38
లస: ససస స
6469 NDX0393280
పపరర: పడవణ కలమలర బకరస

94-144/59

భరస : గగరర శసకరరడడ ననన
ఇసటట ననస:97-1-16/3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర శసకర
ఇసటట ననస:97-1.16/3I
వయససస:37
లస: పప
6466 NDX1194638
పపరర: ఉష బబ లలర దసబ

6455 NDX2087410
పపరర: రతన కలమలరర మలలర ల

94-144/54

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-1-16
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:97-1-16/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:97-1-16/2
వయససస:60
లస: పప
6463 NDX0614081
పపరర: శక వసశ ననడన

94-144/56

భరస : ఆనసద మలలర ల
ఇసటట ననస:97-1-16/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నడగగసదడమణ
ఇసటట ననస:97-1-16/2
వయససస:50
లస: ససస స
6460 NDX0657437
పపరర: భభససరరరవప బబ లలర దసబ

6452 NDX0393082
పపరర: రరత మమరర బబ లలర దసబ

6450 NDX1712349
పపరర: ససభభన బబగ

తసడడ:డ తహర బబగ
ఇసటట ననస:97-1-15
వయససస:57
లస: పప

భరస : యయససబభబబ
ఇసటట ననస:97-1-16
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:97-1-16
వయససస:27
లస: పప
6457 MLJ2386217
పపరర: జజఖత బబ లలర దసబ

94-144/53

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:97-1-15
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మసజల
ఇసటట ననస:97-1-15/32/3
వయససస:25
లస: పప
6454 NDX1562207
పపరర: శకనవరస రరవప పప తరర లసక

6449 AP151000006061
పపరర: యయససబభబబ బబ లలర దసబ

6474 NDX1668567
పపరర: పడవణ కలమలర కలచపపడడ

94-144/76

తలర : ఇసదదర కలచపపడడ
ఇసటట ననస:97-1-16/7
వయససస:28
లస: పప
94-144/78

6477 NDX2735892
పపరర: డడనయల రరజ అననలదడసస

94-144/856

తలర : రతన కలమలరర అననలదడసస
ఇసటట ననస:97-1-16/10
వయససస:22
లస: పప
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6478 AP151000009048
పపరర: సససదరమణ మలలర ల

94-144/79

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:97-1-16/11
వయససస:52
లస: ససస స
6481 NDX2759926
పపరర: షపక లలలబ

94-144/857

94-144/81

94-3/1270

94-144/85

94-144/89

94-144/92

94-144/95

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:52
లస: పప

6491 NDX0025304
పపరర: రహహమబననసర షపక

6494 AP151000006210
పపరర: షరరఫ షపక

6497 NDX1856113
పపరర: అపసర బబగస షపక

6500 NDX0735381
పపరర: అషసఫపన షపక

94-144/98

6503 MLJ0746305
పపరర: అమరరననసర

94-144/87

6506 NDX0382945
పపరర: ఖలదరరబబబ షపక
తసడడ:డ దరరయలహహసపన
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:65
లస: పప

6486 NDX2414662
పపరర: నరణల దదవ జలగ

94-144/82

6489 NDX1476648
పపరర: ఫతదమబన షపక

94-144/84

6492 NDX0735944
పపరర: తహహరరననసర షపక

94-144/88

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:97-1-22
వయససస:55
లస: ససస స
94-144/90

6495 NDX0025312
పపరర: మమలలల షపక

94-144/91

తసడడ:డ ఖలజజవల
ఇసటట ననస:97-1-22/15
వయససస:33
లస: పప
94-144/93

6498 NDX1712299
పపరర: జజన బబగస షపక

94-144/94

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:27
లస: ససస స
94-144/96

6501 AP151000009116
పపరర: కరరమమన షపక

94-144/97

భరస : సరబ రరక
గ
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:47
లస: ససస స
94-144/99

భరస : హహసపసన బబ గ
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:70
లస: ససస స
94-144/101

94-144/859

భరస : ఖలజవల షపక
ఇసటట ననస:97-1-21
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రహమలన
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖలదరరబబభ
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:54
లస: ససస స
6505 AP151000006048
పపరర: షపకసరబర

94-144/83

తసడడ:డ రగహమలన షపక
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర బభబభ
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:28
లస: ససస స
6502 MLJ0746339
పపరర: మహబబననషపక

6488 NDX2414647
పపరర: సరమలమ జఖస తలలన

6483 NDX2788784
పపరర: గగససయ షపక

భరస : కకసడయఖ జలగ
ఇసటట ననస:97-1-20/2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-22
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-22/21
వయససస:60
లస: పప
6499 NDX0980672
పపరర: హసనత భభనస షపక

94-144/860

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-22
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవపద ఖలన
ఇసటట ననస:97-1-22
వయససస:31
లస: పప
6496 MLJ0740498
పపరర: కరజజవలషపక

6485 NDX2806958
పపరర: ఆరరఫర షపక

94-144/725

భరస : బడదమయల
ఇసటట ననస:97-1-16/13
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కలమలర రరజ జలగ
ఇసటట ననస:97-1-20/5
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:97-1-21
వయససస:66
లస: ససస స
6493 NDX0735779
పపరర: నడగబల మరర షపక

94-144/858

తసడడ:డ సరబ ర షపక
ఇసటట ననస:97-1-20
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సససదర రరవప శరల
ఇసటట ననస:97-1-20/3
వయససస:85
లస: ససస స
6490 NDX1476697
పపరర: హజజరరబ షపక

6482 NDX2788917
పపరర: బడదమయల షపక

6480 NDX2576718
పపరర: పడభబ కకషష దదవరకకసడ

తసడడ:డ కకటట సరసమ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:97-1-16/12
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరసససస వల షపక
ఇసటట ననస:97-1-16/13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ మసజల
ఇసటట ననస:97-1-16/32/3
వయససస:49
లస: పప
6487 NDX2410165
పపరర: రరజమణ శరల

94-144/80

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:97-1-16/11/13
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : రరసససస వల షపక
ఇసటట ననస:97-1-16/13
వయససస:49
లస: ససస స
6484 NDX1712315
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మసజల

6479 AP151000009039
పపరర: రతడనవళ మలలర ల

6504 NDX0736496
పపరర: రహహమలన షపక

94-144/100

తసడడ:డ హహసపసన బబగ
ఇసటట ననస:97-1-23
వయససస:52
లస: పప
94-144/102

6507 NDX0736884
పపరర: కగసర షపక

94-144/490

భరస : రహహమలన
ఇసటట ననస:97-1 23
వయససస:28
లస: ససస స
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94-144/103

భరస : సరదదక
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:30
లస: ససస స
6511 NDX0933366
పపరర: మనకర ససదతపప గబ

94-144/106

94-144/109

94-144/112

94-144/115

94-144/118

94-144/602

94-144/123

భరస : మబనసరసమ
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:71
లస: ససస స

6521 MLJ0748236
పపరర: మమలలల షపక

6524 NDX0927996
పపరర: కకషప ర బబరదగబసట

6527 NDX0025478
పపరర: మలరస మణ దదవరపలర

6530 NDX1169606
పపరర: నడజమ బబగస షపక

94-144/126

6533 MLJ0741033
పపరర: బభజమబనన షపక

94-144/116

6536 NDX0657924
పపరర: మబనర షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:37
లస: పప

6516 NDX0459677
పపరర: రససలబ షపక

94-144/111

6519 NDX0459719
పపరర: సరదదక భభషర

94-144/114

6522 MLJ2386092
పపరర: నళన చసకరస

94-144/117

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:97-1-26
వయససస:48
లస: ససస స
94-144/119

6525 NDX0927954
పపరర: ఏసప బబ బరదగబసట

94-144/120

తసడడ:డ నడతడనయయలల
ఇసటట ననస:97-1-26
వయససస:48
లస: పప
94-144/121

6528 NDX2182095
పపరర: దదవఖ వరణణ మసజల

94-144/122

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:97-1-26-32/3
వయససస:22
లస: ససస స
94-144/124

6531 NDX0392803
పపరర: షపక సబర

94-144/125

భరస : బభజ బభషర
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:35
లస: ససస స
94-144/127

భరస : మసరసనసల
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:41
లస: ససస స
94-144/129

94-144/108

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరరజదదబన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నడగమల
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:38
లస: ససస స
6535 NDX0928044
పపరర: జయమణ పలర కరర

94-144/113

తసడడ:డ పసలలస
ఇసటట ననస:97-1-26/9/8
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బసగరరస
ఇసటట ననస:97-1-26/32/3
వయససస:61
లస: ససస స
6532 NDX1169622
పపరర: జమలల బబగస సయఖద

6518 NDX0735902
పపరర: సససదడ షపక

6513 NDX0927707
పపరర: ఖలససస షపక

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:97-1-26
వయససస:31
లస: పప

భరస : యయసప బబ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:97-1.26
వయససస:44
లస: ససస స
6529 AP151000015207
పపరర: అననపపరష తషరక

94-144/110

తసడడ:డ షసలలర షపక
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ యయససబబ బమరరడగబసట
ఇసటట ననస:97-1-26
వయససస:28
లస: పప
6526 NDX1801100
పపరర: రమణ బబరదగబసట

6515 NDX0927681
పపరర: మబసతడజ షపక

94-144/105

తసడడ:డ నడయబడససల
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబడద
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:41
లస: పప
6523 NDX0927939
పపరర: శశఖర బభబబ బమరరడగబసట

94-144/107

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమర వల షపక
ఇసటట ననస:97-1-25
వయససస:27
లస: పప
6520 NDX0459693
పపరర: రఫస మహమణద

6512 NDX1801027
పపరర: పడసనన కలమలర మమచస

6510 NDX0974048
పపరర: నడసచడరమణ తలకకల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవన రరవప మమచస
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన బబగ
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:57
లస: పప
6517 NDX0974063
పపరర: మమలలల షపక

94-144/104

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లలకరబభరకబ
ఇసటట ననస:97-1-24
వయససస:45
లస: ససస స
6514 NDX0736926
పపరర: జలలన బబగ షపక

6509 NDX0736157
పపరర: దదలర లద బబగమ షపక

6534 MLJ0741041
పపరర: masthan షపక

94-144/128

భరస : మసరసన shak
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:67
లస: ససస స
94-144/130

6537 MLJ0741686
పపరర: మహబమబబసభభన షపక

94-144/131

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:39
లస: పప
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94-144/132

తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:40
లస: పప
6541 MLJ0740894
పపరర: బభజభభషర షపక

94-144/135

94-144/137

94-144/140

94-144/143

94-144/862

94-144/147

94-145/802

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:97-2-34
వయససస:50
లస: ససస స

6551 MLJ2383289
పపరర: పడవణ కలమలర కలకటర పలర

6554 AP151000006227
పపరర: వవసకటటశసరరర గసగపటర

6557 NDX2874238
పపరర: ససగబణ బబసదడళస

6560 MLJ2386050
పపరర: లకడణ బతష
స ల

94-145/41

6563 NDX2344398
పపరర: మజస చరరరస గబరకస

94-144/144

6566 NDX0400002
పపరర: శకనవరస రరవప తతట
తసడడ:డ అమరయఖ తతట
ఇసటట ననస:97-2-34
వయససస:59
లస: పప

6546 NDX1400803
పపరర: కరరషణ షపక

94-144/139

6549 NDX0392902
పపరర: ససరరపరరణణ వవమమరర

94-144/142

6552 NDX2835213
పపరర: మమరర ఝనస వవమమరర

94-144/861

భరస : హకదయ రరజ
ఇసటట ననస:97-1-29
వయససస:40
లస: ససస స
94-144/145

6555 NDX1485128
పపరర: జయలకడణ బతష
స ల

94-144/146

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-1-32/3,
వయససస:34
లస: ససస స
94-144/855

6558 NDX0852012
పపరర: నడగలకడణ రరమనవన

94-145/39

భరస : వనసకట సరయపడసరద జవరసదద
ఇసటట ననస:97-2-6
వయససస:48
లస: ససస స
94-144/148

6561 NDX2312916
పపరర: మమరర గగకస గబఱన స

94-145/40

తసడడ:డ దడవద గబఱన స
ఇసటట ననస:97-2-33
వయససస:23
లస: ససస స
94-145/42

తసడడ:డ డదవడ గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-33
వయససస:22
లస: పప
94-145/44

94-144/136

భరస : లలధర పరల
ఇసటట ననస:97-1-29
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పరమమశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-2-32/3
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : డదవడ గబరకస గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-33
వయససస:46
లస: ససస స
6565 NDX0400077
పపరర: అనసరరధ తతట

94-144/141

భరస : వవణబ బభబబ తమరరల
ఇసటట ననస:97-01-1992
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-2-11
వయససస:21
లస: పప
6562 NDX0400101
పపరర: రరతష గబరకస

6548 AP151000006186
పపరర: మసరసనసల షపక

6543 NDX0657429
పపరర: రరమలరరవప తషరకర

భరస : కరలలష వల
ఇసటట ననస:97-1-28/31
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబయఖ
ఇసటట ననస:97-1-32
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-1-32/3,
వయససస:36
లస: పప
6559 NDX2766533
పపరర: ససతడరరస వలలర పప

94-144/138

తసడడ:డ ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:97-1-29
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:97-1-31
వయససస:32
లస: పప
6556 NDX1485110
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

6545 MLJ2383065
పపరర: బభజ భభషర షపక

94-144/134

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:97-1-28/9
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:97-1-28/31
వయససస:72
లస: పప

భరస : లలధర పరల
ఇసటట ననస:97-1-29
వయససస:68
లస: ససస స
6553 NDX3015120
పపరర: కలలశర వల షపక

94-144/603

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:97-1-28/24/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:97-1-28/31
వయససస:64
లస: ససస స
6550 AP151000009088
పపరర: ససశలమణ వవమమరర

6542 AP151000006148
పపరర: హకదయరరజ వవమమరర

6540 NDX0762005
పపరర: మసరస వల షపక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లలధర పరల
ఇసటట ననస:97-1.28
వయససస:49
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:97-1-28/22
వయససస:48
లస: ససస స
6547 NDX0980474
పపరర: మసరసన బ షపక

94-144/133

తసడడ:డ ససరరజదదబన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:97-1-28
వయససస:47
లస: పప
6544 AP151000009468
పపరర: అఫరల షపక

6539 NDX1169614
పపరర: అకబర బభష షపక

6564 NDX0460014
పపరర: డదవడ గబరకస

94-145/43

తసడడ:డ మజరస గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-33
వయససస:56
లస: పప
94-145/45

6567 NDX1476010
పపరర: శరసత కలమలరర పరతతరర

94-145/46

భరస : అనల కలమలర పరతషరర
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:36
లస: ససస స

Page 225 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23

6568 NDX2000040
పపరర: అరరణడ కలమలరర పప నసగబపరటట

94-145/47

భరస : వసదనస ఉననవ
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:49
లస: ససస స
6571 NDX1475939
పపరర: అనల కలమలర పరతతరర

94-145/50

94-145/52

94-145/55

94-145/58

94-145/61

94-145/803

94-145/66

తసడడ:డ రతనరరజ ననలర
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:40
లస: ససస స

6581 NDX0678508
పపరర: అసర ర అల ఖలన

6584 MLJ0740167
పపరర: నసరర హన షపక

6587 NDX0400226
పపరర: వజయలకడణ గరరనపపడడ

6590 NDX2045558
పపరర: హరరష మమడ

94-145/67

6593 NDX0874503
పపరర: గగదతల అనత

94-145/59

6596 NDX0009480
పపరర: మసగర లకడణ గగదతల
భరస : కనకరరజ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:52
లస: ససస స

6576 NDX2129014
పపరర: రరజగశ నసనన

94-145/54

6579 NDX0400192
పపరర: రహమతషననసర బబగమ

94-145/57

6582 AP151000012355
పపరర: హసణతషలలర ఖలన

94-145/60

తసడడ:డ హబబబళళ పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:53
లస: పప
94-145/62

6585 MLJ0740878
పపరర: సససదడ షపక

94-145/63

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:97-2-37
వయససస:72
లస: పప
94-145/64

6588 NDX0009498
పపరర: మలరర రరట కమల బలలర

94-145/65

భరస : బబసజమన బలలర
ఇసటట ననస:97-2-37/1
వయససస:81
లస: ససస స
94-145/1

6591 NDX0961821
పపరర: రతనరరజ నలర ననలర

94-145/2

తసడడ:డ పపరరషప తస స ననలర
ఇసటట ననస:?97-2-38
వయససస:68
లస: పప
94-145/68

భరస : చసదడశశఖర గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/70

94-150/885

భరస : అకబర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:?97-2-38
వయససస:27
లస: పప

భరస : కనక రరజ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:28
లస: ససస స
6595 NDX0400309
పపరర: రజన ననలర

94-145/56

భరస : జజసఫ రరజ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:97-2-37/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమమన గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:97-2-37/1
వయససస:56
లస: పప
6592 NDX1475905
పపరర: జయశక గగదదల

6578 NDX1322049
పపరర: హమద ససలలసనడ

6573 NDX2735140
పపరర: పరర సరతసక ఉననవ

తసడడ:డ కకషష పడసరద నసనన
ఇసటట ననస:97-2-35/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:97-2-37
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జరగర వలసన బసడరర
ఇసటట ననస:97-2-37
వయససస:50
లస: ససస స
6589 NDX0400176
పపరర: జజసఫ రరజ గరరనపపడడ

94-145/53

తసడడ:డ అకబర పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లలల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:63
లస: పప
6586 NDX2792885
పపరర: యశశద బసడరర

6575 NDX1281856
పపరర: రవకలమలర కకడడగసటట కకడడగసటట

94-145/49

తసడడ:డ వసడనస ఉననవ
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:19
లస: పప

తలర : రహమతషననసర పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హబబబలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:97-2-36
వయససస:71
లస: ససస స
6583 AP151000012173
పపరర: అకరబల ఖలన

94-145/51

తసడడ:డ అమకతయఖ కకడడగసటట
ఇసటట ననస:97-2-35/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:97-2-35/1
వయససస:47
లస: పప
6580 AP151000015095
పపరర: హససనడ బబగమ

6572 NDX2000081
పపరర: వసదనస ఉననవ

6570 NDX1476044
పపరర: ఎలజబబత పరతతరర

భరస : కకపరవరస పరతషరర
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ ఉననవ
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవకలమలర కడడగసటట
ఇసటట ననస:97-2-35/1
వయససస:26
లస: ససస స
6577 NDX1755232
పపరర: దడవపద షపక

94-145/48

తలర : ససతతషమణ నసబమరర
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరస పరతతరర
ఇసటట ననస:97-2-35
వయససస:43
లస: పప
6574 NDX1281674
పపరర: అనసష కడడగసటట కడడగసటట

6569 NDX0500868
పపరర: భభనసమత నసబమరర

6594 NDX1475889
పపరర: ధనలకడణ ఆకలల

94-145/69

భరస : ససరగసదడ ఆకలల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:41
లస: ససస స
94-145/71

6597 NDX0400408
పపరర: గగస లనడ ననలర

94-145/72

తసడడ:డ రతనరరజ ననలర
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:65
లస: ససస స
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94-145/73

భరస : మమలలల సస హహచ
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:66
లస: ససస స
6601 NDX0009621
పపరర: చసదడశశఖర గగదతల

94-145/76

94-145/79

6605 NDX0009464
పపరర: కనకరరజ గగదతల

94-150/886

6608 NDX0568923
పపరర: వలర పదడణవత ఘసటసరల

94-145/83

6611 NDX0874784
పపరర: మబళరపపడడ ససజజత
భరస : వరరరల పరలలటట
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:51
లస: ససస స

6613 NDX1999731
పపరర: నడగగసదడస మబళరపపడడ

6614 NDX1281757
పపరర: ఫసరగజ అహమణద షపక

94-145/86

భరస : యయసస రతనస మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:47
లస: పప
6619 NDX2182335
పపరర: అఫసఫర అజణ షపక

94-145/92

తసడడ:డ మససస కసచరర
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:48
లస: పప

94-145/81

6620 AP151000015399
పపరర: హబబబననసర షపక షపక

94-145/95

6623 AP151000015526
పపరర: ససరరపరరణణ మమటటపలర

94-145/84

6626 NDX1613422
పపరర: శరమమఖల పడసనన కలమలర
కకలల
ర రర
తసడడ:డ గబసటటరర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:50
లస: పప

6606 NDX2785228
పపరర: మలర శసరర మమడ

94-145/806

6609 NDX0400341
పపరర: కగసర బ షపక

94-145/82

6612 AP151000015298
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

94-145/85

భరస : ఆదమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:62
లస: ససస స
94-145/87

6615 AP151000012032
పపరర: ఖలదర బభషర షపక

94-145/88

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:38
లస: పప
94-145/90

6618 NDX1999707
పపరర: యయసస రతనస మబళరపపడడ

94-145/91

తసడడ:డ రరయపప మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:84
లస: పప
94-145/93

6621 NDX1548389
పపరర: శరరద కసచరర

94-145/94

భరస : వజయ కలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:46
లస: ససస స
94-145/96

భరస : పడభభకర మమటటపలర
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:55
లస: ససస స
94-145/98

94-145/78

భరస : ఖలదర భభషర షపక
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మలదవ రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:54
లస: ససస స
6625 NDX1283613
పపరర: కసచరర వజయ కలమలర

6617 NDX0159624
పపరర: వరరరల పరలలటట

6603 NDX2045533
పపరర: వనసకటటశసరరర మమడ

భరస : వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆళళఫపడఢ పరలలటట
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:22
లస: ససస స
6622 NDX1640029
పపరర: శరరష కలససమ కకలలర

94-145/80

తసడడ:డ Adamsaaheb షపక
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:26
లస: పప
94-145/89

94-145/75

తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడభభకర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మటటపలర మనడనలలల మటటపలర
ఇసటట ననస:97-2-39
వయససస:44
లస: ససస స

6616 MLJ0742270
పపరర: యమససబ షపక షపక

94-145/77

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజన చతసతనఖ కకడమల
ఇసటట ననస:97-2-38/1
వయససస:34
లస: ససస స
6610 NDX0874545
పపరర: మబళరపపడడ లకడణపడసనన

6602 NDX0961763
పపరర: వనసకట రవకకరణ చలవరదద

6600 NDX0874610
పపరర: గగదతల సరయకలమలర

తసడడ:డ కనకరరజ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణడరరవప చలవరడడ
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:53
లస: పప
6607 NDX2738425
పపరర: పడశరసత కకడమల

94-145/74

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మమడ
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ గగదతల
ఇసటట ననస:97-2-38
వయససస:33
లస: పప
6604 NDX0874768
పపరర: గగదతల శవపడసరద

6599 NDX1812107
పపరర: శకకరసత మమడ

6624 NDX1846106
పపరర: మహమణద ఆససల షపక

94-145/97

తసడడ:డ అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:24
లస: పప
94-145/99

6627 AP151000012019
పపరర: అబబబల రహహమ షపక షపక

94-145/100

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:97-2-40
వయససస:52
లస: పప
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6628 NDX1712653
పపరర: పసచచయఖ ఎడస
డ రర
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94-145/101

తసడడ:డ పసచచయఖ ఎడస
డ రర
ఇసటట ననస:97-2-41
వయససస:61
లస: పప
6631 AP151000015292
పపరర: వజయలకడణ గబరకస గబరకస

94-145/104

94-145/107

94-145/110

94-145/113

94-145/116

94-145/119

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గరలలర పప గబ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:33
లస: ససస స
6649 NDX0874834
పపరర: ససధడకర నరగసదడ

6638 NDX1475806
పపరర: జజజ నపడససనసబ కనడన

6641 NDX1562629
పపరర: హరరష కనన

94-145/123

94-145/111

94-145/114

94-145/126

94-145/117

6647 NDX0874305
పపరర: వజయభభరత నరగసదడ

94-145/120

6655 NDX2924009
పపరర: ససరగసదడ ఆకలల

94-145/807

6653 NDX0568832
పపరర: జజన బ సయఖద సయఖద

తసడడ:డ బభబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:97-2-52 27-10-24
వయససస:42
లస: పప

6639 AP151000015224
పపరర: కరసతడమణణ కనడన కనడన

94-145/112

6642 AP151000012363
పపరర: మబరళ కకషష కనడన కనడన

94-145/115

6645 NDX1167097
పపరర: మలధసరర గగలలర పప గబ గరలరపప గబ

94-145/118

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గరలలర పప గబ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:30
లస: ససస స
6648 NDX0400564
పపరర: ససభభషసణణ గరలలర పప గబ

94-145/121

భరస : ఆనసదరరవప గరలలర పప గబ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:68
లస: ససస స
94-145/124

6651 NDX0568758
పపరర: సరజదడ సయఖద సయఖద

94-145/125

తసడడ:డ సయఖద మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:97-2-48
వయససస:29
లస: ససస స
94-145/127

భరస : మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:97-2-48
వయససస:50
లస: ససస స
6656 NDX2488872
పపరర: ససరగసదడ ఆకలల

94-145/109
6636 AP151000012294
పపరర: బభల రరజ కలమలర గబఱన స గబరకస

తసడడ:డ సప మసససదరస కనడన
ఇసటట ననస:97-2-43
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప నరగసదడ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:85
లస: పప

6652 NDX0568733
పపరర: జజహహద ససలలసన సయఖద
సయఖద
తసడడ:డ మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:97-2-48
వయససస:31
లస: ససస స

94-145/106

భరస : శరఖమసససదరరరవప కనడన
ఇసటట ననస:97-2-43
వయససస:75
లస: ససస స

6644 NDX2344125
పపరర: వనసకట రతన ససరగష
అసదలలరర
తసడడ:డ వనసకట సరసమ అసదలలరర
ఇసటట ననస:97-2-45
వయససస:43
లస: పప

6650 NDX0874297
పపరర: సమలధడనస నరగసదడ

6633 MLJ0746917
పపరర: రతన సతష గబరకస

తసడడ:డ రరజజ రతనస గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససథడకర నరగసదడ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప నరగసదడ
ఇసటట ననస:97-2-46
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బభబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:97-2-52
వయససస:41
లస: పప

94-145/108

తసడడ:డ మబరళ కకషష కనడన
ఇసటట ననస:97-2-43
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ససరగష అసదలలరర
ఇసటట ననస:97-2-45
వయససస:43
లస: ససస స
6646 NDX0400515
పపరర: పసడయదరరరన గరలర లపప గబ

6635 NDX1151802
పపరర: దదవదతస రరవప జజన దదవదతస

94-145/103

తసడడ:డ బభలరరజ కలమలర గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:41
లస: పప

భరస : మబరళ కకషష కనడన
ఇసటట ననస:97-2-43
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష కనడన
ఇసటట ననస:97-2-43
వయససస:24
లస: పప
6643 NDX2344091
పపరర: మలలర శసరర అసదలలరర

94-145/105

తసడడ:డ జగసస భకలస దదవదతస
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబబ తపపపట
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:76
లస: పప
6640 NDX1999590
పపరర: జయ నడగ పపప దదస కనడన

6632 NDX1562439
పపరర: కరసత రరవప చసకస

6630 NDX0677922
పపరర: గగకస రగజ మమరర తపసపట

తసడడ:డ ధరణ రరజ తపపపట
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప చసకస
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సజరన రరవప కకసడక
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:43
లస: పప
6637 NDX0400499
పపరర: ధరణ రరజ తపసపట తపపపట

94-145/102

తసడడ:డ ధరణ రరజ తపపపట
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బభలరరజకలమలర గబరకస
ఇసటట ననస:97-2-42
వయససస:66
లస: ససస స
6634 NDX1475848
పపరర: ససధడకర రరవప కకసడక

6629 NDX0653006
పపరర: దదవనన జయకలమలరర తపసపట

6654 NDX1388529
పపరర: అసకరలమణ యలట

94-145/128

భరస : కకటటశసర రరవప యలట
ఇసటట ననస:97-2-52
వయససస:69
లస: ససస స
94-163/1171

6657 NDX1793596
పపరర: శక లకడణ తరరపటమణ గరరర

94-145/129

భరస : అనల కలమలర తతట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:25
లస: ససస స
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94-145/130

భరస : వనసకటటశసరరరవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:34
లస: ససస స
6661 NDX1793752
పపరర: సరయ వషష
ష చసతల చతరరవప

6659 NDX1388537
పపరర: పడభభవత యలటభ యలటభ

భరస : సరసబశవ రరవప యలట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:42
లస: ససస స
94-145/133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల చతరరవప
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:24
లస: పప

6662 NDX1281542
పపరర: అనల కలమలర తతట

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప యలట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:49
లస: పప

భరస : అరరణ కలమలర వరససమలర
ఇసటట ననస:97-2-57
వయససస:43
లస: ససస స
6670 NDX1281831
పపరర: మహన రరవప కకచతచర

94-145/143

94-145/146

94-145/149

94-145/152

తసడడ:డ రరజభమషణస వరరనపప
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:67
లస: పప
6682 AP151000015029
పపరర: ససమరషపదణలత జజననలగడడ

తసడడ:డ ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:97-2-63
వయససస:28
లస: ససస స

6671 MLJ0745547
పపరర: వరదడనస NMG

6674 NDX0568857
పపరర: పసడయదరరరన మబరరరర మబరరరర

6677 AP151000015536
పపరర: వజయ భభరత ఆకసపప

94-145/155

94-145/140

6669 NDX1281781
పపరర: అరరణకలమలర వరససమలర

94-145/142

తసడడ:డ ససగరతడ రరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:97-2-57
వయససస:52
లస: పప
94-145/144

6672 MLJ0745497
పపరర: రరజమహన రరవప మనవన

94-145/145

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మననన
ఇసటట ననస:97-2-58
వయససస:75
లస: ససస స
94-145/147

6675 MLJ0743641
పపరర: ఏసజరల ససజన వరర నపప

94-145/148

తసడడ:డ పడసరద పపడమ కలమలర వరర నపప
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:38
లస: ససస స
94-145/150

94-145/151
6678 MLJ0743591
పపరర: సరమమఖలల షరలలమ రరజ వరబ నపప

భరస : పడసరద పపడమ కలమలర వరర నపప
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పపడమ కలమలర వరర నపప
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:41
లస: పప

6680 NDX2344323
పపరర: ససజనఖ గసగగపప గబ

6681 AP151000015032
పపరర: కవత ఎసపటర రరణణ జజననలగడడ

94-145/153

6683 NDX2344372
పపరర: వనసకట పడసరద గసగగపప గబ

6686 NDX2312304
పపరర: జరసన బ షపక
భరస : ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:97-2-63
వయససస:55
లస: ససస స

94-145/154

తసడడ:డ శరఖససన జజననలగడడ
ఇసటట ననస:97-2-61
వయససస:44
లస: ససస స
94-145/156

తసడడ:డ యలకకబ గసగగపప గబ
ఇసటట ననస:97-2-61
వయససస:38
లస: పప
94-145/158

94-145/135

తసడడ:డ గరబడఎల మససస కలసచనసపలర
ఇసటట ననస:97-2-55
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడసరద గసగగపప గబ
ఇసటట ననస:97-2-61
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శరఖససన జజననలగడడ
ఇసటట ననస:97-2-61
వయససస:74
లస: ససస స
6685 NDX1281849
పపరర: బషసరరననసర షపక

94-145/138
6666 NDX0961920
పపరర: జజససఫ జయరరజ కలసచనసపలర

తసడడ:డ ననయయల రరసససస మబరరరర
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననయలససగ మబరరరర
ఇసటట ననస:97-2-60
వయససస:52
లస: ససస స
6679 MLJ0746024
పపరర: పడసరద పపడమ కలమలర వరబనపప

94-145/137

భరస : రరజమహన రరవప మననన
ఇసటట ననస:97-2-58
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజమహన రరవప మనవన
ఇసటట ననస:97-2-58
వయససస:37
లస: పప
6676 AP151000015402
పపరర: మలరస మణ మబరరరర

6663 NDX1388552
పపరర: వనసకటటశసరరరవప శతసశశటట
శతసశశటట
తసడడ:డ అసకరరరవప శతసశశటట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:39
లస: పప

భరస : జవ రతనస ననలపరటట
ఇసటట ననస:97-2-57
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరయఖ కకచతచర
ఇసటట ననస:97-2-57
వయససస:82
లస: పప
6673 NDX0678607
పపరర: పడవణ మనవన

6668 NDX1281815
పపరర: ససశల ననలపరటట

94-145/132

94-145/134

భరస : జజససఫ జయరరజ మపరరస
ఇసటట ననస:97-2-55
వయససస:47
లస: ససస స
94-145/139

6660 NDX1281534
పపరర: బభలమణ తతట

భరస : నడరరయణ తతట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట నడరరయణ తతట
ఇసటట ననస:97-2-53
వయససస:26
లస: పప

94-145/136 6665 NDX0962233
6664 NDX1388545
పపరర: సరసబశవ రరవప యలటభ యలటభ
పపరర: మమరర జనత మపరరస

6667 NDX1281799
పపరర: వరణణ వరససమలర

94-145/131

6684 NDX0874354
పపరర: షపక జహరరననసర షపక

94-145/157

తసడడ:డ ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:97-2-63
వయససస:28
లస: ససస స
94-145/159

6687 NDX0400978
పపరర: జజభర షపక

94-145/160

తసడడ:డ ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:97-2-63
వయససస:37
లస: పప
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6688 NDX1167154
పపరర: పపడమ ససరరప దడసరర దడసరర

94-145/161

తసడడ:డ భమషణస దడసరర దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:33
లస: ససస స
6691 MLJ0748426
పపరర: నరసజన కలమలర దడసరర

94-145/164

94-145/808

94-145/169

94-145/172

94-145/175

94-145/178

94-145/181

6701 AP151000015028
పపరర: ఫరతమ షపక షపక

6704 NDX0874644
పపరర: ఫసరగజఅహమణద షపక

6707 MLJ2390094
పపరర: బభజ షపక షపక

6710 NDX1613224
పపరర: జగదదదదద గగరరర రరజ గడడడ పరరస

94-145/700

6713 NDX1562397
పపరర: జవన జవరసదద

94-145/173

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప జవరసదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:53
లస: పప

6716 NDX2446649
పపరర: దడనమణ కసచతరర
భరస : రరజగసదడ బభబబ జజలలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:64
లస: ససస స

6696 NDX1562298
పపరర: ససబబబలల పలర పరటట

94-145/168

6699 NDX2000479
పపరర: జబబరరయ షపక

94-145/171

6702 AP151000015063
పపరర: మసరసన షపక షపక

94-145/174

భరస : దడవపద షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:71
లస: ససస స
94-145/176

6705 NDX0500827
పపరర: జమర అహణద షపక

94-145/177

తసడడ:డ అబబబల రహణన షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:33
లస: పప
94-145/179

6708 AP151000012429
పపరర: కరరమబలలర షపక షపక

94-145/180

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:57
లస: పప
94-145/182

6711 NDX0400044
పపరర: ఇశరకయల గడడడ పరరస

94-145/183

తసడడ:డ భభససర రరవప గడడడపరరస
ఇసటట ననస:97-2-68
వయససస:58
లస: పప
94-145/184

తసడడ:డ వనసకట సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:26
లస: ససస స
94-145/186

94-145/166

భరస : ఫసరగజ అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయల గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:97-2-68
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయల గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:97-2 68
వయససస:28
లస: ససస స
6715 JBV3709953
పపరర: వనసకట సరయపడసరద జవరసదద

94-145/170

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఇశరకయల గడడడ పరరస
ఇసటట ననస:97-2-68
వయససస:57
లస: ససస స
6712 NDX1668914
పపరర: బబర ససస జయన గడడడ పరరస

6698 NDX1640011
పపరర: ససబబ రరవప పలర పరటట

6693 MLJ0741843
పపరర: చసతయఖ దడసరర

భరస : ససబభబ రరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:97-2-65
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ దడవపద షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:48
లస: పప
6709 NDX0399949
పపరర: ఫసబ శరర దరరర

94-145/167

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:26
లస: పప
6706 MLJ0744946
పపరర: కలమ షపక షపక

6695 NDX0874560
పపరర: షపక ఫరహమదడ షపక

94-145/163

తసడడ:డ నలర యఖ దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:97-2-65
వయససస:74
లస: పప

భరస : కరరమబలలర షపకన
ఇసటట ననస:97-2-67
వయససస:30
లస: ససస స
6703 NDX2000313
పపరర: ఫయలజ అహణద షపక

94-145/165

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:97-2-65
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:97-2-65
వయససస:45
లస: పప
6700 NDX0874818
పపరర: షపక షబభనడ షపక

6692 MLJ0740670
పపరర: కకరణ కలమలర దడసరర

6690 MLJ0741850
పపరర: రరజమణ దడసరర

భరస : చసతయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరణ కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:44
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర పలర పరటట
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:38
లస: ససస స
6697 NDX0009456
పపరర: వజగయ కలమలర పలర పరటట

94-145/162

భరస : నరసజన కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:97-2-64
వయససస:44
లస: పప
6694 NDX2784049
పపరర: సలలమ పలర పరటట

6689 NDX1167162
పపరర: జజనకక మననవ దడసరర

6714 NDX1846023
పపరర: హహ ననక హరర జవరసదద

94-145/185

తసడడ:డ వనసకట సరయ పడసరద జవరసదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:24
లస: పప
94-145/733

6717 NDX2454130
పపరర: సప ఫసయల జజలలదద

94-145/734

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ జజలలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:29
లస: ససస స
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6718 NDX2454015
పపరర: టటన బభబబ జజలలదద
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94-145/735

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ జజలలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:27
లస: పప
6721 NDX2453975
పపరర: రరజగసదడ బబర జజలలదద

94-175/1868

94-145/189

తసడడ:డ రరజ బభబబ తతనవనటట
ఇసటట ననస:97-2-70
వయససస:30
లస: పప
6727 NDX2784635
పపరర: పరల దయ రతనస మసచల

94-145/799

94-145/193

94-145/196

భరస : తమలటట నలల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:43
లస: ససస స
6739 NDX1999327
పపరర: ఉషరరరణణ కరకకరరల
తలర : శరససన కరకకరరల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:53
లస: ససస స
6742 NDX1811885
పపరర: తమత నల
తసడడ:డ యయసస నల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:46
లస: పప
6745 NDX1562314
పపరర: ససనత గగరర
భరస : ఆనసద గగర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:51
లస: ససస స

6726 AP151000012352
పపరర: జయ రరవప మసచడల

94-145/190

6728 NDX2787349
పపరర: హలలర లలయ పరరరర

6731 MLJ0740142
పపరర: మరరయమణ చసకరస

6734 NDX1903278
పపరర: అనసష డదల

6737 NDX0009225
పపరర: సరళదదవ డదలల

6740 NDX2218170
పపరర: రసజత నల

94-145/208

94-145/800

6729 MLJ0740134
పపరర: జజన మమరర ససవరరషరరణణ చసకరస

94-145/192

తసడడ:డ డదవడ చసకస
ఇసటట ననస:97-2-71
వయససస:46
లస: ససస స
94-145/194

6732 MLJ0740225
పపరర: బబసజమమన ఫరడసకకరన కలమలర
చసకరస
తసడడ:డ డదవడ చసకస
ఇసటట ననస:97-2-71
వయససస:52
లస: పప

94-145/195

94-145/197

6735 NDX0009126
పపరర: ససలస కలమలరర గబసటటరర

94-145/198

తసడడ:డ శరమమఖల గబసటటరర
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:41
లస: ససస స
94-145/200

6738 MLJ2394211
పపరర: రరత రరజకలమలరర పసరర

94-145/201

భరస : పడసరదరరవప పసరర
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:49
లస: ససస స
94-145/203

6741 NDX1903302
పపరర: అవనడష డదల

94-145/204

తసడడ:డ వజయ కలమలర డదల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:29
లస: పప

6743 AP151000012070
పపరర: గగరరశసకరకకషరర రరవప
శనకరసయల
తసడడ:డ నడగగశసరరరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:73
లస: పప

94-145/206

6746 NDX1845900
పపరర: పడదదప గగర

94-145/209

తసడడ:డ ఆనసద గగర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:25
లస: పప

94-145/191

తసడడ:డ దయలరతనస మసచడల
ఇసటట ననస:97-2-70
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ తమత నల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:23
లస: పప
94-145/205

94-145/188

6725 NDX2027572
పపరర: ససదదప రరజ తతనవనటట

భరస : వజయ కలమలర డదలల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:47
లస: ససస స
94-145/202

6723 MLJ0747279
పపరర: కరఖథరరన మసచడల
భరస : జయరరవప మసచడల
ఇసటట ననస:97-2-70
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర డదల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:26
లస: ససస స
94-145/199

94-145/879

భరస : శరఖమమఖల రరజబభబబ మలలర పపడడ
ఇసటట ననస:97-2-70
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : డదవడ చసకస
ఇసటట ననస:97-2-71
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన కరకకరరల
ఇసటట ననస:97-2-73
వయససస:26
లస: ససస స
6736 NDX0009191
పపరర: నరణల నలల

94-145/187

భరస : పరల దయ రతనస పరరరర
ఇసటట ననస:97-02-70
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబసజమన చసకరస
ఇసటట ననస:97-2-71
వయససస:46
లస: ససస స
6733 NDX1903229
పపరర: ససపన కరకకరరల

6722 NDX0009472
పపరర: కకకషట స లలత కలమలరర మలలర పపడడ

6720 NDX3281474
పపరర: రరజగసదడ బభబబ జలదద

తసడడ:డ పదణ రరవప జలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బభబబ తతనవనటట
ఇసటట ననస:97-2-70
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప మసచల
ఇసటట ననస:97-02-70
వయససస:49
లస: పప
6730 NDX0009241
పపరర: ఝలనస చసకరస

94-145/736

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ జజలలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పదణ రరవప జజలలదద
ఇసటట ననస:97-2-69
వయససస:58
లస: పప
6724 NDX1283456
పపరర: వసశధర బభబబ తతనవనటట

6719 NDX2454213
పపరర: సప నయల జజలలదద

6744 NDX1562330
పపరర: హలల మహహమలనసత పపరర

94-145/207

తసడడ:డ పడసరద రరవప పసరర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:25
లస: ససస స
6747 NDX1562413
పపరర: ససదదప గగరర

94-145/210

తసడడ:డ ఆనసద గగరర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:27
లస: పప

Page 231 of 363

6748 MLJ2390250
పపరర: పడసరద రరవప పసరర
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94-145/211

తసడడ:డ వనసకయఖ పసరర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:60
లస: పప
6751 NDX2312361
పపరర: దదవ అచ

94-145/214

94-145/217

6755 NDX2344240
పపరర: శకనసవరస రరవప దసడద

94-145/701

6758 NDX0069906
పపరర: నడగమణణ చలమలశశటట

94-163/1170

6761 NDX2312767
పపరర: బబజర బతష
స ల
భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-2-76
వయససస:43
లస: ససస స

6763 NDX2312791
పపరర: శకనస బతష
స ల

6764 MLJ0746032
పపరర: అబడహస లసకన కకడవటట

94-145/224

తసడడ:డ రరమబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-2-76
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహన రరవప కకచతచర
ఇసటట ననస:97-3-57
వయససస:75
లస: ససస స
6769 NDX0677518
పపరర: లకడణ ఉపపపటటరర

94-145/229

Deleted
94-145/232

భరస : రవబభబబ చసతడ
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:45
లస: ససస స
6775 MLJ2394070
పపరర: మసగమణ జరలరపలర
భరస : రరమమమరరస జలర పలర
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:70
లస: ససస స

6767 NDX2738706
పపరర: శక నకగష రరడడడ తమణ

6770 NDX0567750
పపరర: కకటటశసరమణ ఎలకర

94-145/220

94-145/222

6776 NDX1793059
పపరర: రరఘవ తరరమలశశటట

6756 NDX2519585
పపరర: వర దసడత

94-145/219

6759 NDX0074716
పపరర: శక రరమమమరరస చలమల ససటట

94-145/221

6762 NDX0568964
పపరర: సరసబశవరరవప దసడత దసడత

94-145/223

తసడడ:డ వరరసరసమ దసడత
ఇసటట ననస:97-2-76
వయససస:39
లస: పప
94-145/225

6765 NDX0569004
పపరర: వరరసరసమ దసడత దసడత

94-145/226

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ దసడత
ఇసటట ననస:97-2-76
వయససస:71
లస: పప
94-145/821

6768 NDX0567768
పపరర: చసదదక
డ ఎలకర

94-145/228

భరస : మబకససటట ఎలకర
ఇసటట ననస:97-3-76
వయససస:32
లస: ససస స
94-145/230

6771 NDX0677534
పపరర: శకనవరస ఉపపటటరర

94-145/231

తసడడ:డ రమణయఖ ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:97-3-76
వయససస:53
లస: పప
94-145/233

భరస : వనసకటటశసరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:49
లస: ససస స
94-145/235

94-145/216

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప చలమశశటట
ఇసటట ననస:97-2-75/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మబకససటట ఎలకర
ఇసటట ననస:97-3-76
వయససస:55
లస: ససస స
6773 MLJ2394088
పపరర: శరసత తరరమలశశటట

6753 NDX0401133
పపరర: రరజఖలకడణ దసడద

తసడడ:డ ససతడరరమయ దసడత
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తమణ
ఇసటట ననస:97-3-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:97-3-76
వయససస:49
లస: ససస స
6772 MLJ2394062
పపరర: కకరణణయ చసతడ

94-145/218

తసడడ:డ వజయఖ కకడవటట
ఇసటట ననస:97-2-76
వయససస:62
లస: పప
94-145/227

94-145/213

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దసడత
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస చలమలశశటట
ఇసటట ననస:97-2-75/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:97-2-75/1 27-10-43/A
వయససస:20
లస: పప

6766 NDX1281823
పపరర: శకలతడ దదవ కకచతచర

94-145/215

తసడడ:డ వరససమ దసడద
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసడత
ఇసటట ననస:97-2 75
వయససస:44
లస: ససస స
6760 NDX2488963
పపరర: రసజత సరయ చలమలశశటట

6752 NDX2141273
పపరర: అసజమణ దళవరయ

6750 NDX2344174
పపరర: పసడయలసక దసడద

భరస : శకనసవరస రరవప దసడద
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ దళవరయ
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరరసరసమ దసడత
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:64
లస: ససస స
6757 AP151000015141
పపరర: అసజనడదదవ దసడత

94-145/212

తసడడ:డ వనసకయఖ పసరర
ఇసటట ననస:97-2-74
వయససస:80
లస: పప

తలర : పరరసత అచ
ఇసటట ననస:97-2-75
వయససస:27
లస: ససస స
6754 AP151000015140
పపరర: పరరసత దసడత దసడత

6749 MLJ2390243
పపరర: వససత రరవప పపరర

6774 NDX0075671
పపరర: శకలకడణ జకరస

94-145/234

భరస : వనసకటటశసరరర జకరస
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:62
లస: ససస స
94-145/236

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:25
లస: పప

6777 MLJ2390102
పపరర: రవ బభబబ చసతడ

94-145/237

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చసతడ
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:48
లస: పప
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6778 NDX0398479
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తరరమలశశటట

94-145/238

6779 NDX0075663
పపరర: వనసకటటశసరరర జకరస

తసడడ:డ రరమకకటటశసరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశసరరరవప జకరస
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:65
లస: పప

6781 NDX2784577
పపరర: కకరస ర చసత

6782 NDX2686533
పపరర: హకషస కమల ఇయరర

94-145/822

తసడడ:డ రవ బభబబ చసత
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:19
లస: ససస స
6784 NDX2182368
పపరర: శరకవరణణ దసరర పరరచరర

94-145/242

94-145/245

94-145/248

94-145/251

94-145/254

94-145/257

భరస : గగవసదస కలమలర దదరరజజల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:43
లస: ససస స

6794 NDX0411793
పపరర: కటకస కకరణ

6797 NDX0900399
పపరర: కకరణ పరరచరర

6800 NDX0411942
పపరర: కటకస గసగరధర రరవప

94-145/260

6803 NDX0874701
పపరర: గబసడడ రగణబక

94-145/249

6806 NDX0954008
పపరర: కకరణణయ పగడడల
భరస : రరజజ పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:45
లస: ససస స

6786 NDX1792457
పపరర: అరరణడ చసతగరసజల

94-145/244

6789 NDX0398743
పపరర: శరరష పపరరశశటట

94-145/247

6792 NDX0568022
పపరర: జయరతనస గడబస

94-145/250

భరస : శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:64
లస: ససస స
94-145/252

6795 NDX0501072
పపరర: శకనవరస గగనసగబసటర

94-145/253

తసడడ:డ సససదడరరవప జ
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:36
లస: పప
94-145/255

6798 NDX1562280
పపరర: శకనవరస రరవప అసకరస

94-145/256

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:48
లస: పప
94-145/258

6801 NDX0009605
పపరర: కగశవ రరవప పరరచరర

94-145/259

తసడడ:డ యలమసద పరరచసరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:64
లస: పప
94-145/261

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:39
లస: ససస స
94-145/263

94-145/241

భరస : శకనవరసరరవప పపరరశశటట
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కటకమ
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:70
లస: పప
6805 MLJ3677234
పపరర: రరదడ లకడణ దదరరజజలల

94-145/246

తసడడ:డ కగశవరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరరసయ పసరరశశటట
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:50
లస: పప
6802 NDX0567990
పపరర: శకనవరసరరవప గడబస

6791 NDX0009597
పపరర: వజయ లకడణ పరరచరర

6783 NDX1845934
పపరర: సపనహ శక అసకరస

భరస : కకరణ కటకస
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప కటకమ
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కగశవరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:39
లస: పప
6799 NDX1999988
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరశశటట

94-145/243

భరస : కగశవ రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:32
లస: పప
6796 NDX0900407
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస పరరచరర

6788 NDX1562272
పపరర: శక దదవ అసకరస

94-145/240

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అసకరస
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప కటకమ
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:58
లస: ససస స
6793 NDX0568048
పపరర: చతసతనఖ కళళఖణ గడబస

94-144/732

తసడడ:డ పడకరశ రరవప సస హహచ
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకరణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:39
లస: ససస స
6790 NDX0411975
పపరర: కటకమ భడమరరసబ

6785 NDX0677492
పపరర: మహలకడణ మసజల చలసచరర

6780 MLJ2390086
పపరర: రరమ మమరరస జలర పలర

తసడడ:డ వరరసరసమ జలర పలర
ఇసటట ననస:97-3-78
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ పదడణచఆలమ ఇయరర
ఇసటట ననస:97-3-78,2nd line
వయససస:19
లస: పప

భరస : కళళఖణ చకకవరరస పరరచరర
ఇసటట ననస:97-3-79
వయససస:31
లస: ససస స
6787 NDX0398685
పపరర: నహరరక పరరచరర

94-145/239

6804 NDX0805077
పపరర: రజన పగడడల

94-145/262

భరస : లకణణరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:41
లస: ససస స
94-145/264

6807 NDX0874362
పపరర: గబసడడ ధనలకడణ

94-145/265

భరస : వనసకటటశసరరర గబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:61
లస: ససస స
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6808 AP151000015272
పపరర: శవకలమలరర పగడడల

94-145/266

భరస : సదడనసదమమరరస పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:67
లస: ససస స
6811 NDX0398800
పపరర: లకణణరరవప పగడడల

94-145/269

6812 NDX0678318
పపరర: రమమష పగడడల

94-145/272

6815 AP151000012275
పపరర: సదడనసదస మమరరస పగడడల

94-145/270

94-145/273

94-145/276

భరస : వనసకట నడగ సరయబభబబ దడగబపరటట
ఇసటట ననస:97-3-81
వయససస:53
లస: ససస స
6820 SQX1907781
పపరర: రరదడడ లకడణ దదరరశరల

6821 MLJ0744276
పపరర: అనసరరధ మఖమలటస

94-145/277

తసడడ:డ రరధడ కకషష మమరరస దదరరశరల
ఇసటట ననస:97-3-81
వయససస:47
లస: ససస స
6823 MLJ0744268
పపరర: ఉమలదదవ మఖమలటట స
భరస : శసకరరరవప ఎస
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:62
లస: ససస స
6826 MLJ0747634
పపరర: సరసబరరడడడ ఆరరమసడ

94-145/282

94-145/285

భరస : శకనవరసరరడడడ తమణ
ఇసటట ననస:97-3-85
వయససస:35
లస: ససస స
6832 NDX1828344
పపరర: సలలణ షపక

తసడడ:డ జజన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:97-3-87
వయససస:78
లస: పప

94-145/280

94-145/288

94-145/283

6819 NDX2737997
పపరర: ససషసత ననసయబడస దగబరపరటట

6822 MLJ0747626
పపరర: వనసకటపడశరసత ఆరరమసడ

6825 MLJ2390169
పపరర: ససరగష బభబబ మఖమలటస

6828 MLJ0742403
పపరర: శసకరరరవప మఖమలటస

తసడడ:డ లలటట భకకలల జవసగబసటర జవసగబసటర
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఎస
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:71
లస: పప

6830 NDX0009563
పపరర: శకనవరసరరడడడ తమలణ

6831 NDX1475772
పపరర: హమద ఖలససస ఖలన షపక

94-145/286

6833 AP151000015507
పపరర: బభరసడడనడ కకమమర

6836 NDX2000123
పపరర: నడగగశసరర కరరరబసడడ
భరస : కగశవ రరవప కరరరబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-89
వయససస:35
లస: ససస స

94-145/823

94-145/278

94-145/281

94-145/284

94-145/287

తసడడ:డ లలల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:97-3-86
వయససస:38
లస: పప
94-145/289

భరస : కకపరదడనస కరరరమసచ
ఇసటట ననస:97-3-87
వయససస:73
లస: ససస స
94-145/291

94-145/274

తసడడ:డ శసకరరరవప ఎస
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తమలణ
ఇసటట ననస:97-3-85
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:97-3-87
వయససస:27
లస: ససస స
6835 MLJ2390128
పపరర: కకపరదడనస కరరరమసచ

6827 NDX1699406
పపరర: సససదర శశఖర జవసగబసటర

6816 NDX2478741
పపరర: రరదడడలకడణ దదరరశరల

భరస : సరసబరరడడడ అరరమసడ
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప మగరమఠస
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరడడడ అరరమసడ
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:49
లస: పప
6829 NDX1387364
పపరర: ససరగఖ తమణ

6824 MLJ0741751
పపరర: అనల కలమలర మగరమఠస

94-145/271

తసడడ:డ వనసకట నడగ సరయ బభబబ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:97-3-81
వయససస:19
లస: పప

భరస : శసకరరరవప ఎస
ఇసటట ననస:97-3-84
వయససస:41
లస: ససస స
94-145/279

6813 NDX0874552
పపరర: గబసడడ వనసకటటశసరరర

భరస : రరధడ కకషష మమరరస దదరరశరల
ఇసటట ననస:97-3-81
వయససస:47
లస: ససస స

6818 NDX2312957
పపరర: వనసకట నడగ సరయబభబబ
దగబరపరటట
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప దగబరపరటట
ఇసటట ననస:97-3-81
వయససస:56
లస: పప

95-145/1059

94-145/268

తసడడ:డ కనక మలర యఖ గబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమలనసజస పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:78
లస: పప
94-145/275

6810 AP151000015162
పపరర: శరరదడపరణణ పగడడల

భరస : సరరసగపరణణ పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరసగపరణణ పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమలనసజస పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:74
లస: పప
6817 NDX2312999
పపరర: నళన శరఖమ దగబరపరటట

94-145/267

భరస : శకనవరసరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద పగడడల
ఇసటట ననస:97-3-80
వయససస:43
లస: పప
6814 MLJ0740290
పపరర: శకనవరస పడసరద పగడడల

6809 MLJ0740282
పపరర: ససనసదడదదవ పగడడల

6834 NDX0074872
పపరర: అబబబల కలలస అజజద షపక

94-145/290

తలర : అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:97-3-87
వయససస:46
లస: పప
94-145/292

6837 NDX2000131
పపరర: కగశవ రరవప కరరరబసడడ

94-145/293

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కరరరబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-89
వయససస:40
లస: పప
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6838 NDX2785251
పపరర: వజయ లకడణ మరబతషలల

94-145/824

భరస : గగపరలరరవప మరబథసలల
ఇసటట ననస:97-3-89
వయససస:69
లస: ససస స
6841 NDX0074757
పపరర: మధసలక గసడడరర

94-145/295

94-145/298

94-145/300

94-145/303

94-145/827

94-40/695

94-145/305

భరస : వనసకటటశసరరర లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-101
వయససస:48
లస: ససస స

6845 NDX0356550
పపరర: ససధదర పడకరశ గసడసరర

భరస : జగమస జ
ఇసటట ననస:97-3-92
వయససస:66
లస: ససస స
94-145/299

6848 NDX0804856
పపరర: జయశక యస పసరరమలళరపలర

6851 NDX0805374
పపరర: జజన కనకర రరవప

6854 NDX2809069
పపరర: రరఘవ సరయ పరటటబసడర

6857 NDX3131620
పపరర: జయలకడణ జజగబ

6860 NDX1508482
పపరర: మమరర గగకస మకదసల వగగలల

94-145/308

6863 NDX0805002
పపరర: శరమమఖల తతడదటట
తసడడ:డ జజరర టట
ఇసటట ననస:97-3-99
వయససస:62
లస: పప

94-145/311

94-144/1028
6846 NDX3274917
పపరర: నడగనరనఉడస ససననపరరలపరలల

తసడడ:డ లకణనన ససననపరరలపరలల
ఇసటట ననస:97-3-94
వయససస:20
లస: పప
94-145/301

6849 NDX1793638
పపరర: అజయ పడశరసత ఎడడరరర

94-145/304

6852 NDX2792588
పపరర: ఇసరక పడభభకర గరరనపపడడ

94-145/826

తసడడ:డ బబనర వమమన గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:56
లస: పప
94-145/828

6855 NDX2794527
పపరర: ససదదప గరరనపపడడ

94-145/829

తసడడ:డ ఇసరక పడభభకర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:26
లస: పప
94-144/909

6858 NDX2855989
పపరర: అనత ఏడడబబ యనడ

94-145/830

భరస : రరమరరజ ఏడడబబ యనడ
ఇసటట ననస:97-3-97
వయససస:31
లస: ససస స
94-145/306

6861 NDX0804914
పపరర: అరరణ తతడదటట

94-145/307

భరస : శరమమఖల టట
ఇసటట ననస:97-3-99
వయససస:50
లస: ససస స
94-145/309

6864 NDX0874289
పపరర: మలధసరరదసరర రరణణ లకడణశశటట

94-145/310

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-101
వయససస:28
లస: ససస స

94-145/312 6867 NDX0874487
6866 NDX1845991
పపరర: సరయ దసరర మహహశ లకడణససటట
పపరర: లకడణశశటట మలర కరరరరన రరవప

తసడడ:డ వనసకటటససరరర లకడణససటట
ఇసటట ననస:97-3-101
వయససస:26
లస: పప

94-145/302

తసడడ:డ పసచచయఖ ఎడడరరర
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవ కలమలర వగగలల
ఇసటట ననస:97-3-99
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల టట
ఇసటట ననస:97-3-99
వయససస:36
లస: పప
6865 AP151000015118
పపరర: మలలర శసరర లకడణశశటట

94-145/297

భరస : శకనవరసరరవప కకతస
ఇసటట ననస:97-3-97
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరవప వరనపప
ఇసటట ననస:97-3-99
వయససస:33
లస: ససస స
6862 NDX0804880
పపరర: వదడఖ సరగర తతడదటట

6843 NDX0356626
పపరర: జయమణ గసడసరర

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:97-3-96
వయససస:18
లస: పప
6859 NDX0009555
పపరర: కవత వరరనపప

94-145/296

తసడడ:డ రరజజరరవప పస
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఇసరసస పడభభకర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:51
లస: ససస స
6856 NDX2703544
పపరర: సరజద అల షపక

6842 NDX0356766
పపరర: ససజజత గసడసరర

భరస : జజన కనకరరరవప పస
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:29
లస: పప
6853 NDX2792869
పపరర: మరగఖలజజబబఠ రరణణ గరరనపపడడ

94-145/294

తసడడ:డ జగమస జ
ఇసటట ననస:97-3-92
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:97-3-95
వయససస:50
లస: ససస స
6850 NDX1281559
పపరర: శకకరసత మసడవ

6840 NDX2312320
పపరర: యస ఆర జ బబచచ రరమ
రరడడడ చలలర
తసడడ:డ కససస రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-3-91
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ జగమస జ
ఇసటట ననస:97-3-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జగమస జ
ఇసటట ననస:97-3-92
వయససస:39
లస: పప
6847 NDX0398875
పపరర: శవకలమలరర మసడవ

94-145/825

తసడడ:డ గగపరల రరవప మరబథసలల
ఇసటట ననస:97-3-89
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససధడకర జ
ఇసటట ననస:97-3-92
వయససస:34
లస: ససస స
6844 NDX0356618
పపరర: ససధడకర గసడసరర

6839 NDX2784650
పపరర: అశశక కలమలర మరబథసలల

94-145/313

తసడడ:డ శవరరమకకషష పడసరద లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-101
వయససస:35
లస: పప
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6868 AP151000012100
పపరర: వనసకటటశసరరర లకడణశశటట

94-145/314

తసడడ:డ నడరరయణరరవప లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-101
వయససస:55
లస: పప
6871 NDX0399006
పపరర: వనసకట వరరసజనవయబలల
లకడణశశటట
తసడడ:డ పడసరద లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-102
వయససస:39
లస: పప

94-145/317

6869 NDX0874446
పపరర: కనక దసరర భవరన లకడణససటట

94-145/315

6870 AP151000015013
పపరర: వనసకటరమణమణ లకడణశశటట

తసడడ:డ శవరరమకకషష పడసరద లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-102
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరదస లకడణ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-102
వయససస:56
లస: ససస స

6872 NDX2087634
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద
లకడణశశటట
తసడడ:డ నడరరయణ రరవప లకడణశశటట
ఇసటట ననస:97-3-102
వయససస:67
లస: పప

6873 MLJ2394054
పపరర: పసడయదరరరన బసడడ

94-145/318

94-145/319

భరస : ససదదష బసడడ
ఇసటట ననస:97-3-106
వయససస:56
లస: ససస స

94-145/320 6875 AP151000015148
94-145/321 6876 MLJ2390045
6874 NDX0399303
పపరర: కగథరరన ఇసదదర అబయస వవపపరర
పపరర: రగచతల శరససస స ఓరరగసటట ఓరరగసటట
పపరర: ససదదష బసడడ

భరస : తడతడరరవప వవపపరర
ఇసటట ననస:97-3-106
వయససస:73
లస: ససస స
6877 NDX0399220
పపరర: తడతడరరవప వవపపరర

భరస : జయరరజశరససస స ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-106
వయససస:82
లస: ససస స
94-145/323

తసడడ:డ ఏససరతనస వవపపరర
ఇసటట ననస:97-3-106
వయససస:70
లస: పప

6878 NDX1475756
పపరర: షరరన నకకత ఓరరగసటట

94-145/322

తసడడ:డ సప మ సససదరస బసడడ
ఇసటట ననస:97-3-106
వయససస:62
లస: పప
94-145/324

తసడడ:డ శరమమఖల ససధడకర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-107
వయససస:27
లస: ససస స

6879 NDX0568139
పపరర: ఏసపస రర ససధడకర ఓరరగసటట
ఓరరగసటట
భరస : ససధడకర ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-107
వయససస:52
లస: ససస స

94-145/326 6881 NDX0953984
94-145/327 6882 NDX0568287
6880 AP151000015113
పపరర: సరగజన శరససస స ఓరరగసటట ఓరరగసటట
పపరర: శరమమఖల ససధడకర ఓరరగసటట
పపరర: హహమత కసరసల

భరస : ధరణరరజశరససస స ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-107
వయససస:86
లస: ససస స
6883 NDX0568303
పపరర: మహహత కసరసల

94-145/329

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప కసరసల
ఇసటట ననస:97-3-109
వయససస:33
లస: ససస స
6886 NDX0568337
పపరర: వనసకట రరమలరరవప కసరసల

94-145/332

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప కసరసల
ఇసటట ననస:97-3-109
వయససస:56
లస: పప
6889 NDX1613380
పపరర: ఏపపసట సయన పడసరద కకసడడ
తసడడ:డ పడసరద రరవప కకసడడ
ఇసటట ననస:97-3-111
వయససస:67
లస: పప
6892 NDX1811745
పపరర: లలత కలమలరర ఓరరగసటట

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:48
లస: పప

94-145/330
6884 NDX1613299
పపరర: మహహతమగమరర ససషణ వవపపరర
వవపపరర
భరస : ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:97-3-109
వయససస:35
లస: ససస స

6885 NDX0568105
పపరర: నడగమణణ కసరసల
భరస : వనసకట రరమలరరవప కసరసల
ఇసటట ననస:97-3-109
వయససస:53
లస: ససస స

6887 NDX1755166
పపరర: ఎలసన పడవలర క కకసడడ

6888 NDX1613240
పపరర: రమ కలమలరర ఓరరగసటట

6890 NDX2312387
పపరర: ససవర పరరసత యలకససరర

94-145/338

6893 NDX1999269
పపరర: మహలకడణ కలనపరరడడడ

94-145/336

6896 NDX0401190
పపరర: ఆదదశశషష ఓరరగసటట
తసడడ:డ మసరసన రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:68
లస: పప

94-145/334

6891 NDX0874347
పపరర: శరరష ఓరరగసటట

94-145/337

తసడడ:డ ఆదదశశషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:34
లస: ససస స
94-145/339

భరస : బభబబ రరవప కలనపరరడడ
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:66
లస: ససస స
94-145/341

94-145/331

భరస : ఏపపసట పఇన పడసరద కకసడడ
ఇసటట ననస:97-3-111
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదబరరజలల యలకససరర
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆధదశశషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:59
లస: ససస స
6895 NDX0874339
పపరర: మరరవల షపక

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప కసరసల
ఇసటట ననస:97-3-109
వయససస:31
లస: ససస స

94-145/333

94-145/325

94-145/328

తసడడ:డ ఓరరగసటట ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-107
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఏపపరరఇన పడసరద కకసడడ
ఇసటట ననస:97-3-111
వయససస:32
లస: ససస స
94-145/335

94-145/316

6894 NDX0874321
పపరర: పడవణ మసరసన ఓరరగసటట

94-145/340

తసడడ:డ ఆదదశశషష ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-112
వయససస:36
లస: పప
94-145/342

6897 NDX1999871
పపరర: కకరణ గరరకపరటట

94-145/343

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:97-3-114
వయససస:37
లస: పప

Page 236 of 363

6898 NDX1999889
పపరర: కలమలర గరరకపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-145/344

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:97-3-114
వయససస:40
లస: పప
6901 NDX3058195
పపరర: డదవడ రరజకలమలర మలనవపలర

94-144/904

Deleted
94-145/347

తసడడ:డ డదవడ రరజసమలర మలనవపలర
ఇసటట ననస:97-3-116
వయససస:33
లస: పప
6907 NDX1415646
పపరర: వరలకడణ సనకలల

94-145/350

94-145/353

94-145/356

94-145/359

94-145/362

తసడడ:డ మహమణద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:28
లస: ససస స

6908 NDX1281617
పపరర: కనక దసరర దదపరల

6911 NDX1281609
పపరర: సతఖనడరరయణ దదపరల

6914 AP151000015007
పపరర: లకడణకకటటశసరర ఊరరబసడడ

6917 NDX1792713
పపరర: శశషష కలమలరర చతసబబటట

6920 NDX1792770
పపరర: వరపడసరద రరవప చతసబబటట

94-145/365

94-145/368

6923 NDX1828203
పపరర: వరణణ వశసనడధసన

6903 NDX0069815
పపరర: రరణణ రగజ MANEPALLI

94-145/346

6906 NDX1415620
పపరర: దదపసక పససడడకకసడల

94-145/349

భరస : కకరణ కలమలర దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:33
లస: ససస స
94-145/351

6909 NDX1415604
పపరర: కకరణ కలమలర దదపరల

94-145/352

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:41
లస: పప
94-145/354

6912 NDX2176841
పపరర: ససయబకస శవదడనస

94-145/355

భరస : సరసబశవ రరవప శవదడనస
ఇసటట ననస:97-3-118
వయససస:32
లస: ససస స
94-145/357

6915 NDX0568485
పపరర: దసరరర పడససనడసబ గరదదరరడడడ

94-145/358

భరస : మహన మబరళ గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:97-3-122
వయససస:63
లస: ససస స
94-145/360

6918 AP151000015220
పపరర: లకడణపడసనన ఓరరగసటట

94-145/361

భరస : హరరమసరసన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-123
వయససస:71
లస: ససస స
94-145/363

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:97-3-123
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ బభలమసరసన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-124
వయససస:77
లస: పప
6925 NDX1281583
పపరర: అసజమలర షపక

94-145/348

భరస : వరపడసరద రరవప చతసబబటట
ఇసటట ననస:97-3-123
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప చదమబబత
ఇసటట ననస:97-3-123
వయససస:31
లస: పప
6922 AP151000012108
పపరర: హరరమసరసన ఓరరగసటట

6905 NDX2144871
పపరర: దడవద రరజసమలర మలనవపలర

94-163/1172

భరస : డదవడ కలమలర MANEPALLI
ఇసటట ననస:97-3-116
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హనసమలన ఊరరబసడడ
ఇసటట ననస:97-3-122
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన మబరళ గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:97-3-122
వయససస:35
లస: పప
6919 NDX1828138
పపరర: అశసనకలమలర చదమబబత

భరస : డదవడ రరజకలమలర మలనవపలర
ఇసటట ననస:97-3-116
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగసరలసగస దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప శవదడనస
ఇసటట ననస:97-3-118
వయససస:59
లస: పప
6916 NDX0568444
పపరర: పడశరసత గరదదరరడడడ గరదదరరడడడ

94-144/905

భరస : సతఖనడరరయణ దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:44
లస: పప
6913 NDX2176866
పపరర: సరసబశవ రరవప శవదడనస

6902 NDX3082674
పపరర: రరణణ రగసప మలనవపలర

6900 NDX2488880
పపరర: శరసత కలమలరర గరరకపరటట

భరస : కలమలర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:97-3-114
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహరస మలనవపలర
ఇసటట ననస:97-3-116
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమణ కలమలర దదపరల
ఇసటట ననస:97-3-117
వయససస:36
లస: ససస స
6910 NDX1415638
పపరర: రమణ కలమలర దదపరల

94-145/345

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:97-3-114
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మననహరస మలనవపలర
ఇసటట ననస:97-3-116
వయససస:61
లస: పప

6904 NDX0069799
పపరర: రగమసడ కకసగరరన మలనవపలర

6899 AP151000012417
పపరర: మహన మబరళ గరదదరరడడ

6921 NDX0074740
పపరర: రరఘవవసదడ మసరసన ఓరరగసటట

94-145/364

తసడడ:డ హరరమసరసన ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-3-124
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరవప వశసనడధసన
ఇసటట ననస:97-3-124/1
వయససస:60
లస: ససస స

94-145/367
6924 NDX1828385
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప
వశసనడధసన
తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప వశసనడధసన
ఇసటట ననస:97-3-124/1
వయససస:65
లస: పప

6926 NDX0074765
పపరర: లకడణ దడవల

6927 MLJ0744094
పపరర: హససనడ షపక

భరస : వజయ రరవప దడవల
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:43
లస: ససస స

94-145/366

94-145/369

94-145/370

భరస : మహమణద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:47
లస: ససస స
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6928 AP151000015167
పపరర: అనసరరధ పపల

94-145/371

భరస : నడగమలలర శనరరరవప పపల
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:48
లస: ససస స
6931 NDX2218154
పపరర: మహమణద పరగసజ షపక

94-145/374

94-145/377

తసడడ:డ గసగరధర రరవప శశటట
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:30
లస: పప
6937 AP151000012028
పపరర: గసగరధరరరవప శశటట

94-145/380

94-145/382

94-145/385

94-145/388

భరస : శకరరమ చసదడ మబఖరరర సవరస
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:33
లస: ససస స
6949 AP151000015263
పపరర: పడసననరరణణ గగల

94-145/391

తసడడ:డ జజన అహమణద షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:43
లస: ససస స

94-145/381

94-145/394

94-145/383

6947 NDX0874412
పపరర: ససశల సవరస

94-145/389

6956 NDX0928812
పపరర: షపక మరరబ
తసడడ:డ జజన అహమణద షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:57
లస: ససస స

94-145/379

6939 NDX2874220
పపరర: భభణబ దవళ

94-145/810

6942 NDX0874586
పపరర: పదడణ కలమలరర హజరర

94-145/384

6945 NDX0874578
పపరర: శసకరరరవప హజరర

94-145/387

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-129
వయససస:72
లస: పప
6948 NDX0874438
పపరర: హజరర శరరద హజజరర

94-145/390

భరస : శకరరమబలల హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:39
లస: ససస స
94-145/392

6951 NDX0398958
పపరర: శకనవరసరరవప సవరస

94-145/393

తసడడ:డ మబఖరరర సవరస
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:33
లస: పప
94-145/395

తసడడ:డ మలణణకరఖలలరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:70
లస: పప
94-145/397

6936 MLJ0744128
పపరర: మహమణద ఖలససస షపక

తసడడ:డ శసకరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-129
వయససస:37
లస: ససస స
94-145/386

6953 AP151000012219
పపరర: శకరరమబలల హజజరర

94-145/376

తలర : లకడణ దవళ
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:20
లస: ససస స

6944 NDX1793893
పపరర: రవ సరయ మణణ పడభబ
కలమలర హజజరర
తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-129
వయససస:24
లస: పప

6950 MLJ0740613
పపరర: రమణమణ హజజరర

6933 NDX1281575
పపరర: దసరర నడయడడ శశటట

తసడడ:డ అకబర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకరరమబలల హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:39
లస: పప
6955 NDX0930222
పపరర: షపక అబద బబగస

94-145/378

భరస : శకరరమచసదడ మబఖరరర సవరస
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర గగల
ఇసటట ననస:97-3-130
వయససస:51
లస: ససస స
6952 NDX0678649
పపరర: కకషషపడసరద హజజరర

6935 NDX0069807
పపరర: వజయ రరవప దడవల

6941 NDX0074666
పపరర: మననసకరసత సరతషలలరర

94-145/373

తసడడ:డ గసగరధర రరవప శశటట
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:27
లస: పప

భరస : మననసకరసత సరతషలలరర
ఇసటట ననస:97-3-128
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశసరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:97-3-129
వయససస:46
లస: ససస స
6946 NDX0874651
పపరర: లకడణకలమలరర సవరస

94-145/375

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మధస కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:97-3-128
వయససస:25
లస: ససస స
6943 NDX0954016
పపరర: పదడణవత హజజరర

6932 NDX1811992
పపరర: మహమణద అకబర షరహహద
షపక
తసడడ:డ మహమణద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:25
లస: పప

6938 NDX1281591
పపరర: ఖలజవల షపక

6930 MLJ0744102
పపరర: గగస బ షపక

భరస : ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బభగయఖ దడవల
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖనడయబడడ శశటట
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:57
లస: పప
6940 NDX1828245
పపరర: షకకన కకలగరన

94-145/372

భరస : గసగరధరరరవప శశటట
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:97-3-126
వయససస:23
లస: పప
6934 NDX1281567
పపరర: హహమనడధ శశటట

6929 AP151000015003
పపరర: ససరఖకలమలరర శశటట

6954 NDX2446185
పపరర: ఫరతమల షపక

94-145/396

తసడడ:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:23
లస: ససస స
94-145/398

6957 NDX2446177
పపరర: జజన బ షపక

94-145/399

భరస : జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:78
లస: ససస స
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94-145/400

తసడడ:డ జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:47
లస: పప
6961 NDX0157784
పపరర: మనడ బభనస షపక

94-145/403

94-145/406

94-145/409

94-145/412

94-145/811

94-145/415

94-145/418

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:97-3-142
వయససస:56
లస: ససస స

6971 NDX2478709
పపరర: సససదరపరల చసతపలర

6974 NDX2751600
పపరర: ససదదప కనననకసటట

6977 AP151000012277
పపరర: రవకలమలర గగల

6980 NDX0069856
పపరర: రవసదడ హజరర

94-145/421

6983 NDX1281633
పపరర: జజరరర చదసదడ కకకస టటసన జసగర

94-145/413

6986 NDX1328764
పపరర: వరరణ ససగరత వరనపప
తసడడ:డ వర పడకరష వరనపప
ఇసటట ననస:97-3-143
వయససస:28
లస: పప

6966 NDX1475988
పపరర: మన రరవప బభబబ షపక

94-145/408

6969 NDX2087691
పపరర: పరరసస చసతపలర

94-145/411

6972 NDX0678359
పపరర: దదవ బకమ చసతపలర

94-145/414

తసడడ:డ ఆనసద చసతపలర
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:62
లస: పప
94-145/812

6975 NDX2737146
పపరర: శకలకడణ కననన గసటట

94-145/813

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:25
లస: పప
94-145/416

6978 NDX1512079
పపరర: గరత మలధసరర పసరసరన

94-145/417

తసడడ:డ శసకరయఖ పసరసరన
ఇసటట ననస:97-3-139
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/419

6981 NDX1475822
పపరర: అలలర జసగర

94-145/420

తసడడ:డ రతన రరజ జజసగర
ఇసటట ననస:97-3-142
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/422

తసడడ:డ రతనరరజ జజసగర
ఇసటట ననస:97-3-142
వయససస:27
లస: పప
94-145/814

94-145/405

భరస : వజయ కలమలర చచదరర
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనడధ రరవప హజరర
ఇసటట ననస:97-3-141
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనడసస రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:97-3-142
వయససస:41
లస: ససస స
6985 NDX2737286
పపరర: కరకసత కకమమర

94-145/410

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరవప గగల
ఇసటట ననస:97-3-136
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వశసనడథ రరవప హజరర
ఇసటట ననస:97-3-141
వయససస:40
లస: పప
6982 NDX0009522
పపరర: వనల గటటటపలర

6968 NDX1843649
పపరర: అనసర బభషర షపక

6963 AP151000015244
పపరర: గగససయల షపక

తసడడ:డ మశర వరల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:27
లస: పప

భరస : లలరరర రరజబభబబ సరరగల
ఇసటట ననస:97-3-136
వయససస:50
లస: ససస స
6979 NDX0009449
పపరర: గరయతడ ససరరప హజరర

94-145/407

తసడడ:డ దదవభకస చసతపలర
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:45
లస: ససస స
6976 NDX0961946
పపరర: భభగఖలకడణ సరరగల

6965 AP151000015085
పపరర: మసరసనబ షపక

94-145/402

భరస : అబబబలలణనడఫ షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:54
లస: పప

భరస : దదవభకమ చసతపలర
ఇసటట ననస:97-3-134
వయససస:60
లస: ససస స
6973 NDX2751592
పపరర: నడగపదడణవత కననన గసటట

94-145/404

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:44
లస: పప
6970 NDX0399352
పపరర: మలరస చసతపలర

6962 NDX1793380
పపరర: జజరరన భభనస షపక

6960 NDX1475954
పపరర: శరహహన షపక

భరస : ఇనడస బభబబ షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:56
లస: ససస స
6967 NDX1793430
పపరర: ససకసదర షపక

94-145/401

తసడడ:డ జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-3-132
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:97-3-133
వయససస:34
లస: ససస స
6964 AP151000015172
పపరర: పరరసన బబగస

6959 NDX2446151
పపరర: అబబబల రహహస సహహక

6984 NDX0892778
పపరర: రతన రరజ జసగర

94-145/423

తసడడ:డ జజరర జజసగర
ఇసటట ననస:97-3-142
వయససస:58
లస: పప
94-145/424

6987 NDX0677989
పపరర: ఎససస ర ససనసద బసడడరర

94-145/425

తసడడ:డ శరమమఖల బసడడరర
ఇసటట ననస:97-3-144
వయససస:39
లస: ససస స
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94-145/426 6989 NDX0961979
94-145/427 6990 NDX0678060
94-145/428
6988 NDX0678151
పపరర: ఇ.జర. పడమల కలమలరర బసడడరర
పపరర: జజసఫ అమకత రరజ బసడడరర
పపరర: శరమమఖల ఇసరడయయల బసడడరర

భరస : శరమమఖల ఇసరడయయల బసడడరర
ఇసటట ననస:97-3-144
వయససస:45
లస: ససస స
6991 NDX0568600
పపరర: వరరరన నడరదడసస

తసడడ:డ శరమమఖల ఇసపల
డ బసడడరర
ఇసటట ననస:97-3-144
వయససస:31
లస: పప
94-145/429

భరస : మధసససధన నడరదడసస
ఇసటట ననస:97-3-145
వయససస:31
లస: ససస స
6994 NDX2355006
పపరర: పడమల దసపరటట

94-145/432

94-145/435

94-145/438

94-145/441

94-145/444

94-145/447

భరస : మహహష రగహహణణ
ఇసటట ననస:97-3-152
వయససస:58
లస: ససస స

94-145/439

7004 NDX1322056
పపరర: రమమష మదడల

7007 NDX0961714
పపరర: పరల ససరరప రరవనల

7010 NDX1545989
పపరర: లకడణ రరమ దదవ నడగరనవన

94-145/450

94-145/442

6999 NDX0021220
పపరర: మబనయఖ పపలవరరస

94-145/437

7002 AP151000015131
పపరర: బభలలతడపపరసససదరర మలదల

7005 NDX0961516
పపరర: వజయ దదపసస రరవనల

94-145/443

94-145/445

7008 NDX0661462
పపరర: వజయపరల రరవనల

94-145/446

తసడడ:డ జజసఫ రరవనల
ఇసటట ననస:97-3-149
వయససస:29
లస: పప
94-145/448

7011 NDX2153518
పపరర: లకడణ రరజఖస నడగరనవన

94-145/449

భరస : రరసగ రరవప నడగరనవన
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:54
లస: ససస స

94-145/451 7014 MLJ0743369
7013 NDX1546037
పపరర: మబరళ కకషష చతసతనఖ నడగరనవన
పపరర: బసవరరజ గరరకపరటట

7016 AP151000015034
పపరర: ఆసడడళళమణ శకపత
భరస : నడగగశసరరరవప శకపత
ఇసటట ననస:97-3-152
వయససస:76
లస: ససస స

94-145/440

తసడడ:డ వజయ పరల రరవనల
ఇసటట ననస:97-3-149
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప నడగరనవన
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:33
లస: పప
94-145/453

94-145/434

భరస : రమమష మలదల
ఇసటట ననస:97-3-148
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప నడగరనవన
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బసవరరజ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:72
లస: ససస స
7015 MLJ2394278
పపరర: భభనసమత రగహహణణ

7001 NDX1322064
పపరర: నడగ రజన మలదడల

6996 NDX0037309
పపరర: పసడయలసక పపలవరరస

తసడడ:డ కకటయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:97-3-147
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వజయ పరల రరవనల
ఇసటట ననస:97-3-149
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప నడగరనవన
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:24
లస: ససస స
7012 MLJ0743351
పపరర: కసస
స రర గరరకపరటట

94-145/436

తసడడ:డ రసగ రరవప మదడల
ఇసటట ననస:97-3-148
వయససస:57
లస: పప

భరస : వజయపరల రరవనల
ఇసటట ననస:97-3-149
వయససస:52
లస: ససస స
7009 NDX1785833
పపరర: హహమ మలనసధదర నడగరనవన

6998 NDX0021212
పపరర: పడవణబసమలర పపలవరరస

94-145/431

తసడడ:డ మబనయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:97-3-147
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ మలదడల
ఇసటట ననస:97-3-148
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ మలదల
ఇసటట ననస:97-3-148
వయససస:81
లస: ససస స
7006 NDX0641605
పపరర: వకకటరరయల రరవనల

94-145/433

తసడడ:డ మబనయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:97-3-147
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమష మదడల
ఇసటట ననస:97-3-148
వయససస:27
లస: ససస స
7003 AP151000015210
పపరర: అసజమణ మలదల

6995 NDX2355014
పపరర: దయలమణణ తమనమబ

6993 NDX0568550
పపరర: రరమచసదడపస
డ రద నడరదడసస
తసడడ:డ లకణణరరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:97-3-145
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కననయఖ తమనమబ
ఇసటట ననస:97-3-146
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : మబనయఖ పపలవరరస
ఇసటట ననస:97-3-147
వయససస:49
లస: ససస స
7000 NDX1322072
పపరర: నడగ పపజత మదడల

94-145/430

తసడడ:డ లకణణరరవప నడరదడసస
ఇసటట ననస:97-3-145
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరగష దసపరటట
ఇసటట ననస:97-3-146
వయససస:39
లస: ససస స
6997 NDX0037283
పపరర: వజయకలమలరర పపలవరరస

6992 NDX0568584
పపరర: మధసససధన నడరదడసస

తసడడ:డ బ యస బసడడరర
ఇసటట ననస:97-3-144
వయససస:61
లస: పప

94-145/452

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:97-3-150
వయససస:74
లస: పప
94-145/454

7017 NDX0961912
పపరర: హరరష రగహహణణ

94-145/455

తసడడ:డ మహహష రగహహణణ
ఇసటట ననస:97-3-152
వయససస:28
లస: పప
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94-145/456

తసడడ:డ వనసకయఖ రగహహణణ
ఇసటట ననస:97-3-152
వయససస:59
లస: పప
7021 NDX1548462
పపరర: అరరణడ కలమలరర శశటట

94-145/459

94-145/462

94-145/465

94-145/468

94-145/471

94-145/816

94-145/819

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:26
లస: పప

7031 NDX1999376
పపరర: మధదలలష గసటభ

7034 AP151000012220
పపరర: శకనవరసరరవప గసటభ

7037 NDX2784569
పపరర: వజయ లకడణ గసట

7040 NDX2784536
పపరర: ససపత గసట

94-145/474

7043 NDX0399873
పపరర: జనతషననసర షపక

94-145/469

7046 NDX0069732
పపరర: ఫకలకదదబన మహమణద షపక
తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:45
లస: పప

7026 AP151000015121
పపరర: రమలదదవ గసటభ

94-145/464

7029 NDX0932624
పపరర: ససత గసటభ

94-145/467

7032 NDX1086495
పపరర: వనయ కలమలర గసటభ

94-145/470

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:32
లస: పప
94-145/472

7035 NDX2787471
పపరర: కకశశర బభబబ గసట

94-145/815

తసడడ:డ నడగ మబనసడర రరవప గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:51
లస: పప
94-145/817

7038 NDX2785145
పపరర: వరరణ గసట

94-145/818

తసడడ:డ కకశశర గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:21
లస: పప
94-145/820

7041 NDX2153534
పపరర: జబన షపక

94-145/473

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:50
లస: ససస స
94-145/475

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:75
లస: ససస స
94-145/477

94-145/461

భరస : శకనవరస రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబ గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:50
లస: ససస స
7045 NDX1281641
పపరర: ఇరరరన జజవనధ షపక

94-145/466

భరస : కకశశర బభబబ గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబ గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:21
లస: పప
7042 NDX0399816
పపరర: షరహహనడ షపక

7028 MLJ0741975
పపరర: రరజగసదడకలమలర గసటభ

7023 NDX2141281
పపరర: రరజగష రగహహణణ

భరస : సరయబభబబ గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-154
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమబనవసదడ రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరరసత గసట
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:47
లస: పప
7039 NDX2787331
పపరర: రరస సరయ కకషష గసట

94-145/463

తసడడ:డ రవ కలమలర గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగమబనవసదడ రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:51
లస: పప
7036 NDX2785103
పపరర: రమమశ గసట

7025 AP151000015262
పపరర: అననపపరష గసటభ

94-145/458

తసడడ:డ మహహష రగహహణణ
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరయబభబబ గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-154
వయససస:42
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:97-3-155
వయససస:55
లస: ససస స
7033 AP151000012099
పపరర: రఘబకలమలర గసటభ

94-145/460

భరస : రవకలమలర గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-154
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నడగమబనవసదడరరవప గసట
ఇసటట ననస:97-3-154
వయససస:71
లస: ససస స
7030 NDX1792374
పపరర: ఆదదలకడణ దడసరర

7022 AP151000015037
పపరర: శశషరరతనస శకపత

7020 NDX0399667
పపరర: లకడణ గసటభ

భరస : రఘ గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నలకసఠగశసరరరవప శకపత
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబభబబ గసటభ
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:45
లస: పప
7027 MLJ0745943
పపరర: పరరసత గసట

94-145/457

భరస : పడతడపపసమలర శకపత
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర శశటట
ఇసటట ననస:97-3-153
వయససస:62
లస: ససస స
7024 AP151000012424
పపరర: చరసజవ శరత కలమలర గసటభ

7019 NDX0399550
పపరర: రరణణ శకపత

7044 NDX1771238
పపరర: అబబబల అమన షపక

94-145/476

తసడడ:డ అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:25
లస: పప
94-145/478

7047 NDX2153526
పపరర: షపక జలలన షపక

94-145/479

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:49
లస: పప
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94-145/480

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:97-3-157
వయససస:53
లస: పప
7051 NDX3015864
పపరర: రరజ కలమలరర నల

94-144/906

94-145/483

94-145/486

7055 NDX0501015
పపరర: రరమకకకషష l GONUGUNTLA

7058 NDX0074708
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

94-145/489

7061 NDX0805259
పపరర: శకదదవ కర కలనస

తసడడ:డ ససబభబరరమరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:97-4-165
వయససస:64
లస: పప

7064 NDX1508474
పపరర: పడమల బబ నస

తసడడ:డ సతడఖనసదస గబసడడల
ఇసటట ననస:97-4-171
వయససస:60
లస: పప

7070 NDX3134723
పపరర: శశశలజ వనలరటటరర

తసడడ:డ చన మహదదవయలఖ వనలరటటరర
ఇసటట ననస:97-4-175
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట శవయఖ వనలరటటరర
ఇసటట ననస:97-4-175
వయససస:45
లస: ససస స

7072 NDX2087600
పపరర: నససమ షపక

7073 NDX1793703
పపరర: నషరర షపక

94-145/499

తసడడ:డ ఇసరణయల షపక
ఇసటట ననస:97-4-177
వయససస:34
లస: పప
7075 NDX0569103
పపరర: ఆతడణనసదస అసబటటపపడడ
తసడడ:డ తరరమల దడసస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:97-4-177
వయససస:42
లస: పప

94-145/487

94-145/490

7076 NDX1377936
పపరర: అసకమణ ఆసగగతష
భరస : లకకణ నడయక భమకరఖవతష
ఇసటట ననస:97-4-178
వయససస:47
లస: ససస స

7056 NDX0009423
పపరర: పకధదసనడరరయలణ భభగరరరడడ

94-145/485

7059 NDX2176858
పపరర: వర నడగమణణ శవదడనస

94-145/488

7062 NDX0075085
పపరర: పదణవత కలనస

94-145/491

భరస : ససబభబరరమరరడడ కలనస
ఇసటట ననస:97-4-165
వయససస:56
లస: ససస స
94-145/493

94-145/494
7065 NDX1283530
పపరర: గబసడడల జరసపస ఆనసద గబసడడల

తసడడ:డ శశ కలమలర గబసడడల
ఇసటట ననస:97-4-171
వయససస:28
లస: పప
94-145/496

7068 NDX1806209
పపరర: ససబభబరరవప తననరర

94-145/497

తసడడ:డ గగపరలకకషషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:97-4-172
వయససస:77
లస: పప
94-145/832

7071 NDX2128941
పపరర: బభదల షపక

94-145/498

తసడడ:డ అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-4-177
వయససస:30
లస: పప
94-145/500

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:97-4-177
వయససస:39
లస: పప
94-145/502

94-144/908

భరస : సరసబశవ రరవప శవదడనస
ఇసటట ననస:97-4-118
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:97-4-172
వయససస:63
లస: ససస స
94-145/831

7053 NDX3036142
పపరర: వశ థదరరవఢసలల

తసడడ:డ వరభదడ రరవప భభగరరరడడడ
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:68
లస: పప

భరస : శశ కలమలర గబసడడల
ఇసటట ననస:97-4-171
వయససస:61
లస: ససస స

94-145/495 7067 NDX1806118
7066 NDX1283555
పపరర: గబసడడల శశ కలమలర గబసడడల
పపరర: శరఖమల దదవ తననరర

7069 NDX3131109
పపరర: వనసకట శవయఖ వనలరటటరర

94-145/484

తసడడ:డ ససబభబరరమరరడడ కలనస
ఇసటట ననస:97-4-165
వయససస:34
లస: ససస స
94-145/492

94-145/482

తసడడ:డ రరమకకషష థదరరవఢసలల
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:36
లస: పప

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:97-3-257
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడదదప కలమలర గబసటగణణ
ఇసటట ననస:97-4-165
వయససస:30
లస: ససస స
7063 NDX0069773
పపరర: ససబభబరరమరరడడడ కలనస

94-144/907

తసడడ:డ సససదడరరవప GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:97-3-208
వయససస:74
లస: పప
7060 NDX2128917
పపరర: బమఖలల గబసటగణణ

7052 NDX3015906
పపరర: గరయతడ దదవ నల

7050 NDX1952614
పపరర: అరరణ కలమలర జవసగబసటర

తసడడ:డ భకకలల జవసగబసటర
ఇసటట ననస:97-3-158
వయససస:51
లస: పప

భరస : వశ నల
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పకదదస నడరరయణ భభగరరరడడ
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:63
లస: ససస స
7057 NDX0356576
పపరర: సరసబశవ రరడడడ పరమబలపరటట

94-145/481

భరస : అరరణ కలమలర జవసగబసటర
ఇసటట ననస:97-3-158
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవసదడనడద నల
ఇసటట ననస:97-3-159
వయససస:62
లస: ససస స
7054 NDX0009662
పపరర: లలలదదవ భభగరరరడడడ

7049 JBV0854398
పపరర: కనక సససదర దదవ బబసరస

7074 NDX0569111
పపరర: కకషరషరరడడడ బభరరడడడ

94-145/501

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల రరడడడ బభరరడడడ
ఇసటట ననస:97-4-177
వయససస:40
లస: పప
94-145/503

7077 NDX0069898
పపరర: లకడణకరమమశసరర బబ మణరరడడ పలర

94-145/504

భరస : ససతడరరమలసజనవయబలల బబ మణరరడడ పలర
ఇసటట ననస:97-4-178
వయససస:72
లస: ససస స
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94-145/505

భరస : అబబబల ఘఫపల షపక
ఇసటట ననస:97-4-178
వయససస:74
లస: ససస స

7079 NDX1377928
పపరర: లకకణ నడయక భమకరఖవతష

94-145/506

తసడడ:డ బచడచ నడయక భమకరఖవతష
ఇసటట ననస:97-4-178
వయససస:48
లస: పప

7080 NDX2785277
పపరర: శకలకడణ గబసజ

94-145/833

భరస : వనసకటభడవప గబసజ
ఇసటట ననస:97-4-178
వయససస:23
లస: ససస స

94-145/571 7082 NDX2515229
94-145/572 7083 NDX0819904
94-145/507
7081 NDX2515211
పపరర: రరస అభలలశ నడయక భబకఖవతష
పపరర: లకడణ మమత బభయ భబకఖవరతష
పపరర: శవ కలమలరర జసగరశశటట జసగరశశటట

తసడడ:డ లకణ నడయక భబకఖవతష
ఇసటట ననస:97-4-178,F.NO.7 3RD LANE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకణ నడయక భబకఖవరతష
ఇసటట ననస:97-4-178,F.NO.7 3RD LANE
వయససస:21
లస: ససస స

7084 NDX0398040
పపరర: నడగమణణ కలల
ర రర

94-145/509 7086 MLJ2394096
7085 NDX0074633
పపరర: నడగలకడణ చతరరకలరర చతరరకలరర
పపరర: నడగమలలర శసరర చతరరకలరర

94-145/508

భరస : జగదదశ బభబబ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:36
లస: ససస స
7087 AP151000012158
పపరర: చసదడశశఖర చతరరకలరర

భరస : చసదడ శశఖర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:37
లస: ససస స
94-145/512

7089 AP151000012179
పపరర: జగదదష బభబబ చతరరకలరర
చతరరకలరర
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:49
లస: పప

94-145/513

94-145/514

7091 AP151000015039
పపరర: శరసతససరష లత ఇసదదరరదదవ

94-145/515

7092 AP151000012082
పపరర: మరరయనన సరసయయల మతతస

94-145/516

భరస : శకనవరస రరవప మతద
ఇసటట ననస:97-4-185
వయససస:88
లస: ససస స

7093 AP151000015368
పపరర: వజయరరణణ తడడడకకసడ

7094 NDX0009332
పపరర: అలసస అపరసజ తడడడకకసడ

94-145/517

భరస : నతడనయయలల తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:68
లస: ససస స
94-145/521

94-145/524

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:60
లస: పప

7097 NDX0397638
పపరర: రరజజరతనస తడడడకకసడ

7100 NDX1845884
పపరర: నరసమణ గబసజ

94-145/527

7103 NDX0874776
పపరర: వజయ కకషష కకకషషసశశటట

94-145/522

7106 NDX1281658
పపరర: యయసర
సస మబలలపర
తసడడ:డ రతనస మబలలపర
ఇసటట ననస:97-4-188/1
వయససస:30
లస: ససస స

94-145/520

7098 NDX0678383
పపరర: నడథడనయయల తడడడకకసద

94-145/523

తసడడ:డ రరజరతనస తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:81
లస: పప
94-145/525

7101 NDX0819896
పపరర: మధస మలలత కకషషసశశటట

94-145/526

భరస : సరయబభబబ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:50
లస: ససస స
94-145/528

తసడడ:డ సరయ బభబబ కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:29
లస: పప
94-145/530

7095 NDX1207786
పపరర: జరరరణయలషరలలమ తడడడకకసడ
తసడడ:డ నతడనయయలల తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప గబసజ
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబబ కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:27
లస: పప
7105 NDX0464198
పపరర: సరయబభబబ కకషషసశశటట

94-145/518

తసడడ:డ నతడనయయలల తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలణనసఎల జజననకలటట
ఇసటట ననస:97-4-187/1
వయససస:24
లస: ససస స
7102 NDX0874594
పపరర: కమల చసదస కకకషషసశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మతద
ఇసటట ననస:97-4-185
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతడనయయలల తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నతడనయయలల తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:97-4-187
వయససస:45
లస: పప
7099 NDX1806241
పపరర: రరణణ జజననకలటట

భరస : అరరణ కలమలర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:61
లస: ససస స

7088 AP151000012068
పపరర: అరరణకలమలర చతరరకలరర
చతరరకలరర
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకణయఖనడయబడడ చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:80
లస: పప

7096 NDX0678789
పపరర: శరమమఖల జజయయల తడడడకకసడ

94-145/510

94-145/511

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:45
లస: పప
7090 AP151000012180
పపరర: వరరసజనవయబలల చతరరకలరర

భరస : శకనవరస రరవప జసగరశశటట
ఇసటట ననస:97-4-180
వయససస:34
లస: ససస స

7104 NDX1374131
పపరర: నరసససహ రరవప గబసజ

94-145/529

తసడడ:డ షసరరబసదద గబసజ
ఇసటట ననస:97-4-188
వయససస:34
లస: పప
94-145/531

7107 NDX1281518
పపరర: దదన మమరరరగజ అలల
ర రర

94-145/532

భరస : రతనస మబలలపర
ఇసటట ననస:97-4-188/1
వయససస:71
లస: ససస స
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పపరర: రరజఖలకడణ పడమట
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94-145/533

తలర : నడగరరరరన రరవప పడమట
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:34
లస: ససస స
7111 MLJ2390052
పపరర: ససమసత చమకలరరస

94-145/536

94-145/3

94-145/540

94-145/543

తసడడ:డ రరమలరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:31
లస: పప

7121 NDX0074807
పపరర: దసరర మణ ఇసడర

7124 NDX0892802
పపరర: పడవణ నసబమరర

94-145/549 7127 NDX0074690
7126 NDX0677583
పపరర: ఆసడస
పపరర: రరమలరరవప ఇసడర
డ స నలర బబ లల నలర బబ లల

తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర రరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చతసచయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:66
లస: పప

7129 NDX1828096
పపరర: మణణ కలమలరర అలల
ర లడడ

7130 NDX1999160
పపరర: ససమసత మటటపలర

భరస : దదనకర మటటపలర
ఇసటట ననస:97-4-195
వయససస:50
లస: ససస స
7132 NDX1562355
పపరర: బససవ రరడడడ అరరమసద

94-145/555

భరస : మబతస నపలర పసటర
ఇసటట ననస:97-4-198
వయససస:58
లస: ససస స

7133 NDX2615136
పపరర: శకరరమలల బబలరస కకసడ

94-145/544

7136 NDX2704153
పపరర: మధవ లత రరడడడ మబపరపళర
భరస : పరపసరరడడడ మబపరపళర
ఇసటట ననస:97-4-198
వయససస:47
లస: ససస స

7119 NDX0874636
పపరర: సరగజన చలలర

94-145/542

7122 NDX0677914
పపరర: నలర బబ లల కసస
స రర నలర బబ లల

94-145/545

తసడడ:డ నరసససహరరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:68
లస: ససస స
94-145/547

94-145/548
7125 NDX0398289
పపరర: పసటర పరల నలర బబ లల నలర బబ లల

తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర రరవప నలర బబ లల
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:40
లస: పప
94-145/550

7128 NDX2405611
పపరర: గగరర కలమలరర బబలరసకకసడ

94-145/551

భరస : సరసబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:97-04-195
వయససస:49
లస: ససస స
94-145/553

7131 NDX1475863
పపరర: దదనకర మటటపలర

94-145/554

తసడడ:డ భమషణస మటటపలర
ఇసటట ననస:97-4-195
వయససస:64
లస: పప
94-145/737

తసడడ:డ సరసబయఖ బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:97-4-195
వయససస:62
లస: పప
94-142/1133

94-145/539

భరస : ఈశసర వరపడసరదరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-4-193
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనకర మటటపలర
ఇసటట ననస:97-4-195
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశశ రరడడడ అరరమసద
ఇసటట ననస:97-4-195
వయససస:73
లస: పప
7135 NDX2691954
పపరర: కకప రరణణ మబతస నపలర

94-145/541

తసడడ:డ సససదరర నసబమరర
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:34
లస: పప

94-145/552

94-145/834

భరస : దసషఖసత రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-4-192
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:97-4-194
వయససస:56
లస: ససస స
94-145/546

7113 NDX2735132
పపరర: వవణబ బభబబ తమరరల

94-145/538 7116 NDX1562561
7115 NDX0874685
పపరర: ససధ నడగ వరపడసనన రరడడడ చలలర
పపరర: వర లకడణ కరరరమమరర

7118 NDX1562553
పపరర: దసషఖసత రరడడడ చలలర

94-145/535

తసడడ:డ గజపత తమరరల
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కరశస రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-4-192
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ఖలసససరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-4-193
వయససస:73
లస: పప
7123 NDX0074948
పపరర: నడగరరరరన ఇసడర

94-145/537

తసడడ:డ వరపడసరద రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:97-4-191
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హహమ కరర రరవప కలరణపప
ఇసటట ననస:97-4-192
వయససస:32
లస: పప
7120 NDX0874628
పపరర: వరపడసరదరరడడడ చలలర

7112 NDX0159954
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వవసరసరపప

7110 AP151000015072
పపరర: మనడకడ చమకలరరస చమకలరరస

భరస : వనసకటటశసరరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభమషణడడవప వవసరసరపప
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధడనడగవరపడసననరరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:?97-4-191
వయససస:46
లస: ససస స
7117 NDX1586991
పపరర: శక చకకధర కలరణపప

94-145/534

తలర : నడగరరరరన రరవప పడమట
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:97-4-189
వయససస:40
లస: పప
7114 NDX0874602
పపరర: చలలర ఆదదలకడణ చలలర

7109 NDX0159129
పపరర: ఉమలదదవ పడమట పడమట

7134 NDX1999798
పపరర: వజయ బభబబ తతట

94-145/556

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:97-4-197
వయససస:39
లస: పప
94-160/520

7137 NDX0398198
పపరర: శరఖసపడసరద పపరమల

94-145/4

తసడడ:డ బకకలల పపరమల
ఇసటట ననస:?97-4-199
వయససస:67
లస: పప
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పపరర: ఉమలదదవ తతట
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94-145/557

భరస : వనసకటటశసర రరవప తతట
ఇసటట ననస:97-4-199
వయససస:61
లస: ససస స
7141 NDX3080108
పపరర: పడసరద రరవప కటటట పప గబ

94-144/910

94-145/561

94-145/835

94-163/1175

94-145/566

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప పపరగచరర
ఇసటట ననస:97-4-201
వయససస:55
లస: పప
7156 NDX0805069
పపరర: నడయబడససల మహమణద

94-145/569

94-145/574

తసడడ:డ శరఖమ సససదర మబనపలలర
ఇసటట ననస:97-5-205
వయససస:35
లస: ససస స
7162 NDX0678268
పపరర: శరఖమ సససదర మబనపలలర

94-145/577

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మబనపలలర
ఇసటట ననస:97-5-205
వయససస:64
లస: పప
7165 NDX2478725
పపరర: ఆదదలకడణ కగసన
భరస : కకషష రరవప కగసన
ఇసటట ననస:97-5- 207
వయససస:27
లస: ససస స

94-144/911

7143 NDX0398313
పపరర: డదవడ లలథర బభబబ యస

94-145/560

7145 NDX0616821
పపరర: చడరరరస వనలరససర వరసరస

తసడడ:డ జగససదడసస యస
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:40
లస: పప
94-145/562

7148 NDX2488898
పపరర: నరణల బబరరక

94-163/1173

94-145/563

7149 NDX2488955
పపరర: పడభబ రతన రరజవ బమసస

94-163/1174

తసడడ:డ రరససలట రరజజ భమషణస బమసస
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:51
లస: పప

94-145/564 7152 AP151000012029
7151 AP151000015004
పపరర: నడగమణ ఘ PERECHARLA
పపరర: శరమమఖల ససనల కలమలర
పపరగచరర
భరస : నడగగశసరరరవప PERECHARLA
తసడడ:డ నడగగశసరరరవప పపరగచరర
ఇసటట ననస:97-4-201
ఇసటట ననస:97-4-201
వయససస:76
లస: ససస స
వయససస:51
లస: పప

94-145/565

7154 NDX1283571
పపరర: నడగగశసర రరవప పపరగచదరర

94-145/568

94-145/567

7157 NDX0398073
పపరర: వజయ కలమలర చతరరకలరర
చతరరకలరర
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చతరరకలరర
ఇసటట ననస:97-4-280
వయససస:39
లస: పప

7155 NDX0805226
పపరర: నసరర హ మహమణద
భరస : నడయబడససల మహమణద
ఇసటట ననస:97-4-202
వయససస:65
లస: ససస స

94-145/570

7158 NDX0678243
పపరర: ససణత మబనపలలర మబనపలలర

94-145/575 7161 NDX0074658
7160 NDX0678482
పపరర: యశశధర పసనసగరసడ పసనసగరసడ
పపరర: ససదదప మలర వరపప

94-145/576

భరస : శరఖమ సససదర పసనసగరసడ97-5-205
ఇసటట ననస:97-5-205
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:97-5-205
వయససస:39
లస: పప

7163 NDX1811380
పపరర: బబబ మమనక కకకలసరర

7164 NDX1812040
పపరర: నవవదదత కకకలసరర

7166 NDX1811471
పపరర: కవత కకకలసరర
భరస : కరరణడకర రరడడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:44
లస: ససస స

94-145/573

తసడడ:డ శరఖమ సససదర మబనపలలర
ఇసటట ననస:97-5-205
వయససస:30
లస: ససస స

94-145/578

తసడడ:డ కరరణడకర రరడడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:27
లస: ససస స
94-145/580

7146 NDX0411520
పపరర: దదవ పడసరదస రరవపరర
తసడడ:డ ఆదడమబ రరవపరర
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయలఖ పపరగచదరర
ఇసటట ననస:97-4-201
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజమసరసన మహమణద
ఇసటట ననస:97-4-202
వయససస:68
లస: పప
7159 NDX0678292
పపరర: మబనపలర శశసత మబనపలలర

7142 NDX3080033
పపరర: శవ కలమలరర కటటట పప గబ

భరస : ఆరగన పసడతమ పడకరష గరల
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర ననలసన గరల
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:54
లస: పప
7153 AP151000012285
పపరర: జజనసన జయకలమలర పపరగచరర

94-145/559

తసడడ:డ సససదర రరవప వరసరస
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కటటట పప గబ
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:35
లస: పప
7150 NDX2488914
పపరర: ఆరగన పసడతమ పడకరష గరల

7140 AP151000012187
పపరర: ఉదయ శసకర ససరవరపప
ససరవరపప
తసడడ:డ శశషగరరర ససరవరపప
ఇసటట ననస:97-4-199
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప కటటట పప గబ
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతస కకస
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:55
లస: పప
7147 NDX3117728
పపరర: కరకసత కలమలర కటటట పప గబ

94-145/558

భరస : శరఖస పడసరద ససరవరపప
ఇసటట ననస:97-4-199
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకయఖ కటటట పప గబ
ఇసటట ననస:97-4-200
వయససస:62
లస: పప
7144 NDX2182285
పపరర: లకడణ నడరరయణ నసతకకస

7139 NDX0157818
పపరర: ససచరరత ససరవరపప

94-145/579

తసడడ:డ కరరణడకర రరడడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:28
లస: ససస స
94-145/581

7167 AP151000015283
పపరర: ససణతడకకరణ మలర వరపప

94-145/582

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:44
లస: ససస స
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7168 AP151000015073
పపరర: హహమలత మలర వరపప

94-145/583

భరస : శశషగరరరరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:65
లస: ససస స
7171 NDX0804666
పపరర: శశషగరరర రరవప మలర వరపప

94-145/586

94-145/589

భరస : బభబమరరవప గబసటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:48
లస: ససస స
7177 NDX1367671
పపరర: వజయ లకడణ వడడడణస

94-145/592

94-145/595

94-145/598

భరస : గణణశ బభబబ మడడగబడర
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:47
లస: ససస స
7189 NDX1999558
పపరర: వజయ లకడణ రరమశశటట

94-145/601

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:53
లస: పప

7181 NDX0677609
పపరర: బభబబరరవప గబసటట

7184 NDX2860674
పపరర: షససన గబసటట

7187 NDX1793943
పపరర: హసపస సవల

7190 NDX1941450
పపరర: ససనత ఇనపగరలర

94-145/604

7193 NDX2000024
పపరర: సరయ కకషష కకశశర తషమణల

94-145/593

7196 NDX1794024
పపరర: బభల సరసమ సవల
తసడడ:డ పడకరశస సవల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:59
లస: పప

7179 NDX2000560
పపరర: మలణణకఖ రరవప రరయపపడడ

94-145/594

తసడడ:డ జజసఫ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:45
లస: పప
94-145/596

7182 NDX0009175
పపరర: ఏన యస వనసకటటశసర రరవప
గబగరరలస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:53
లస: పప

94-145/597

94-145/836

7185 NDX2980159
పపరర: గణణశ బభబబ మడడగబడర

94-144/912

తసడడ:డ కనన రరవప మడడగబడర
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:55
లస: పప
94-145/599

7188 NDX1999418
పపరర: వననల మలశశటట

94-145/600

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:31
లస: ససస స
94-145/602

7191 NDX1999384
పపరర: హహహమవత మలశశటట

94-145/603

భరస : ససబభబ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:54
లస: ససస స
94-145/605

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ తషమణల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:38
లస: పప
94-145/607

94-145/591

తసడడ:డ సరసబశవరరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:73
లస: ససస స
7195 NDX1755224
పపరర: రరమచసదడరరవప గరజల

7176 NDX0877241
పపరర: అనసరరధ పరమబలపరటట

94-145/590

తసడడ:డ బభల సరసమ సవల
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పవన కలమలర రరమశశటట
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:40
లస: ససస స
7192 NDX1755190
పపరర: శకలసతల గరజల

7175 NDX0009159
పపరర: పదణలత గబగరరలస

7178 NDX2176833
పపరర: సరగజనదదవ పరమబలపరటట

94-145/585

94-145/588

భరస : మలణణకఖరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబబ రరవప గబసటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:18
లస: ససస స
94-144/913

7173 NDX1999293
పపరర: అనసరరధ రరయపపడడ

భరస : ఎన యస వనసకటటశసర రరవప గబగరరలస
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస గబసటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ వడడడణస
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:66
లస: పప
7186 NDX2980142
పపరర: జజఖత లకడణ మడడగబడర

94-145/587

భరస : సరసబశవ రరడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడడ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:50
లస: పప
7183 NDX1367663
పపరర: నడగగశసర రరవప వడడడణస

7172 NDX1845959
పపరర: సహహత పడశరసత గబగరరలస

7170 NDX1811638
పపరర: కరరణడకర రరడడడ కకకలసరర

తసడడ:డ హరర మహన రరడడ కకకలసరర
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఎన యస వనసకటటశసరరర గబగరరలస
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నడగగశసర రరవప వడడడణస
ఇసటట ననస:97-5-208
వయససస:61
లస: ససస స
7180 NDX0877209
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరమబలపరటట

94-145/584

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కగసన
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనస మలర వరపప
ఇసటట ననస:97-5-207
వయససస:68
లస: పప
7174 NDX0678185
పపరర: రమలదదవ గబసటట

7169 NDX2478717
పపరర: కకషషరరవప కగసన

7194 NDX1999509
పపరర: పవన కలమలర రరమశశటట

94-145/606

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:53
లస: పప
94-145/608

7197 NDX1999459
పపరర: ససబభబ రరవప మలశశటట

94-145/609

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-5-209
వయససస:64
లస: పప
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7198 AP151000015260
పపరర: శరరదడలకడణ పప ననపలర

94-145/610

భరస : మసరసనడడస పప ననపలర
ఇసటట ననస:97-5-210
వయససస:48
లస: ససస స
94-145/613

భరస : రరమలరరవప ససదబస
ఇసటట ననస:97-5-210
వయససస:73
లస: ససస స
94-145/616

తసడడ:డ రరమలరరవప ససదబస
ఇసటట ననస:97-5-211
వయససస:49
లస: పప
94-145/619

94-145/622

94-163/1176

94-145/626

భరస : వనసకటటశ చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:30
లస: ససస స
94-145/629

తసడడ:డ రరమమహన రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:97-5-222
వయససస:39
లస: పప

94-145/620

7211 NDX0009274
పపరర: షరలలమ వకరకసత వరర న

7214 NDX2488856
పపరర: రవ కకరణ నలర మలర

94-145/623

7220 NDX2000495
పపరర: నవన తదజ పలలర

94-145/632

7223 NDX0567271
పపరర: శకనవరసరరవప చమట

94-163/1177

7226 NDX0440404
పపరర: శకనవరసరరవప అనశశటట
తసడడ:డ రరమమహన రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:97-5-222
వయససస:41
లస: పప

94-145/618

7209 NDX1562405
పపరర: రమమష వనసకలల

94-145/621

7212 NDX0567198
పపరర: వజయకలమలర పససపపల

94-145/624

7215 NDX1283498
పపరర: పలలర రమలఖ కకరస ర పలలర

94-145/625

తసడడ:డ రరమ కకటట పలలర
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:28
లస: ససస స
94-145/627

7218 NDX0567305
పపరర: కళళఖణణ చమట

94-145/628

భరస : శకనవరసరరవప చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:36
లస: ససస స
94-145/630

7221 NDX0567321
పపరర: వనసకటటష చమట

94-145/631

తసడడ:డ ఉదయయశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:30
లస: పప
94-145/633

తసడడ:డ ఉదయయశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:43
లస: పప
94-145/635

7206 NDX0009142
పపరర: రరమ రరవప ససదబస ససదబస

తసడడ:డ సససకనన పససపపల
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:22
లస: పప
7217 NDX1793133
పపరర: మధసరవరణణ చమట

94-145/615

తసడడ:డ కకసడయఖ వనసకలల
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట పలలర
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయయశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:35
లస: పప
7225 NDX0397588
పపరర: వసశకకషష అనశశటట

7208 NDX0009308
పపరర: నరణల శరసత వరర న మబరగరడడ

7203 NDX0961664
పపరర: శకలకడణ ససదబస

తసడడ:డ లకడణ నడరరయణ ససదబస
ఇసటట ననస:97-5-211
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉదయయశసర రరవప చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:64
లస: ససస స
7222 NDX1793349
పపరర: ఏడడకకసదలల చమట

94-145/617

తసడడ:డ శరసత వరరన షరలలమ
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:44
లస: పప

Deleted

7219 NDX0567230
పపరర: పపషరపవత చమట

7205 AP151000012207
పపరర: వనసకటససబభబరరవప అదసరర

94-145/612

భరస : కళళఖణ పపడమచసద ససదబస
ఇసటట ననస:97-5-211
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరసత వరర న మబరగరడడ
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర కరరసగర
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:38
లస: ససస స
7216 NDX2153542
పపరర: శశసత చమట

94-145/614

తసడడ:డ ససబడహణణఖస అదసరర
ఇసటట ననస:97-5-211
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఈశసరయఖ వససమలర
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:39
లస: ససస స

7213 NDX2488831
పపరర: బమఖలల కరరసగర

7202 AP151000012159
పపరర: సథడఖశకనవరసరరవ రరమశశటట

7200 AP151000015206
పపరర: ససభభషసణణ పప ననపలర

భరస : మసరసనడడస పప ననపలర
ఇసటట ననస:97-5-210
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:97-5-210
వయససస:57
లస: పప

7204 NDX0962100
పపరర: కళళఖణ పపడమచసద ససదబస ససదబస

7210 NDX0874859
పపరర: శరమమఖల ససనత వరర న
మమరగవ డడ
తసడడ:డ యస యస వరరన మమరగవ డడ
ఇసటట ననస:97-5-215
వయససస:35
లస: పప

94-145/611

భరస : సతఖశకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:97-5-210
వయససస:52
లస: ససస స

7201 AP151000015119
పపరర: పడభభవత ససదబస

7207 NDX1562363
పపరర: పవతడ వససమలర

7199 NDX0892745
పపరర: కకమల రరమశశటట

7224 NDX0567362
పపరర: ఉదయయశసర రరవప చమట

94-145/634

తసడడ:డ సరసబయఖ చమట
ఇసటట ననస:97-5-217
వయససస:71
లస: పప
94-145/636

7227 AP151000012071
పపరర: రరమణహనరరవప అనశశటట

94-145/637

తసడడ:డ మలధవరరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:97-5-222
వయససస:70
లస: పప
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94-145/837

భరస : దసరర పడసరద తమణశశటట
ఇసటట ననస:97-5-223
వయససస:25
లస: ససస స
7231 NDX0610766
పపరర: షసబ అసజల మమమలబతత
స ల

94-145/640

94-145/643

94-145/644

తసడడ:డ చసదడస వనలతసగ
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:31
లస: ససస స
7240 NDX2182343
పపరర: సరసబభడజఖస పసదబపలర
భరస : ససబడమణఖఎస పసదబపలర
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:61
లస: ససస స

7235 NDX2792802
పపరర: ఫపర రరనస వజయ కలమలరర
కలసచడకరరక
భరస : డదవడ లలథర బభబబ మమడతపలర
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:61
లస: ససస స

94-145/838

7238 NDX0074864
పపరర: లలత వనలతసగ వనలతసగ

94-145/645

7241 AP151000015243
పపరర: సరగజ

94-145/650 7244 AP151000012134
7243 NDX0962050
పపరర: మమధ చన దకడణడమమరరస అమరర
పపరర: జయరరస యన.సస

7246 NDX0356659
పపరర: ససనత దడసరర
భరస : దడసరర కకషప ర కలమలర
ఇసటట ననస:97-5-230
వయససస:51
లస: ససస స
7249 AP151000012415
పపరర: శకనవరస దడసరర దడసరర

94-145/648

94-145/656

7250 AP151000012118
పపరర: శసకరరరవప దడసరర

94-145/651

94-145/659

7255 NDX2312619
పపరర: లల నడగ లకడణ మబళరపపడడ

94-145/662

7253 NDX1281476
పపరర: నఖల పసడత బరక బరక

94-145/654

భరస : తషలసస మబళళపపడడ
ఇసటట ననస:97-5-232
వయససస:65
లస: ససస స

7239 AP151000015277
పపరర: వజయవనలతళగల

94-145/646

7242 NDX2354991
పపరర: అరరద షపక

94-145/649

7245 NDX1508466
పపరర: సరయ ససససణత దడసరర

94-145/652

7248 AP151000015458
పపరర: సరవతడ దడసరర దడసరర

94-145/655

భరస : శసకరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:97-5-230/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-145/657

7251 NDX1281468
పపరర: చరరషణ బరక బరక

94-145/658

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప బరక
ఇసటట ననస:97-5-231
వయససస:32
లస: ససస స
94-145/660

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప బరక
ఇసటట ననస:97-5-231
వయససస:29
లస: పప
7256 AP151000015062
పపరర: తషలసస మబళళపపడడ

94-144/914

తసడడ:డ కకశశర కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:97-5-230
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:97-5-230/1
వయససస:72
లస: పప

7252 NDX1281450
పపరర: యలససణన జజననలగడడ
జజననలగడడ
భరస : వవసకటటశసర రరవప బరక బరక
ఇసటట ననస:97-5-231
వయససస:58
లస: ససస స

7236 NDX3023264
పపరర: నడగగశసర రరవప మదడసస

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషప ర కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:97-5-230
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:97-5-230/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : అమరరనథ మమలపపడడ
ఇసటట ననస:97-5-232
వయససస:44
లస: ససస స

7247 NDX0382978
పపరర: కకషప ర కలమల ర దడసరర

94-145/642

భరస : చసదడస వనలతగల
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నసబయలర యన.సస
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:77
లస: పప
94-145/653

తసడడ:డ జజసఫ రవ కలమలర మమరరస
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరవప మదడసస
ఇసటట ననస:97-5-226 27 4TH LINE
వయససస:28
లస: పప

భరస : జయరరమ ఎన సస
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవనసకటటశసరరరవప అమరర
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:53
లస: పప

94-145/639

తసడడ:డ వనసకట ససరరఖపడసరద కలసట
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చసదడస వనలతసగ
ఇసటట ననస:97-5-229
వయససస:34
లస: ససస స
94-145/647

7230 NDX1562603
పపరర: మమరరస గరడర

94-145/641 7233 NDX0616813
7232 NDX1281500
పపరర: మననజ కలమలర చసతడ చసతడ
పపరర: దదవఖనడయబడడ KUNTA

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజక ససటపసన గరడర
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:65
లస: పప
7237 NDX0074849
పపరర: వనజ వనలతసగ వనలతసగ

94-145/638

తసడడ:డ దడవద లలధర బభబబ మమడదపలర
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కగనడడ మమమలబతష
స ల
ఇసటట ననస:97-5-226
వయససస:28
లస: ససస స
7234 NDX0677674
పపరర: జజసఫ రవ కలమలర గరడర

7229 NDX1562371
పపరర: కకప ససదదపసస మమడదపలర

7254 NDX1281443
పపరర: వవసకటటశసర రరవప బరక బరక

94-145/661

తసడడ:డ అపపలలరరవప నడయబడడ అపపలనడయబడ
ఇసటట ననస:97-5-231
వయససస:59
లస: పప
94-145/663

7257 NDX2312569
పపరర: అమరరనథ మబళరపపడడ

94-145/664

తసడడ:డ వనసకట రరవప మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:97-5-232
వయససస:42
లస: పప
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94-145/738 7259 NDX2964641
7258 NDX2570927
పపరర: మబలర పపడడ రరహహల రసగరరరవప
పపరర: మహససన మహమణద అల
సయద
తసడడ:డ అమరనడథ మలలపపడడ
తసడడ:డ బజర లలర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:97-5-232
ఇసటట ననస:97-5-232
వయససస:18
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

94-145/839

7261 MLJ0745703
పపరర: ససశల మలరరడడ

7262 NDX1139286
పపరర: సరసబశవరరవప పప ననగసటట
పప ననగసటట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పప ననగసటట
ఇసటట ననస:97-5-232/1
వయససస:57
లస: పప

94-145/667

7265 NDX2000420
పపరర: రరఘవమణ చసతడ

94-145/670

94-145/666

భరస : వనసకటరరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:97-5-232/1
వయససస:70
లస: ససస స
7264 NDX0397745
పపరర: పడసనన ఆళళ ఆళళ

94-145/669

భరస : ససబభబరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:46
లస: ససస స
7267 NDX1613273
పపరర: లకడణ ఆలపరటట ఆలపరటట
భరస : శసకర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:63
లస: ససస స
7270 NDX0397711
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడడ ఆళళ ఆళళ

94-145/675

94-144/150

94-144/153

94-144/156

తసడడ:డ జజససఫ పరమబల
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:32
లస: పప

94-145/676

94-145/678

94-144/151

94-145/674

7272 AP151000009498
పపరర: ససతడరతనస

7286 NDX0961953
పపరర: అనల కలమలర పరమబల
పరమబల
తసడడ:డ జజసఫ పరమబల
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:35
లస: పప

94-144/149

7275 AP151000009197
పపరర: కనకదసరర కరజ

94-144/152

భరస : మలలర శసరరరవప
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:59
లస: ససస స
94-144/154

7278 NDX1839515
పపరర: రరసబభబబ రరయబడడ

94-144/155

తసడడ:డ తరరపత రరవప రరయబడడ
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:36
లస: పప
94-145/677

భరస : మషప బభబబ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:42
లస: ససస స
94-145/679

భరస : జజసఫ కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:54
లస: ససస స
94-145/682

7269 NDX2000396
పపరర: పవన కలమలర చసతడ

94-144/157 7281 NDX0962274
7280 MLJ2383271
పపరర: వజయకలమలర రరడడడ యరకస రరడడడ
పపరర: ససధడరరణణ చదబబడ లల

7283 NDX2312668
పపరర: పడమలల కరరఖసశశటట

94-145/671

భరస : సరసమనడదస
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజసఫ పరమబల
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:51
లస: ససస స
7285 NDX0411660
పపరర: అశశక కలమలర పరమబల

7277 AP151000009499
పపరర: మరరయమణ బతష
స ల

7266 NDX2000453
పపరర: రరమలసజన అననపపరరడడ

తసడడ:డ రరజయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:26
లస: పప

భరస : తతటసరసమనడధస
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరజ కరవవరర
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:46
లస: పప
7282 AP151000015290
పపరర: రరణణమణ పరమబల

94-145/673

భరస : రఘబనడదరరవప
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:63
లస: ససస స
7279 NDX1548140
పపరర: శకనవరసన కరవవరర

7274 AP151000009142
పపరర: వజయలకడణ కకక

94-145/668

భరస : తరరపత రరడడడ అననపప రరడడ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ చసతడ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:57
లస: పప

భరస : నడగ రరజ
ఇసటట ననస:97-6
వయససస:54
లస: ససస స
7276 NDX0736991
పపరర: అననపపరష పస

7271 NDX2087683
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతడ

7263 NDX2478733
పపరర: రగణబక ఆళర
తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడడ ఆళర
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసచచరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:50
లస: పప
7273 NDX1474477
పపరర: వదడఖ వత లగరశశటట

7268 NDX2000370
పపరర: రవ తదజ చసతడ

94-145/665

భరస : సరసబశవరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:97-5-232/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజయఖ చసతడ
ఇసటట ననస:97-5-233
వయససస:49
లస: ససస స
94-145/672

7260 MLJ3676376
పపరర: వజయ శక పప ననగసటట

7284 NDX2312874
పపరర: ఝలనస రరణణ కరరఖసశశటట

94-145/680

తసడడ:డ జజసఫ కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:54
లస: ససస స
94-145/683

7287 NDX0962217
పపరర: ససనల కలమలర పరమబల
పరమబల
తసడడ:డ జజసఫ పరమబల
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:35
లస: పప

94-145/684
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94-145/685

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:41
లస: పప
7291 AP151000009076
పపరర: లకడణదదవ కరలలరర

94-144/158

94-144/161

94-144/164

7300 NDX0482448
పపరర: ససబడహణణఖస గరరకపరటట

94-144/167

94-144/170

94-144/173

94-144/165

7301 NDX0482505
పపరర: శకనవరసరరవప ఆర

7304 NDX0980359
పపరర: పటటల చససడసరర

7307 NDX1949348
పపరర: తడరక రరజవ కరకలనసరర

94-144/176

7310 NDX2754646
పపరర: కరలలష షపక

94-144/168

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:97-6-236/1
వయససస:34
లస: ససస స

7313 NDX0927657
పపరర: మహబమబబ షపక

94-144/171

7316 NDX1330521
పపరర: పడశరసత యన
తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:97-6-237
వయససస:29
లస: ససస స

94-144/163

7299 NDX2126333
పపరర: అమరరనథ రగపలలర

94-144/166

7302 NDX0980623
పపరర: ససరఖకలమలరర చససడసరర

94-144/169

7305 NDX1363209
పపరర: ససతమణ గబసటటపలర

94-144/172

భరస : నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:37
లస: ససస స
94-144/174

7308 NDX1363191
పపరర: నడగగశసర రరవప గబసటటపలర

94-144/175

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:45
లస: పప
94-144/915

7311 NDX1389741
పపరర: జహహ షరరర పఠరన

94-144/177

తసడడ:డ మలబబ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:97-6-236/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-144/179

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:97-6-236/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-144/181

7296 NDX0482497
పపరర: శరఖమల ఆర

భరస : పటటల
ఇసటట ననస:97-6-234
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగబర షపక
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:34
లస: పప
94-144/178

94-144/160

తసడడ:డ ససవర నడగగశసర రరవప రగపలలర
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప కరకలనసరర
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడమ దదవ నడమల
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:49
లస: పప

తలర : మమలలల
ఇసటట ననస:97-6-236/1
వయససస:54
లస: పప

7298 NDX0735837
పపరర: శకనవరసరరవప కరకరపరరస

7293 NDX0482430
పపరర: పదడణవత గరరకపరటట

భరస : శవ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అమణనన
ఇసటట ననస:97-6-234
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నడగభమషణస
ఇసటట ననస:97-6-236
వయససస:85
లస: ససస స

7315 NDX1197789
పపరర: మసరసనసల షపక

94-144/162

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమణడరరవప
ఇసటట ననస:97-6-234
వయససస:38
లస: పప

7312 NDX1167469
పపరర: షకకల షపక

7295 NDX1169747
పపరర: రగజరమణణ B

94-145/687

భరస : ససబడహణణఖస
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:42
లస: పప

7309 NDX1712596
పపరర: కకషప ర నడమల

94-144/159

భరస : భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:49
లస: ససస స

7297 NDX1169739
పపరర: వవసకట నడగసరయళ భరత
బబజవరడ
తసడడ:డ భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:27
లస: పప

7306 NDX0396499
పపరర: హరనడథ బభబబ చననకకటర

7292 AP151000006026
పపరర: శవపడసరద కరలలరర

7290 NDX2312718
పపరర: మససస కరరఖసశశటట

తసడడ:డ జజసఫ కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:97-6/3
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరధడకకకషనయఖ
ఇసటట ననస:97-6-218
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-6-219
వయససస:42
లస: ససస స

7303 NDX0024737
పపరర: రరజకలమలర చడగసటట

94-145/686

తసడడ:డ ససగరతరరవప CHEBROLU
ఇసటట ననస: 97-6/3
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:97-6-218
వయససస:72
లస: ససస స
7294 NDX0736181
పపరర: శకపపరష కరకరపరరస

7289 NDX0962266
పపరర: మషప బభబబ చదబబడ లల

7314 NDX1197797
పపరర: ఫరతమ షపక

94-144/180

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:97-6-236/1
వయససస:78
లస: ససస స
94-144/182

7317 NDX1363225
పపరర: వజయ కలమలరర ననలపపడడ

94-144/183

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:97-6-237
వయససస:48
లస: ససస స
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7318 NDX0024661
పపరర: పడదదప కలమలర నవలపపడడ

94-144/184

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:97-6-237
వయససస:31
లస: పప
7321 NDX1999012
పపరర: సప న కలమలరర ననలపపడడ

94-144/604

94-144/189

94-144/192

7330 NDX1363233
పపరర: రఫసకలననసర షపక

94-144/195

94-144/198

94-144/201

94-144/193

7331 MLJ0743120
పపరర: తతఫసక షపక

7334 NDX1363324
పపరర: శవ రవ తదజ జకస

94-144/204

94-144/196

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరయణ గబతడస
ఇసటట ననస:97-6-251 F.NO.B1
వయససస:25
లస: పప

7343 NDX2382026
పపరర: గగతమ పసడయల తతట

94-144/199

7329 NDX1363241
పపరర: మమహర ఫసరగజజ షపక

94-144/194

7332 AP151000006134
పపరర: రఫసక షపక

7346 NDX2381994
పపరర: శకనవరస రరవప తతట
తసడడ:డ అమమయఖ తతట
ఇసటట ననస:97-6-255
వయససస:54
లస: పప

94-144/197

7335 NDX1363290
పపరర: కకటటశసరరరవప జకస

94-144/200

తసడడ:డ శకరరమబలల జకస
ఇసటట ననస:97-6-245
వయససస:53
లస: పప
94-144/203

భరస : ససనల రతన కలమలర
ఇసటట ననస:97-6-248
వయససస:57
లస: ససస స
94-144/916

7341 NDX2777795
పపరర: కరశ లకడణ ఉపపలలదదనడ

94-144/917

భరస : లకణణ ఉపపలలదదనడ
ఇసటట ననస:97-6-251
వయససస:28
లస: ససస స
94-144/205

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:97-6-255
వయససస:28
లస: ససస స
94-144/207

94-144/191

తసడడ:డ అబబబల ఖయబఖమ షపక
ఇసటట ననస:97-6-242
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: కరశ లకడణ ఉపపలలదదనడ
ఇసటట ననస:97-6-251
వయససస:34
లస: పప
94-144/918

7326 NDX0024752
పపరర: ససనల కలమలర భమపత

94-144/202 7338 AP151000009037
7337 NDX0025221
పపరర: పరసడడరసగ వఠల రరవప మరకరన
పపరర: సససధదయలససశల పరలపరరస

7340 NDX2777787
పపరర: లకణణ ఉపపలలదదనడ

94-144/188

భరస : రఫసక షపక
ఇసటట ననస:97-6-242
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:97-6-245/1
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ పరల జయరరజ
ఇసటట ననస:97-6-248
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:97-6-255
వయససస:21
లస: పప

7328 NDX0482414
పపరర: రవబభబబ భమపత

7323 NDX0024778
పపరర: ససజజత సకలల భమపత

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-245
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరసడడరసగవఠల రరవప
ఇసటట ననస:97-6-245/1
వయససస:75
లస: ససస స

7345 NDX2382042
పపరర: హహమసత తతట

94-144/190

తసడడ:డ అబబబల కయళమ
ఇసటట ననస:97-6-242
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-245
వయససస:53
లస: ససస స

7342 NDX2776151
పపరర: పవన నడయబడడ గబతడస

7325 NDX1801084
పపరర: సతఖ పడకరశ భమపత

94-144/186

భరస : ససనల రతన కలమలర
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడసస
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:56
లస: పప

భరస : అబబబల ఖయబఖస
ఇసటట ననస:97-6-242
వయససస:66
లస: ససస స

7339 NDX0482398
పపరర: ససనల రతనకలమలర పరలపరరస

94-144/187

తసడడ:డ రవ బభబబ భమపత
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:24
లస: పప

7327 NDX0737809
పపరర: యల వ రరమకకషష పడసరద
పసరరగబపలర
తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:46
లస: పప

7336 AP151000009017
పపరర: లకడణదదవ మరకరన

7322 NDX0737239
పపరర: జజఖతసత పసరరగబపలర

7320 NDX0383182
పపరర: లకణయఖ నసబమరర

తసడడ:డ బబ డతయఖ
ఇసటట ననస:97-6-237
వయససస:59
లస: పప

భరస : యల వ రరమకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవబభబబ
ఇసటట ననస:97-6-241
వయససస:53
లస: ససస స

7333 NDX1474519
పపరర: పదణజ జకస

94-144/185

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:97-6-237
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడదదప కలమలర ననలపపడడ
ఇసటట ననస:97-6.237
వయససస:23
లస: ససస స
7324 NDX0482422
పపరర: మనన ్జలలరరనస భమపత

7319 NDX0024679
పపరర: పడసరద నవలపపడడ

7344 NDX2382000
పపరర: అనసరరధ తతట

94-144/206

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:97-6-255
వయససస:50
లస: ససస స
94-144/208

7347 NDX0024604
పపరర: సలలమ రరణణ కకమబణ

94-144/209

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:97-6-258
వయససస:38
లస: ససస స
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94-144/210

భరస : పడభబదడసస
ఇసటట ననస:97-6-258
వయససస:53
లస: ససస స
7351 NDX0024620
పపరర: రరకకణణణ సప సగర

94-144/213

94-144/216

94-144/219

94-144/733

94-144/222

94-144/225

94-144/228

94-144/231

భరస : మదనమహనరరవప గరడడగబ
ఇసటట ననస:97-6-264
వయససస:50
లస: ససస స

94-144/218

7359 NDX0370171
పపరర: బభషర మహమణద

94-144/221

94-144/734 7362 NDX2586154
94-144/735
7361 NDX2614873
పపరర: మజహర అహణద మహమణద
పపరర: ఫసరబ గససయల పరరసన మహమణద

7364 NDX0980755
పపరర: సతఖవత పలలర

తసడడ:డ కరరమబలర మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:18
లస: ససస స
94-144/223

7367 NDX0980722
పపరర: జరరష జరటట

7370 NDX0980532
పపరర: వజయ దడనయయల నవతల

7373 NDX0735662
పపరర: రతనస దదనవ

7376 NDX0024844
పపరర: జవన లత కసబభల
భరస : బభబబరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:97-6-264
వయససస:58
లస: ససస స

7365 NDX1194703
పపరర: షబర మహమణద

94-144/224

భరస : అనసర
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:42
లస: ససస స
94-144/226

7368 NDX0736330
పపరర: వననలన రతనస దదనవ

94-144/227

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:80
లస: ససస స
94-144/229

7371 NDX1668476
పపరర: సలలణన సయఖద

94-144/230

తసడడ:డ అలలసఫ పరషర సయఖద
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:28
లస: పప
94-144/232

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:84
లస: పప
94-145/688

7356 NDX1548090
పపరర: కలమ మహమణద

తసడడ:డ అమన సరహహబ
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:62
లస: పప
7375 NDX0401240
పపరర: మహలకడణ గరడడగబ

94-144/220

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర నవతల
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:24
లస: పప
7372 AP151000006307
పపరర: మలలర శసరరరవప కరజ

7358 AP151000006336
పపరర: కరరమబలలర మహమణద

94-144/215
7353 NDX1999004
పపరర: ఎన బ కకషష హరరశ చననకకటర

తసడడ:డ ఖలల మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర బభబబ
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:45
లస: ససస స
7369 NDX1712612
పపరర: వజయ శరస నవతల

94-144/217

తసడడ:డ అనవర అహణద మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజసన ససగబణ ఇజయ జరటట
ఇసటట ననస:97-6-262
వయససస:25
లస: ససస స
7366 NDX0736363
పపరర: గగరరర దడసరర

7355 NDX0370098
పపరర: మబసతడజ యస

94-144/212

తసడడ:డ చననకకటర ససడదరసన బభబబ
ఇసటట ననస:97-6-260
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బభషర మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అనసర అహణద మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:19
లస: ససస స
7363 NDX1712604
పపరర: లన జజస ఫసన జరటట

94-144/214

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలల
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:28
లస: పప
7360 NDX2580959
పపరర: ఫతదహ అఫడన మహమణద

7352 AP151000006337
పపరర: సతష కలమలర సప సగ

7350 NDX0025106
పపరర: పడభబదడసస కకమబణ

తసడడ:డ శరససప నస
ఇసటట ననస:97-6-258
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-259
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరరమబలలర మహమణద
ఇసటట ననస:97-6-261
వయససస:39
లస: ససస స
7357 NDX1363316
పపరర: మహమణద ససమర

94-144/211

తసడడ:డ పడభబదడసస
ఇసటట ననస:97-6-258
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-6-259
వయససస:75
లస: ససస స
7354 NDX0370049
పపరర: సబర షపక

7349 NDX0024711
పపరర: శరఖమ కలమలర కకమబణ

7374 NDX2087428
పపరర: రరమ కకషష నడగళర

94-144/233

తసడడ:డ కకషష మహన నడగళర
ఇసటట ననస:97-6-263
వయససస:35
లస: పప
94-145/689

94-145/690
7377 NDX0024794
పపరర: హహరరమస నవన కలమలర కసబభల

తసడడ:డ బభబబరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:97-6-264
వయససస:32
లస: పప
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7378 NDX0024828
పపరర: బభబబరరవప కసబభల
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94-145/691

తసడడ:డ పడకరశరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:97-6-264
వయససస:64
లస: పప
7381 NDX0725317
పపరర: శక లకడణ కకరస ర కనడన

94-144/235

94-144/238

94-144/241

94-144/244

94-144/247

94-144/250

94-144/253

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:45
లస: ససస స

7391 NDX0482547
పపరర: కరసతమణ ఈమన

7394 NDX0973974
పపరర: చటటటబభబబ ఈమన

7397 NDX0482554
పపరర: చసదడశశఖర రరవప ఈమన

7400 NDX2754620
పపరర: తదజశసన కటట

94-144/921

7403 NDX2757847
పపరర: హహహమవత కరక

94-144/245

94-144/248

భరస : ససతడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:51
లస: ససస స

94-144/240

7389 NDX2514537
పపరర: తదజసససన కటట

94-144/243

7392 NDX0397166
పపరర: లత కటభట

94-144/246

7395 NDX0383034
పపరర: రనసనహహసపసన షపక

94-144/249

తసడడ:డ ఖలససస సససదడ
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:43
లస: పప
94-144/251

7398 NDX0397208
పపరర: లకణణరతనరరజ కటభట

94-144/252

తసడడ:డ జగససదడసస
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:55
లస: పప
94-144/919

7401 NDX2860997
పపరర: రమమశ కరక

94-144/920

తసడడ:డ ధతసరèనడ కరక
ఇసటట ననస:97-6-270/2
వయససస:43
లస: పప
94-144/922

Deleted

7406 NDX1131945
పపరర: ససధడరరణణ గబమలణడడ

7386 NDX1867417
పపరర: అదద లకడణ బబ బమబరర

భరస : లకణణరతనరరజ
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమమశ కరక
ఇసటట ననస:97-6-270/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-144/254

94-144/237

తసడడ:డ రతన రరజ కటట
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ కటట
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరన
ఇసటట ననస:97-6-270/2
వయససస:43
లస: పప
7405 NDX0397356
పపరర: అనత

94-144/242

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రన హహసపసన
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:62
లస: పప
7402 NDX2767499
పపరర: రమమశ కరక

7388 NDX1867383
పపరర: గగపయఖ రరచమసత

7383 MLJ3562451
పపరర: ఫణణసదడ కనడన

భరస : నడగరరజ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:97-6-269
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:53
లస: పప
7399 AP151000006106
పపరర: ఖలససస షససదస షపక

94-144/239

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఈమన
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:25
లస: పప
7396 NDX0927913
పపరర: భమషణ కటభట

7385 MLJ3562444
పపరర: లకడణనడరరయణ కనడన

94-144/234

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ రరచమసత
ఇసటట ననస:97-6-269
వయససస:71
లస: పప

భరస : రనసన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:97-6-270
వయససస:31
లస: ససస స
7393 NDX2087287
పపరర: ఏక లవఖ ఈమన

94-144/236

తసడడ:డ రసగయఖ కనడన
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఎగయఖ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:97-6-269
వయససస:29
లస: పప
7390 NDX1712620
పపరర: సమరర బభనస షపక

7382 MLJ3562436
పపరర: వజయలకడణ కనడన

7380 NDX1147701
పపరర: కనడన ససహరరకర

భరస : ఫణణసదడ
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:39
లస: పప
7387 NDX1867409
పపరర: నడగరరజ బబ బమబరర

94-145/739

తసడడ:డ బభబబరరవప కసబభల
ఇసటట ననస:97-6-264
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:97-6-268
వయససస:33
లస: ససస స
7384 MLJ3562428
పపరర: నడగరరజ కనడన

7379 NDX2613420
పపరర: శరకవణణ పడజజ కసబభల

94-144/255

7404 NDX2837326
పపరర: హహహమవత కరక

94-145/840

Deleted

భరస : రమమశ కరక
ఇసటట ననస:97-6-270/2
వయససస:40
లస: ససస స

7407 AP151000009130
పపరర: ఏససకకపరమణణ పరటటబసడర

94-144/256

భరస : జజరరరవకటర
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:65
లస: ససస స

Page 253 of 363

7408 MLJ2386233
పపరర: సససదడబ షపక
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94-144/257

భరస : హసపసన
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:69
లస: ససస స
7411 NDX1999046
పపరర: శకనవరస దసరర పడసరద గగపరల

94-144/260

94-144/263

94-144/266

94-144/269

94-161/611

7415 NDX0735019
పపరర: ఝలనస రరణణ యస

7418 NDX0737718
పపరర: వనసకట రమణమణ ఈసస

7421 NDX1999079
పపరర: నడగరరజ బతష
స ల

7424 NDX2876225
పపరర: ససనల కలమలర కకలలరర

94-144/271

7427 NDX1886359
పపరర: అనతడ భమవరపప

తసడడ:డ వనసకటభడయబడడ
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:56
లస: పప
94-144/264

94-144/274

7430 NDX1194679
పపరర: ఆలబబగ మహమణద

94-144/267

7433 NDX2514511
పపరర: మధసరరమల గరడడల
భరస : ఫరడనసస గరడడల
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:23
లస: ససస స

7435 NDX2312296
పపరర: రరహహయల మహమణద

7436 NDX0928028
పపరర: రగషరణ సయఖద

94-144/280

భరస : అలలసఫ
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:34
లస: ససస స

94-144/265

7419 NDX0735142
పపరర: పడకరష యస

94-144/268

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:97-7
వయససస:34
లస: పప
94-144/270

7422 NDX2754943
పపరర: రరవదడనడథ టభగగర చసదడ

94-144/923

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసదడ
ఇసటట ననస:97-7-275
వయససస:72
లస: పప
94-161/814

94-144/272

7425 NDX2701209
పపరర: అచచమణ చసదడ

94-182/1207

భసధసవప: రవసదడనడథ చసదడ
ఇసటట ననస:97-7-275
వయససస:67
లస: ససస స
7428 MLJ2386134
పపరర: సబహ పరరసన

94-144/273

భరస : యమసఫ బబగ
ఇసటట ననస:97 -7-276
వయససస:59
లస: ససస స
94-144/275

తసడడ:డ యమససఫ బబగ
ఇసటట ననస:97-7-276
వయససస:42
లస: పప
94-144/277

7416 NDX0736595
పపరర: ససజనఖ లత యస
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:97-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ భమవరపప
ఇసటట ననస:97-7-276
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : మరర మహహయబదదబన అహణద షపక
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జలలన బబసగ షపక
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:33
లస: ససస స

94-144/262

Deleted

భరస : ఇబడహహస మహమణద
ఇసటట ననస:97-7-276
వయససస:74
లస: ససస స
7432 NDX2312197
పపరర: ససమయఖ తడబబసరస షపక

7413 NDX1131911
పపరర: ససతడ రరమయఖ గబమలణడడ

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:97-7-275
వయససస:47
లస: పప

భరస : అల బబసగ
ఇసటట ననస:97-7-276
వయససస:25
లస: ససస స
7429 NDX2147420
పపరర: సబరరననస మహమణద

94-144/261

తసడడ:డ నడగబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-7-235
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససనల కలమలర కకలలరర
ఇసటట ననస:97-7-275
వయససస:41
లస: ససస స
7426 NDX2311637
పపరర: అతక బబసగ

7412 NDX0397091
పపరర: శకధర రరమకకషషన

భరస : పడభబదడసస
ఇసటట ననస:97-7
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:97-7-235
వయససస:39
లస: ససస స
7423 NDX2698017
పపరర: రరధదక రరణణ చసదడ

94-144/259

భరస : పడకరష
ఇసటట ననస:97-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:97-7
వయససస:55
లస: ససస స
7420 NDX1999103
పపరర: ససజజత బతష
స ల

7410 NDX1712638
పపరర: శకనవరసన భవరన శసకర
గగపరల
తసడడ:డ గగపరల శకనవరసన కగశవన
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషన
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:56
లస: పప

భరస : గగపయఖ రరచమసత
ఇసటట ననస:97-6-274
వయససస:60
లస: ససస స
7417 NDX0734897
పపరర: నరణలమణ యస

94-144/258

భరస : వనసకటరరయబడడ
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల శకనవరసన కగశవన
ఇసటట ననస:97-6-271
వయససస:25
లస: పప
7414 NDX1867391
పపరర: దడనమణ రరచమసత

7409 NDX0397380
పపరర: సరవతడ గబమణడడ

7431 MLJ2383230
పపరర: యమసఫ బబగ

94-144/276

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:97-7-276
వయససస:73
లస: పప
94-144/278

7434 NDX0927780
పపరర: గరత యలలర

94-144/279

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:33
లస: ససస స
94-144/281

7437 NDX1939604
పపరర: అయయషర షపక

94-144/282

భరస : హహసపసన బగ షపక
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: రగషయల బబగ
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94-144/283

భరస : అహణద
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:39
లస: ససస స
7441 NDX1939851
పపరర: హహసపసన బబసగ షపక

94-144/286

94-144/288

94-144/291

94-144/294

94-144/297

94-144/300

94-144/303

భరస : బబ లల శసకర రరవప నవతషల
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:36
లస: ససస స

7451 NDX0411140
పపరర: సయఖద మబసరసన

94-144/306

94-144/295

7446 AP151000009060
పపరర: పరరసత యలళళ

7449 NDX0928002
పపరర: బబగ సయఖద

94-144/293

7452 NDX0411199
పపరర: మబసరసక అహమణద సయఖద

94-144/298 7455 NDX0734756
7454 NDX2043420
పపరర: జజసఫ రరచరడ మసఓన దకలసమలర
పపరర: తడస నయ సయఖద

7457 NDX0735498
పపరర: మలర కరభ సయఖద

7460 MLJ2386126
పపరర: ఆయషర సయఖద

7463 AP151000006116
పపరర: వనసకటటశసర రరవప చతననస

7466 NDX0927897
పపరర: వనజ రతనకలమలరర బళళళ
భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:51
లస: ససస స

94-144/290

94-144/296

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:44
లస: పప
94-144/299

భరస : షహహనడ భభషర
ఇసటట ననస:97-8
వయససస:35
లస: ససస స
94-144/301

7458 NDX0735464
పపరర: షరహహనడ భభషర

94-144/302

తసడడ:డ జమల
ఇసటట ననస:97-8
వయససస:40
లస: పప
94-144/304

7461 AP151000009161
పపరర: ససరవసద చతననల

94-144/305

భరస : వనసకటకకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-8-279
వయససస:67
లస: ససస స
94-144/307

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:97-8-279
వయససస:77
లస: పప
94-144/309

94-144/924

తసడడ:డ గగస బబగ
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:36
లస: పప

భరస : సలమ
ఇసటట ననస:97-8-278
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-8-279
వయససస:41
లస: పప
7465 NDX2182251
పపరర: కకషష వవణణ నవతషల

94-144/292

భరస : జమలల
ఇసటట ననస:97-8
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనడధస
ఇసటట ననస:97-8
వయససస:57
లస: పప
7462 NDX0614024
పపరర: గగపసకకషష చతననస

7448 NDX0927848
పపరర: జలలన బబగ

7443 NDX2754273
పపరర: గగతస గరడడల

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:97-7-285
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస పసరరగళస
ఇసటట ననస:97-8
వయససస:45
లస: ససస స
7459 AP151000006389
పపరర: శకనవరసస పసరరసగళస

94-144/289

తసడడ:డ సయఖద మసరసన
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:68
లస: పప
7456 NDX0411397
పపరర: చసదడలలఖ

7445 NDX2161610
పపరర: ఇసదడడణణ చసతడడ

94-144/285

తలర : వమల గరడడల
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:37
లస: పప
7453 NDX0411272
పపరర: సలస సససయఖద

94-144/287

తసడడ:డ వరమదడ రరవప చసతడడ
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ యలర
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:35
లస: పప
7450 NDX0927822
పపరర: రవ కలమలర యలలర

7442 NDX0927624
పపరర: అహణద బబగ

7440 NDX2514529
పపరర: గగతమ గరడడల

తసడడ:డ వమల గరడడల
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగస బబగ
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:48
లస: పప

భరస : అలమ సయఖద
ఇసటట ననస:97-7-278
వయససస:41
లస: ససస స
7447 NDX1949868
పపరర: మలణణకఖ రరవప యలర

94-144/284

భరస : గగస బబగ
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ యబసఫ బబసగ షపక
ఇసటట ననస:97-7-277
వయససస:38
లస: పప
7444 NDX2169648
పపరర: అఖల సయఖద

7439 AP151000009211
పపరర: నసరర హన బబగస జజగ

7464 NDX1712588
పపరర: ఈసస ర పసడయలసక పససమరరస

94-144/308

తసడడ:డ డడనయల రతన రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:25
లస: ససస స
94-144/310

7467 NDX0928036
పపరర: సరగజన బళళ

94-144/311

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:53
లస: ససస స
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7468 NDX2182277
పపరర: రమలదదవ నవతషల
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94-144/312

భరస : రరమలరరవప లలట నవతషల
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:59
లస: ససస స
7471 NDX1167444
పపరర: పరమమశసర రరవప తతకల

94-144/315

94-144/318

94-144/737

94-144/927

94-144/930

94-144/322

94-144/325

భరస : సరసమ
ఇసటట ననస:97-8-294
వయససస:57
లస: ససస స

7481 NDX2773794
పపరర: కరకసత కలమలర సససకర

7484 NDX0439711
పపరర: శకలకడణ మబరరగబడడ

7487 AP151000009504
పపరర: పదడణవత మబరరగబడడ

7490 NDX0980524
పపరర: రబభబన షపక

94-144/328

7493 NDX1886276
పపరర: మననజజ కతతస ర

94-144/928

7496 AP151000006189
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కతతస ర
తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-8-294
వయససస:56
లస: పప

7476 SJJ0102699
పపరర: అనసజ రరడడడ యయసపటట

94-144/736

7479 NDX2774206
పపరర: పడభభకర రరడడడ ససకర

94-144/926

7482 NDX2774149
పపరర: సరయ కకరణ కలమలర సససకర

94-144/929

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:34
లస: పప
94-144/320

7485 AP151000009503
పపరర: సరగజజకడ మబరరగబడడ

94-144/321

భరస : భభనసపడసరద
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:54
లస: ససస స
94-144/323

7488 NDX0439745
పపరర: శకరరస మబరరగబడడ

94-144/324

తసడడ:డ రవసదడబభబబ
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:35
లస: పప
94-144/326

7491 NDX1400811
పపరర: చసదడ శశఖర వడడడణస

94-144/327

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-8-292
వయససస:43
లస: పప
94-144/329

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కతతస ర
ఇసటట ననస:97-8-294
వయససస:25
లస: ససస స
94-144/331

94-144/317

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:61
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:97-8-292
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:97-8-292
వయససస:47
లస: పప
7495 AP151000009534
పపరర: నడగకలమలరర కతతస ర

94-144/925

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:62
లస: పప
7492 NDX0980656
పపరర: మరరవల షపక

7478 NDX2774164
పపరర: సరమమజఖస సససకర

7473 NDX2470730
పపరర: అనసజజ రరడడడ యసపరటట

భరస : కరకసత కలమలర
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబభబబ
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవసదడబభబబ
ఇసటట ననస:97-8-287
వయససస:57
లస: ససస స
7489 AP151000006324
పపరర: రవసదడ బభబబ మబరరగబడడ

94-144/319

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరధడ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:27
లస: ససస స
7486 MLJ2386068
పపరర: కనకదసరర మబరరగబడడ

7475 NDX0383471
పపరర: వనసకటటశసర రరవప సకల

94-144/314

భరస : కరకసత కలమలర సససకర
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : పడభభకర రరడడడ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:52
లస: ససస స
7483 NDX2774362
పపరర: చనణయ అరరమళళ

94-144/316

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరయ కకరణ కలమలర ససకర
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:27
లస: ససస స
7480 NDX2773984
పపరర: శశశలజ సససకర

7472 NDX0927970
పపరర: వనసకటటశసరరర బళళ

7470 NDX2182244
పపరర: బబ లల శసకరరరవప నవతషల

తసడడ:డ రరమలరరవప నవతషల
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:85
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-8-286
వయససస:52
లస: ససస స
7477 UUS0610122
పపరర: చమలఈ అరరమళళ

94-144/313

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-8-281
వయససస:58
లస: పప
7474 AP151000009545
పపరర: ససజజత సకలల

7469 NDX0927699
పపరర: ఉదయ భభససర బళళ

7494 AP151000009162
పపరర: అనసరరద కతతస ర

94-144/330

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-8-294
వయససస:50
లస: ససస స
94-144/332

7497 AP151000006325
పపరర: సరసమ కతతస ర

94-144/333

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-8-294
వయససస:62
లస: పప
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94-144/334

తసడడ:డ మబసస ఫర
ఇసటట ననస:97-8-297
వయససస:30
లస: ససస స
7501 AP151000009516
పపరర: మమహరరననసర షపక

94-144/337

94-144/341

94-144/931

94-144/934

7508 NDX2808202
పపరర: షకకర మహమణద

7511 NDX2806982
పపరర: అయయషర బబగబమ మహమణద

94-144/345

7514 NDX2147412
పపరర: జజరరన బబగమ షపక

94-144/347

7517 NDX0974071
పపరర: శకనవరసరరవప తలకకల
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:97-9-296/4
వయససస:44
లస: పప

7519 NDX2182186
పపరర: జజఖత కకషష లలకరస

7520 NDX2182228
పపరర: మసరసన వరల షపక

94-144/350

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలకరస
ఇసటట ననస:97-9-297
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-9-297/1
వయససస:45
లస: ససస స
7525 NDX1939422
పపరర: మలధవ కలరరక
భరస : రరసశక కలరరక
ఇసటట ననస:97-9-297/3
వయససస:38
లస: ససస స

94-144/932

7523 NDX1623538
పపరర: చన వనసకయఖ మలలరఅపప

7526 NDX1562223
పపరర: మననస సససనన
భరస : మననస పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:97-9-297/3
వయససస:38
లస: ససస స

7506 NDX1599853
పపరర: బడడవత కరశ పత రరవప

94-144/343

7509 NDX2876423
పపరర: నడగబల బ షపక

94-144/933

Deleted

94-144/935

7512 AP151000009093
పపరర: రరజగశసరర రరయపపడడ

94-144/344

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:97-9-97/4
వయససస:51
లస: ససస స
94-144/346

7515 MLJ0748558
పపరర: సససదడబభనస సయఖద

94-157/47

భరస : మసరసనర రరఫ స యఖద
ఇసటట ననస:97-9-296/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-144/348

7518 NDX2182194
పపరర: వసశ కకషష లలకరస

94-144/349

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలకరస
ఇసటట ననస:97-9-297
వయససస:22
లస: పప
94-144/351

7521 NDX0614099
పపరర: వనసకట రమణ లలకరస

94-144/353

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-9-297/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-144/356

తసడడ:డ వరయఖ మలలరఅపప
ఇసటట ననస:97-9-297/1
వయససస:50
లస: పప
94-144/358

94-144/339

భరస : మసరసన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:97-9-297
వయససస:50
లస: పప
94-144/354

7503 NDX2043404
పపరర: మసజరర శకసగరరపరటట

తసడడ:డ గగపర నడయక
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహహదదబన బభషర షపక
ఇసటట ననస:97-9-296
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:97-9-296/4
వయససస:44
లస: పప

7522 NDX0395095
పపరర: రగజగణరర సరరమళళ

94-144/342

తసడడ:డ కరరమబలర మహమణద
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరరరరన రరవప పడమట
ఇసటట ననస:97-9-217/4
వయససస:58
లస: ససస స
7516 NDX2043354
పపరర: వరససదదవరరవప వషష
ష మలకల

7505 NDX0748046
పపరర: భరణణ కలమలర దదశరరజ

94-144/336

భరస : అరరణ కలమలర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర మహమణద
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర మహమణద
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:22
లస: ససస స
7513 NDX1800938
పపరర: శవ నడగబలల పడమట

94-144/338

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల ఖలదర మహమణద
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:53
లస: పప
7510 NDX2807097
పపరర: ఆశయ బబగబమ మహమణద

7502 AP151000006378
పపరర: సరబర షపక

7500 NDX0973958
పపరర: షరజహన బబగస షపక

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:97-8-297
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరభక
ఇసటట ననస:97-8-297
వయససస:67
లస: పప

భరస : కరశపత రరవప
ఇసటట ననస:97-9
వయససస:49
లస: ససస స
7507 NDX2807139
పపరర: కరరమబలర మహమణద

94-144/335

భరస : సరబర
ఇసటట ననస:97-8-297
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అలలరభక
ఇసటట ననస:97-8-297
వయససస:83
లస: ససస స
7504 NDX1599812
పపరర: బడడవత వజయ

7499 AP151000009517
పపరర: మహమణదసననసర షపక

7524 NDX1801035
పపరర: రతన కలమలరర కరమరరజగడడ

94-144/357

భరస : శకనవరస రరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:97-9-297/3
వయససస:37
లస: ససస స
94-144/359

7527 NDX1703603
పపరర: హరరష సరరమళళ

94-144/360

తసడడ:డ ససబభబరరవప సరరమళళ
ఇసటట ననస:97-9-297/4
వయససస:26
లస: పప
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7528 NDX0927632
పపరర: శకనవరసరరవప కరమరరజ గదబ

94-144/361

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:97-9-297/4
వయససస:31
లస: పప
7531 AP151000009451
పపరర: షరరఫపన షపక

94-144/364

7532 AP151000009124
పపరర: రరజఖలకడణ అదబసకక

94-144/367

7535 NDX0395434
పపరర: రమ వరకనడవతష

94-157/48

భరస : నడగగశసర రరవప బళళర
ఇసటట ననస:97-9-298
వయససస:68
లస: ససస స

7538 NDX2607992
పపరర: నడగబల బ షపక

94-144/369

7541 NDX1998881
పపరర: తరరపటమణ పసదల
తసడడ:డ పప తషరరజ పసదల
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:24
లస: ససస స

7543 NDX1613208
పపరర: అయయషర షపక

7544 NDX0024638
పపరర: షమదడ షపక

94-144/372

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:57
లస: ససస స
7549 NDX0024760
పపరర: సరసమసగళ బసడడ

94-144/378

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:62
లస: పప

94-144/724

7550 NDX0482307
పపరర: వనత మటటపలర

94-144/381

7553 NDX1712364
పపరర: కరరమబలలర హహసపసన షపక

94-144/370

7556 AP151000006099
పపరర: కరదర షపక
తసడడ:డ హహసససన సరహహబ
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:67
లస: పప

7536 NDX0395335
పపరర: తడవవణణ పపలవరరస

94-144/605

7539 NDX3061256
పపరర: రరయబడడ శకదదవ

94-144/936

94-144/371
7542 NDX1562215
పపరర: అయయషర తనసర మహమణద

తసడడ:డ దదలవరర
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:26
లస: ససస స
94-144/373

7545 NDX1998865
పపరర: ససవర పసదల

94-144/374

భరస : పప తషరరజ పసదల
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:43
లస: ససస స
94-144/376

7548 AP151000009099
పపరర: మసరసన బ

94-144/377

భరస : కరదర షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:62
లస: ససస స
94-144/379

7551 NDX0024836
పపరర: మహమణద ఖలసస భభషర షపక

94-144/380

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:34
లస: పప
94-144/382

తసడడ:డ అబబబల గన షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:39
లస: పప
94-144/384

94-144/366

భరస : రసబభబబ
ఇసటట ననస:97-9,q no 237-b
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనకర
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:34
లస: పప
7555 AP151000006050
పపరర: పడబభకర మటటపలర

7547 AP151000009035
పపరర: ససరరపరరణణ మటటపలర

7533 NDX0888115
పపరర: శకనవరసరరవప యయనకపలర 

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:97-9.297/7
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరధడకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:63
లస: ససస స
7552 NDX1169721
పపరర: షపక రఫస

94-144/368

భరస : కరరమబలలర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:30
లస: ససస స
94-144/375

94-144/363

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-9-297/5
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:97/9 fno-237/k
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహమణద ఖలససస బభషర షపక
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:23
లస: ససస స

7546 AP151000009144
పపరర: మహహమమన

94-144/365

భరస : వ యస నడయక
ఇసటట ననస:97-9-297/7
వయససస:48
లస: ససస స

7537 MLJ2379345
పపరర: దమయసత బళళళ

7530 AP151000006123
పపరర: రరఘవరరజ అదబసకక

తసడడ:డ రరఘవరరజ
ఇసటట ననస:97-9-297/4
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరఘవరరజ
ఇసటట ననస:97-9-297/5
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:97-9-297/5
వయససస:53
లస: పప

7540 NDX2147404
పపరర: సరజదడ షపక

94-144/362

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:97-9-297/4
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజననససదడ
ఇసటట ననస:97-9-297/5
వయససస:47
లస: ససస స
7534 NDX1781567
పపరర: జజన సససదడ షపక

7529 AP151000006124
పపరర: పడసరద రరయపపడడ

7554 NDX1998824
పపరర: పప తషరరజ పసదల

94-144/383

తసడడ:డ ససరయఖ పసదల
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:48
లస: పప
94-144/385

7557 NDX1194455
పపరర: రరధడకకషషమమరరస బసడడ

94-144/386

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:97-10
వయససస:70
లస: పప
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94-144/387

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:97-11
వయససస:42
లస: ససస స
7561 MLJ2383123
పపరర: జజకకర హహసససన

94-144/390

94-144/393

94-144/396

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:97-12
వయససస:53
లస: పప
7570 NDX2087386
పపరర: పసడయల చననస

7562 AP151000006187
పపరర: దదలలవర

94-144/399

7565 AP151000009089
పపరర: అనససరఖ భభతడళ

7577 NDX1400787
పపరర: రగససలన అరరలసదస
భరస : సవరరమబతష
స
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:44
లస: ససస స

7579 NDX0394072
పపరర: ఎసఆర రరన బసడడ

7580 NDX1839648
పపరర: జల ఆసథదన

94-144/400

7583 NDX0024927
పపరర: మలర వరపప ఐ శశరమణ

7586 AP151000009368
పపరర: గరర డడనఇనసయలలటట ఎస.ఆర
భరస : సవరరరమబతష
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:55
లస: ససస స

94-144/401

94-144/403

94-144/404
7575 NDX2417004
పపరర: ససలస కలకసగబడడ మమమకగల
ఇరరతఖసరమ
తసడడ:డ కలకసగబడడ మమమకగల ఇరరతఖసరమ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:43
లస: ససస స

94-144/406

7578 NDX2182178
పపరర: కరగలన సస

94-144/407

తసడడ:డ ససరరల
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:45
లస: ససస స
94-144/409

94-144/410
7581 NDX1194604
పపరర: యస ఆర అసతతన లలరరర మమరర
పపదదట
భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:48
లస: ససస స

94-144/412

7584 NDX0025205
పపరర: శక ససరమలణ చడటర

తసడడ:డ మలర వరపప పరపయఖ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:51
లస: ససస స
94-144/414

94-144/395

తసడడ:డ పడసరద R
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథదన రరజ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనడనథన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:48
లస: ససస స

7566 NDX1272301
పపరర: భభరర వ మలసపరటట

7572 NDX1169671
పపరర: ఎసఆర లలససమరర రరయపప

94-144/405
7576 NDX1169713
పపరర: యస రరవప గగరరర జగసససతడ రరణణ
లలరర
డ సరమ
తసడడ:డ లలరర
డ సరమ ఎస
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హకదయ సరసమ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:50
లస: ససస స

94-144/394

7571 NDX2417012
పపరర: గరలర పలర వజయ లకడణ

తసడడ:డ మలరరస
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:41
లస: ససస స

7585 NDX1194687
పపరర: శషరటరరవప ససలస మమమఖల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:97-12
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలళసదతస రరజ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ ఎన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:38
లస: ససస స

94-144/411

94-144/392

94-144/398
7569 NDX2417020
పపరర: జజకల
న మలలసన సరళ కలళసదతస రరజ

7574 NDX0024802
పపరర: సరగజన కకరగ

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:46
లస: ససస స

7563 NDX1712356
పపరర: నడగలకడణ మలలసపరటట

94-144/397
7568 NDX2182145
పపరర: అడసబబకలలస యలసథదన కలటటట
గగకసస
తసడడ:డ యలసథదన కలటటట అడసబబకలలస
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:24
లస: ససస స

7573 NDX2182137
పపరర: మమత నలర బలలర

7582 NDX0024968
పపరర: జసససత మమరర

94-144/391

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:97-12
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరలర పలర రరమబలల
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:34
లస: ససస స

94-144/408

94-144/389

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:97-12
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అమల జజనసన పపడమ ఆనసద చననస
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:34
లస: ససస స
94-144/402

7560 MLJ2383156
పపరర: నజరరలలర షపక

తసడడ:డ దరరయల షపక
ఇసటట ననస:97-11
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దరరయల
ఇసటట ననస:97-11
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలలసపరటట
ఇసటట ననస:97-12
వయససస:45
లస: ససస స
7567 NDX0025585
పపరర: శకనవరసరరవప మలలసపరటట

94-144/388

భరస : దదలలవర
ఇసటట ననస:97-11
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయల సరహహబ
ఇసటట ననస:97-11
వయససస:49
లస: పప
7564 NDX0024786
పపరర: శవమణ మలలసపరటట

7559 NDX0980649
పపరర: ఫరరరనడ మహమణద

94-144/413

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:49
లస: ససస స
94-144/415

7587 AP151000009401
పపరర: రగసస ఆసటటన ఎస.ఆర

94-144/416

భరస : ఆసటటన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:56
లస: ససస స

Page 259 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23

7588 NDX0024851
పపరర: ఎసఆర లలతడ ఉలసదల

94-144/417

తసడడ:డ చతననపప రరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:65
లస: ససస స
7591 NDX0024877
పపరర: రగజమణ తమబణ

తసడడ:డ ఆసతతన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:68
లస: ససస స
94-144/420

తసడడ:డ జజజరరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:69
లస: ససస స
7594 NDX1839606
పపరర: మమరర జజకబ ఆరకసల

94-144/423

94-144/426

94-144/429

94-144/432

తసడడ:డ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:99
లస: ససస స
7606 NDX3276011
పపరర: మహమణద ఫరహద

94-144/1030

తసడడ:డ మహమణద జజకకర హహసపన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:20
లస: పప
7609 NDX0482315
పపరర: ససబభబరరవప కవపలలరర
తసడడ:డ కరమమశసర శరణ
ఇసటట ననస:97-14
వయససస:59
లస: పప
7612 NDX2678399
పపరర: అమబదడ దసరరశరరజ
తసడడ:డ దసరరశరరజ ఏమ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:45
లస: ససస స
7615 NDX2673242
పపరర: నలమ దడసస
తసడడ:డ శశఖర దడసస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:20
లస: ససస స

7598 NDX0393660
పపరర: సససపర ఆలస చటట లపలర 

7601 NDX0393967
పపరర: శక హఖసససథ టటకకరనడథ

94-144/427

94-144/428
7599 NDX0025239
పపరర: ఎసఆర పసలన జజసఫ యయరరవ

తసడడ:డ ఇనడనరరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:83
లస: ససస స
94-144/430

7602 AP151000009378
పపరర: ఇగరనషసయససఖరరవర ఎస.ఆర

94-144/431

తసడడ:డ కలనన పరల
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:91
లస: ససస స

భరస : ఇననరరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:93
లస: ససస స

94-144/433
7604 NDX2087345
పపరర: అమల జజనసన పపడమ ఆనసద
చననస
తసడడ:డ జజయల ఆలలలలడ శరమమఖల చననస చన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:42
లస: పప

94-144/434
7605 NDX2087360
పపరర: జజయల ఆలలలలడ శరమమఖల
చననస
తసడడ:డ జజన వనసకరటరరమయలఖ చననస
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:79
లస: పప

7607 NDX2467777
పపరర: గగరరర జగసససతడ రరణణ ఏల

94-144/435
7608 NDX1169705
పపరర: ఎసఆర అనన పప జజమల పరరసబల

94-244/1178

7610 NDX2678365
పపరర: రఫపల చటటటలపఅల

తసడడ:డ అసథదన
ఇసటట ననస:97-14
వయససస:59
లస: ససస స
94-2/1269

7613 NDX2677821
పపరర: నరజ దడసస

7616 NDX2600336
పపరర: లససనడ మమరర వకటర ఎననక
తసడడ:డ వకటర ఎననక
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:42
లస: ససస స

7611 NDX2677714
పపరర: గరరడడ ఇనవసలలస సరవరరమబథస

94-2/1270

తసడడ:డ సరవరరమబథస సరవరరమబథస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:53
లస: పప
94-2/1272

తసడడ:డ శశఖర దడసస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:19
లస: పప
94-114/856

94-144/425

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజస చటటటలపఅల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:80
లస: ససస స
94-2/1271

94-144/422

94-144/424 7596 NDX1169697
7595 NDX0024992
పపరర: ఎసఆర హహరరణనయల మబమణడడ
పపరర: ఎసఆర రరగరస వజజమ పసలర

తసడడ:డ సరసమ లలరరడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:46
లస: ససస స
94-144/436

7593 NDX2087352
పపరర: మసజల చననస

భరస : జజయల ఆలలలలడ శరమమఖల చననస చన
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పస.టట.రరఫసల
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ధసద
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:85
లస: ససస స
7603 NDX0024935
పపరర: ఎసఆర మలరరయల గరల గరల

94-144/421

తసడడ:డ రరయపపరరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:81
లస: ససస స
7600 NDX0394015
పపరర: ఎసఆర రఫసల చతస లపసల

7592 NDX0393694
పపరర: జయరతనబభల కలరరక

94-144/419

తసడడ:డ నడరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకయఖచచదరర
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చడకక
ఇసటట ననస:97-13
వయససస:77
లస: ససస స
7597 NDX0025833
పపరర: ఎసఆర రరబరట వనటట కల

94-144/418 7590 NDX0393827
7589 NDX0393785
పపరర: గగకకక ఏసటన ఆదసణహకలలలఆమ
పపరర: జయశల కలల
ర రర

7614 NDX2622637
పపరర: జరసససతడ మమరర జగనడథన

94-40/694

తసడడ:డ జగనడథన ఏ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:48
లస: ససస స
94-133/535

7617 NDX0025148
పపరర: ఎలజబబత రరణణ కకనతస

94-144/437

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:45
లస: ససస స
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94-144/438

తసడడ:డ పపలలస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:72
లస: ససస స
7621 NDX2045566
పపరర: శకనవరస రరడడడ దతసవల

94-144/441

94-144/727

94-144/730

7628 NDX2603793
పపరర: జయ లకడణ బసడడ

7631 NDX2893535
పపరర: అనన పప Ó్దలపరరమబల

తసడడ:డ కకచచసపఫ అలయస జజసఫ కలపపపరకకల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథదన పప Ó్దలపరరమబల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:58
లస: ససస స

7633 NDX3041431
పపరర: రగసస పపఠరసపరర

7634 NDX3147014
పపరర: శశరమణ కకమణరరడడ

94-144/867

తసడడ:డ ఆసటటన పపఠరసపరర
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:55
లస: ససస స
7636 NDX3041704
పపరర: వజయ సరరపపడడ

94-144/870

94-144/873

తసడడ:డ డదమనక నరరశశటట
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:46
లస: ససస స

7626 NDX2600708
పపరర: ససజజత మలర వరపప

94-144/729

తసడడ:డ బల శశరయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:36
లస: ససస స
94-144/731

7637 NDX2780526
పపరర: మసగళ మమరర లలరరబ సరమ

7640 NDX2877348
పపరర: బనతడ కగరగసతడ

94-144/865

7643 NDX3257656
పపరర: రరసలనడ గరదత

94-144/868

7646 NDX3268737
పపరర: మరరయల దదవరకకసడ
తసడడ:డ అబడహస దదవరకకనబ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:37
లస: ససస స

7632 NDX2893220
పపరర: శశరరఖమల కకమణరరడడ

94-144/866

7635 NDX2780963
పపరర: అమబదడ దసరరశరరజ

94-144/869

తసడడ:డ దసరరశరరజ దసరరశరరజ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:45
లస: ససస స
94-144/871

7638 NDX2887222
పపరర: బనతడ కగరగసతడ

94-144/872

తసడడ:డ ససరరనస కగరగసతడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:34
లస: ససస స
94-144/874

94-144/1016

తసడడ:డ సరలలమన రరడడడ గరదత
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:67
లస: ససస స
94-144/1023

94-144/863

తసడడ:డ మరరకడడడ కకమణరరడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:58
లస: ససస స

Deleted

94-144/876

7629 NDX2893451
పపరర: రఫపలCH వరరరసప
తసడడ:డ వరఘహస ససహహచ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరనస కగరగసతడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప జకలసల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:29
లస: ససస స
7645 NDX3268711
పపరర: మమరర మజరరలల నరరశశటట

94-144/728

తసడడ:డ లలరరబ సరమ లలరరబ సరమ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సప లలమన సప లలమన
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:34
లస: ససస స
7642 NDX2901783
పపరర: రగఖ జకలసల

94-144/726

తసడడ:డ మలరరడడడ కకమణరరడడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ సరరపపడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:38
లస: ససస స
7639 NDX2781037
పపరర: ససరరమలర థతరరసర సప లలమన

7623 NDX2602068
పపరర: పరడనసస మలరర రగడ
బబ మణనడబబ యన
తసడడ:డ జజకబ బబ మణనడబబ యన
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:29
లస: ససస స
94-144/864

94-144/440

94-144/442

తసడడ:డ శశషయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరయపప
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:35
లస: ససస స
7630 NDX3041159
పపరర: ఫసలలమన కలపపపరకకల

7622 AP151010393599
పపరర: పపసడరరకరకడడ చలకలపపడడ

7625 NDX2603728
పపరర: నరసససహరరవప బసడడ

7620 AP151000006167
పపరర: రవకరసత మబకరసమల

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససఠరయలగమ ఏస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:44
లస: ససస స
7627 NDX2603702
పపరర: లలకక మమరర రరయపప

94-144/439

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖకరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:51
లస: పప
7624 NDX2600260
పపరర: ఫపర రరనస ఏస

7619 AP151000009143
పపరర: పదడణవత మబకరసమల

7641 NDX3041647
పపరర: ఆశకత సప రగనర

94-144/875

తసడడ:డ మచదల సప రగనర
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:31
లస: ససస స
7644 NDX3262763
పపరర: రగశ నలలమసవల

94-144/1021

తసడడ:డ కకటయఖ నలలమసవల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:71
లస: ససస స
94-144/1024

7647 NDX3274636
పపరర: అరరపద మమరర అసథదనసరమ

94-144/1027

తసడడ:డ అసథదనసరమ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:52
లస: ససస స
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7648 NDX2601847
పపరర: సప ఫసయ అనడణణలలయల

94-145/730

తసడడ:డ ఆగససటన ఆగససటన
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:38
లస: ససస స
7651 NDX3274974
పపరర: శరసతకలమలరర పపటటట

94-145/874

94-145/883

94-145/693

94-145/696

భరస : అనల కలమలర కగరసగర
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:38
లస: ససస స

7658 AP151000015514
పపరర: మమరర న మమత మబరగజ్జధడడ

భరస : గగపసనడథ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:50
లస: ససస స
7672 AP151000009266
పపరర: భభససరర టట

తసడడ:డ నడరరయణ మనవనపప డ లల
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:38
లస: పప

94-145/694

94-144/451

94-145/695

7664 NDX1167477
పపరర: మనడకడ లకడణ ససమఖ తటవరరస

7670 AP151000009094
పపరర: షసషష ఉననసర

7673 NDX0482273
పపరర: వనసకట శవరరమతదజ టట

7676 MLJ2383099
పపరర: జజవద మహమణద
తసడడ:డ కరరమబలలర
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:42
లస: పప

94-145/698

తసడడ:డ ససపత శరసతవరర న మబరగజ్జధడడ
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:42
లస: పప
94-144/443

7665 NDX1363167
పపరర: రరమ లకడణ పపపరపల

94-144/444

భరస : వవసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:39
లస: ససస స
94-144/446

7668 NDX0931378
పపరర: ససదఖ మలయకకటట

94-144/447

భరస : వనసకట శవ పడసరదరరయ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:48
లస: ససస స
94-144/449

7671 NDX0482299
పపరర: పదణశక టట

94-144/450

భరస : శరణ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:60
లస: ససస స
94-144/452

తసడడ:డ శరణ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:29
లస: పప
94-144/454

7659 NDX0397539
పపరర: బబచతచమణ కలరరక కలరరక
భరస : వనసకటటశసరరర కలరరక
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అహణద భభషర
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరణ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:74
లస: ససస స
7675 NDX2043263
పపరర: శకనవరస మనవనపప డ లల

తసడడ:డ మసరసన రరయ పప ననపలర
ఇసటట ననస:97-15-210
వయససస:52
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:46
లస: ససస స
94-144/448

94-145/876

94-145/692
7656 AP151000012038
పపరర: వనసకటమసరసన రరమ పప ననపలర

94-145/697 7662 NDX0677963
7661 NDX0009183
పపరర: జజకకబ జయసత వరర న మబరగరడడ
పపరర: జజన పడశరసత వరర న మమరగవ డడ

94-144/445 7667 AP151000015208
7666 NDX1998980
పపరర: ఉమ నడగ పదదణన మబకరసమల
పపరర: రరజఖలకడణ మసజల

7669 AP151000009153
పపరర: భవరన పసరరసగళస

94-169/1018

తసడడ:డ వవసకట సతఖససబడమణఖ శరణ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ కరసత మబకరసమల
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:43
లస: ససస స

7653 NDX3275575
పపరర: సరగర అమకత రరణణ ననకససటట

Deleted

తసడడ:డ శరసత వరరన మబరగజ్జధడడ
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:40
లస: పప
94-145/801

94-145/873

తసడడ:డ షప రరడడడ ననకససటట
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతవరబ న మబరగజ్జధడడ
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జగమస కరరసగర
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:37
లస: పప
7663 NDX2783983
పపరర: బబఉలలహ కగరసగర

94-145/875

తసడడ:డ బరనబస దడసస
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:44
లస: పప

భరస : దదవదడసస బడడగగరర
ఇసటట ననస:97-15-215
వయససస:38
లస: ససస స
7660 NDX0678029
పపరర: అనల కలమలర కరరసగర కరరసగర

7652 NDX3274982
పపరర: రగసలలసన మమరర అసతతన

7655 NDX2600922
పపరర: శశఖర దడసస

7650 NDX3274818
పపరర: అలలరససర పససయపసల చసడడ

తసడడ:డ చసడడ పససయపసల
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథదన అసతతన
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ షప రరడడడ ననకససటట
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:35
లస: ససస స
7657 NDX0009258
పపరర: రసజత బడడగగరర బడడగగరర

94-145/869

తసడడ:డ లలరరబరరజ ససరగ
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దససస నయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:97-15
వయససస:49
లస: ససస స
7654 NDX3300183
పపరర: సరగర అమకత రరణణ ననకససటట

7649 NDX3269685
పపరర: రగజ ససరగ

7674 NDX0873794
పపరర: పడదదప మలయకకటట

94-144/453

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:35
లస: పప
94-144/455

7677 NDX1363159
పపరర: వవసకటటశసర రరవప పపపరపల

94-144/456

తసడడ:డ వవసకట కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:43
లస: పప
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7678 AP151000006245
పపరర: కననన పసరరసగళస

94-144/457

తసడడ:డ ససహహ హణణఖస
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:52
లస: పప
7681 NDX0927921
పపరర: శరణ టట వ యస యస

94-144/460

7682 AP151000006254
పపరర: వనసకటశకనవరసశరణ టట

94-144/463

7685 NDX1789850
పపరర: గరరరజ గరరపరటట

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:49
లస: ససస స
94-144/469

94-144/472

94-144/475

94-144/478

తసడడ:డ ఆసథదన ఆసథదన
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:84
లస: పప

7697 NDX0024869
పపరర: హహహసససత తడకరసత

7700 NDX0025981
పపరర: పసలస ఎసఆర

94-144/481

7703 NDX2963965
పపరర: జజసఫ రరచమలర

94-144/470

7706 NDX2958692
పపరర: పరలలసన జజసఫ యయరరవ
తసడడ:డ ఇనడనరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:82
లస: ససస స

7686 NDX0026112
పపరర: ఎసఆర ససనతడ తరకర

94-144/465

7689 NDX1405662
పపరర: రమలదదవ ఉలలరగసటట

94-144/468

7692 NDX1790162
పపరర: తదస
డ ససయల కకరథ

94-144/471

తసడడ:డ ఆసటటన కకరథ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:76
లస: ససస స
94-144/473

7695 NDX1789876
పపరర: మమరర గరల

94-144/474

తసడడ:డ చననప రరడడ గరల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:83
లస: ససస స
94-144/476

7698 NDX1789975
పపరర: మమరర అలలరససర కసబస

94-144/477

తసడడ:డ చననప రరడడ కసబస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:90
లస: ససస స
94-144/479

7701 NDX1405654
పపరర: గబరర పడకరశ ఉలలరగసటట

94-144/480

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉలలరగసటట
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:26
లస: పప
94-144/877

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:91
లస: ససస స
94-144/879

94-144/462

భరస : గబరవయఖ ఉలలరగసటట
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:59
లస: పప
7705 NDX2963908
పపరర: రగససన ఆసథదన

94-144/467

తసడడ:డ కలసజ పరల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ రరచమలర
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:92
లస: ససస స
7702 MLJ2383131
పపరర: గబరవయఖ ఉలర గసట

7694 NDX1790006
పపరర: రగస కలలరపపరపరరసబల

7683 NDX1405647
పపరర: ఝలనస ఉలలరగసటట

తసడడ:డ అలలయస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మతడయ కలలరపపరపరరసబల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసటటన ఆసటటన
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:85
లస: ససస స
7699 NDX1790147
పపరర: జజసఫ రరచమలర

94-144/464

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదడనస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:78
లస: ససస స
7696 NDX1789900
పపరర: రగశన ఆసటటన

7691 NDX0024984
పపరర: ఇనగగ గబసటటపలర ఎసఆర

94-144/459

తసడడ:డ గబరవయఖ ఉలలరగసటట
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవరన దడస బబ జజర
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన కరశలలస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:61
లస: ససస స
7693 NDX0024919
పపరర: కకకషట న
స డ జలబ 

94-144/461

భరస : ససపన కలమలర గరరపరటట
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:44
లస: ససస స

94-144/466 7688 NDX1856246
7687 NDX0025817
పపరర: ఎసఆర హకదయ మమరర నలర పరటట
పపరర: లలతమణ బబ జజర

7680 AP151000006391
పపరర: అహమణదడమషర మహమణద

తసడడ:డ పరచడచసరహహబ
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ మటచరకకకన లలరరడ సరమ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:39
లస: ససస స

7690 NDX1790063
పపరర: జససథ కరశలలస

94-144/458

తసడడ:డ ససహహ హణణఖస
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:56
లస: పప

తలర : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:97-16
వయససస:66
లస: పప
7684 NDX1790030
పపరర: మసగళ మమరర లలరరడ సరమ

7679 AP151000006203
పపరర: గగపసనడద పసరరసగళస

7704 NDX2964567
పపరర: మమరర అలలరససర ఖమణస

94-144/878

తసడడ:డ చననప రరడడడ ఖమణస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:89
లస: ససస స
94-144/880

7707 NDX2960102
పపరర: మమరర గల

94-144/881

తసడడ:డ చననపరరడడడ గల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:82
లస: ససస స
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94-144/882

తసడడ:డ థడమస థడమస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:80
లస: ససస స
7711 NDX2964542
పపరర: పరససలనడ చవస

94-144/885

94-144/888

94-144/891

7715 NDX2963957
పపరర: మమరర జససతడ కరశలలస

7718 NDX2960292
పపరర: ససజనఖ పతవరడ

94-144/894

7721 NDX2964120
పపరర: పడమల బరర

94-144/889

7724 NDX2583011
పపరర: శక లత రమణణసపత

7713 NDX2963932
పపరర: థదయలమల మలలకల థడమస

7716 NDX2963924
పపరర: జయశల తరరమల

94-144/890

94-144/892

7719 NDX2964112
పపరర: రగఖ జకలసల

94-144/893

తసడడ:డ నడగగసర రరవప జకలసల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:29
లస: ససస స
94-144/895

7722 NDX3174539
పపరర: రరమబలమణ మబరర

94-81/965

తలర : కసవరవససర మబరర
ఇసటట ననస:97-17-594
వయససస:53
లస: ససస స
94-145/732

7725 MLJ2386159
పపరర: శరరషకలమలరర అపపపకరట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రమణణసపత
ఇసటట ననస:97-17 OPP ZILLA COURT
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలగరటర
ఇసటట ననస:97-17 OPP ZILLACOURT
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడన
ఇసటట ననస:97-19
వయససస:38
లస: ససస స

7726 NDX1859869
పపరర: తషలసస మసదడపప

94-144/484
7727 NDX2035849
పపరర: ససరరఖ ససశల రరవప
జజననలగడడ
తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:97-23
వయససస:86
లస: ససస స

7728 NDX2035831
పపరర: మధసససదన రరవప వరడపలర
తసడడ:డ రరమ మమరరస వరడపలర
ఇసటట ననస:97-23
వయససస:78
లస: పప

7730 NDX1712414
పపరర: శక పపజత కనగరలలపల

7731 AP151000009069
పపరర: రరజగశసరర కనగలలపల

94-144/483

తసడడ:డ రరసబభబబ మసదడపప
ఇసటట ననస:97-23
వయససస:30
లస: ససస స
7729 NDX2959781
పపరర: అనసరరధ మసదడపప

94-144/899

Deleted

భరస : రసబభబబ
ఇసటట ననస:97-23
వయససస:50
లస: ససస స

7732 NDX1712406
పపరర: కకషష ససదదప కనగలలపల

94-144/488

తసడడ:డ వరబడహస కనగలలపల
ఇసటట ననస:97-26
వయససస:26
లస: పప
7735 SQX1813609
పపరర: జజన మణణ రతనస బమరగ
తసడడ:డ పడభబదడస బమరగ
ఇసటట ననస:97-135
వయససస:29
లస: పప

94-144/486

తసడడ:డ వరబడహస కనగరలలపల
ఇసటట ననస:97-26
వయససస:29
లస: ససస స
7733 AP151000006129
పపరర: పడసరదరరవప కనగలలపల

7736 NDX0980862
పపరర: అలలఖఖ జజన దడవపలలరర
తసడడ:డ శరమబయయలల జజన
ఇసటట ననస:97-212
వయససస:31
లస: ససస స

94-144/482

94-144/485

94-144/487

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:97-26
వయససస:58
లస: ససస స
94-144/489

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:97-26
వయససస:67
లస: పప
95-133/897

94-144/887

తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ తరరమల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఛతసరగర బరర
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:26
లస: ససస స
94-145/731

94-144/884

తసడడ:డ తతమబన మలలకల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజబభబబ పతవరడ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరతమ మరరకడడ ననకససటట
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:28
లస: ససస స
7723 NDX2583029
పపరర: శక వరణణ రమణణసపత

94-144/886

తసడడ:డ మరరయనన కరశలలస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సప లలమన సప లలమన
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:34
లస: ససస స
7720 NDX2960110
పపరర: ఉష ననకససటట

7712 NDX2963882
పపరర: మమరర కసవయర గరసఠర

7710 NDX2964104
పపరర: మమరర కకకసట సనడ జగలబ

తసడడ:డ దదవదడనస జగలబ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర రరడడడ గరసఠర
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:70
లస: ససస స
7717 NDX2960284
పపరర: ససరరమలర థదరగసస సప లలమన

94-144/883

తసడడ:డ మతడయ కలలలపపరగరరబల
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకనడరగదబ ద చవస
ఇసటట ననస:97-17
వయససస:75
లస: ససస స
7714 NDX2963890
పపరర: మరరయమణ మమడబలమ

7709 NDX2959393
పపరర: రగశ కలలలపపరపరరమబల

94-145/699
7734 AP151000012078
పపరర: రవకలమలర ఓరరగసటట ఓరరగసటట

తసడడ:డ ధడరణరరజశరససస స ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:97-107
వయససస:61
లస: పప
94-144/491

7737 NDX0952630
పపరర: అఖల జజన దడవపలలరర

94-144/492

తసడడ:డ శరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:97-212
వయససస:37
లస: ససస స
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7738 AP151000009231
పపరర: ససజజతకలమలరర దడవపలలరర

94-144/493

భరస : శరఖమబల జజన
ఇసటట ననస:97-212
వయససస:63
లస: ససస స
7741 NDX0724583
పపరర: వరణణ నడగదదపసస తరరమలశశటట 

94-144/496

94-144/499

94-144/502

94-144/505

94-144/508

94-144/511

94-144/514

తసడడ:డ చన అసజయఖ దసబభబల
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:29
లస: ససస స
7762 AP151000009024
పపరర: వనసకటరరజకలమలరర చదలవరడ

భరస : వనసకటటశసర రరవప అసదత
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:63
లస: ససస స

94-144/503

7751 NDX1474550
పపరర: ససబడహణణఖస కకలశశటట

7754 NDX0714667
పపరర: కకననరగశసరగబపస కరళసగర

94-144/517

94-144/506

94-144/509

94-144/512

7760 NDX1712562
పపరర: గరత వసదన గరజలవరరస

94-144/515

7766 AP151000009477
పపరర: వజయకలమలరర కకపపల
భరస : ఫణణకలమలర
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:62
లస: ససస స

94-144/501

7749 NDX0714543
పపరర: జయలకడణ కరళసగర

94-144/504

7752 MLJ2398220
పపరర: శకకరసత కరళసగర

94-144/507

7755 NDX0735993
పపరర: మమరర టట

94-144/510

భరస : దదవ సహయస
ఇసటట ననస:97-216
వయససస:47
లస: ససస స
7758 NDX1324490
పపరర: కకరస ర దసబభబల

94-144/513

తసడడ:డ చన అసజయఖ దసబభబల
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:28
లస: ససస స
7761 NDX2182210
పపరర: దడవపద బ దసబభబల

94-144/516

భరస : చన అసజయఖ దసబభబల
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:44
లస: ససస స
94-144/518

భరస : శకరరసపడసరద
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:56
లస: ససస స
94-144/520

7746 NDX0724609
పపరర: ఉమలశసకర తరరమలశశటట 

తసడడ:డ కకననరగశసరగబపస
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:38
లస: పప

7757 NDX0936682
పపరర: సతఖనడరరయణ కలమలర
చదలవరడ
తసడడ:డ ససబబయఖ నడయబడడ
ఇసటట ననస:97-216
వయససస:56
లస: పప

7763 NDX0928051
పపరర: పదడణవతదదవ మదదబ

94-144/498

భరస : కకననరగశసరగబపస
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:47
లస: ససస స
7765 NDX1474428
పపరర: పడతమ దదవ తరరవరయపరటట

7748 NDX0306282
పపరర: నడగరరజకలమలరర కరళసగర

7743 NDX0724575
పపరర: వజయలకడణ తరరమలశశటట 

తసడడ:డ ససరరజఖస
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకడణకరసతరరవప
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:84
లస: పప

భరస : రమలపడసరద
ఇసటట ననస:97-216
వయససస:74
లస: ససస స
7759 NDX1324508
పపరర: శరకవరణణ దసబభబల

94-144/500

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకడణకరసతరరవప
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:55
లస: పప
7756 NDX0395830
పపరర: వమలలదదవ చదలవరడ

7745 NDX1712448
పపరర: రరఫసఉలలర ఖలన మహమణద

94-144/495

భరస : ఉమలశసకర
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:97-215
వయససస:64
లస: ససస స
7753 NDX0362012
పపరర: శకనవరసరరవప కరళసగర

94-144/497

తసడడ:డ అల ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగస ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:62
లస: పప
7750 MLJ2403004
పపరర: హహమలత కకలశశటట

7742 NDX1712430
పపరర: సఫసయల బబగస మహమణద

7740 NDX1919168
పపరర: అనతడ కలమలరర పరస

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:97-213
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అల ఖలన మహమణద
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరరజఖస
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:77
లస: ససస స
7747 NDX1712422
పపరర: అల ఖలన మహమణద

94-144/494

తసడడ:డ పడససగర
ఇసటట ననస:97-212
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఉమలశసకర
ఇసటట ననస:97-214
వయససస:36
లస: ససస స
7744 NDX0724567
పపరర: జజనకక బభయ తరరమలశశటట 

7739 AP151000006423
పపరర: శరఖమల జజన దడవపలలరర

7764 NDX1712547
పపరర: ససరరజఖ లకడణ గరజలవరరస

94-144/519

భరస : డదవడ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:60
లస: ససస స
94-144/521

7767 NDX1712489
పపరర: వమలమణ మబకసర

94-144/522

భరస : దదవరనసదస జమబళరమబడడ
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:82
లస: ససస స
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94-144/523

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:28
లస: పప
7771 NDX1885765
పపరర: నశచల కలమలర మమసడ

94-144/526

7774 AP151000006282
పపరర: వనసకటనడగసతఖనడరరయణ
చసదలవరడ
తసడడ:డ రరమపడసరద
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:45
లస: పప

94-144/529

7777 NDX0927962
పపరర: శకరరసపడసరద మదదబ

94-144/532

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:57
లస: పప
94-144/535

94-164/1433

94-144/898

తసడడ:డ శకరరసపడసరద
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:35
లస: పప

94-144/530
7775 NDX1940973
పపరర: వనసకట నడగ చసదడ శశఖర
పసరరగబ
తసడడ:డ వనసకట రరమన రరవప పసరరగబ
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:55
లస: పప

7776 NDX1324482
పపరర: చన అసజయఖ దసబభబల
తసడడ:డ పసద వనసకటటససరరర దసబభబల
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:56
లస: పప

7778 AP151000006217
పపరర: ఫరరనకలమలర మమసడ

7779 NDX1474444
పపరర: వనసకటటససర రరవప అసదత

7781 AP151000006153
పపరర: రరసపడసరద చదలవరడ

7784 NDX2747640
పపరర: ససతడ రరమరరడడడ మబనగరల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:25
లస: పప

94-144/536

7782 NDX3017654
పపరర: శకకరసత నథడన

94-149/979

తసడడ:డ గసగధర రరవప నథడన
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:39
లస: పప
94-144/896

7785 NDX2747582
పపరర: ససజజత మబనగరల

94-144/897

7788 AP151000006352
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప తష

94-144/537

7793 NDX0396010
పపరర: కకటటశసరర వరసర

7796 NDX2043321
పపరర: మహ లకడణ మబవసల

94-144/538

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-222
వయససస:45
లస: పప
94-144/540

7791 NDX1474592
పపరర: లకడణ పడసనన వరస

94-144/541

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:32
లస: ససస స
94-144/543

భరస : రరసబభబబ
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:48
లస: ససస స
94-144/545

94-144/534

తసడడ:డ శశశదడస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:28
లస: ససస స
94-144/542

94-144/531

7787 AP151000009242
పపరర: శశషమలసబ నసనన

7790 NDX1474584
పపరర: హరరక వరస

7795 NDX1474576
పపరర: శకకరసత వరస

94-144/533

94-144/528

భరస : ససతడ రరమరరడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:97-221, FLAT NO-403,
వయససస:48
లస: ససస స

7789 AP151000006314
పపరర: వనసకటటశసర రరవప నసనన
తసడడ:డ కలమలరసరసమ
ఇసటట ననస:97-222
వయససస:75
లస: పప

94-144/525

తసడడ:డ వనసకట రరజజ రరడడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:97-221, FLAT NO-403
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:97-222
వయససస:69
లస: ససస స

94-144/539

7773 NDX0927889
పపరర: వనసకట ససదదప మదదబ

తసడడ:డ శకరరసపడసరద
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససతడ రరమరరడడడ మబనగరల
ఇసటట ననస:97-221, FLAT NO-403,
వయససస:27
లస: పప

7792 NDX0396127
పపరర: పదడణవత వరసర

94-144/527

తసడడ:డ కలమలరరరవప
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:82
లస: పప

భరస : శకకరసత నథడన
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:36
లస: ససస స
7786 NDX2747632
పపరర: రరహహల మబనగరల

7772 NDX0927665
పపరర: జశససత శకనవరస మదదబ

7770 NDX1712570
పపరర: వసదన రరజ గరజలవరరస

తసడడ:డ డదవడ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసమ దడసస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస గరజలవరరస
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:66
లస: పప
7783 NDX3055993
పపరర: హహమబసదస చదబబడ లల

94-144/524

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరరష కలమలర మమసడ
ఇసటట ననస:97-221
వయససస:32
లస: పప

7780 NDX1712521
పపరర: డదవడ గరజలవరరస

7769 NDX1474436
పపరర: తరరణ అసదత

7794 NDX0396192
పపరర: వజయలకడణ సరదస

94-144/544

భరస : వనసకటకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:97-226
వయససస:58
లస: ససస స
94-144/546

తసడడ:డ ఉమ మహహశసర రరవప మబవసల
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:34
లస: ససస స

7797 NDX0835157
పపరర: భభరర వ మబవసల

94-144/547

తసడడ:డ ఉమలమహహశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:33
లస: ససస స
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94-144/548

భరస : కకటటశసర రరవప జమణలమడక
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:48
లస: ససస స
7801 NDX0025387
పపరర: సససదర కలమలరర మదసబ

94-144/551

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:58
లస: ససస స
7804 NDX0735043
పపరర: పడభభకర పసలర

94-144/554

94-144/557

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:60
లస: పప
7813 AP151000006190
పపరర: ఆదడస మదసబ

94-144/563

94-144/566

7805 NDX0631689
పపరర: రమమష పసలర

7808 MLJ2383032
పపరర: రరసబభబబ వరస

94-144/569

7817 NDX1599614
పపరర: మబరళ కకషష బచసచ

7820 NDX1474543
పపరర: రరప రరణణ భమపత

7823 NDX1400720
పపరర: శవ రరమ నడయబడడ కరకరర

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ నడయబడడ కరకరర
ఇసటట ననస:97-230
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష నడయబడడ
ఇసటట ననస:97-230
వయససస:27
లస: పప

7825 NDX0396325
పపరర: సతఖవత మసడద

7826 AP151000006434
పపరర: పప తషరరజ బబసరన

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:97-231
వయససస:55
లస: ససస స

94-144/555

94-144/575

7806 AP151000006223
పపరర: శకనస వరసర

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:97-231
వయససస:46
లస: పప

94-144/556

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:49
లస: పప
94-144/558

7809 NDX0025247
పపరర: అబడహస మదసబ

94-144/559

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:58
లస: పప
94-144/562

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:65
లస: పప
94-144/564

7815 AP151000009098
పపరర: సరళ మసదపరటట

94-144/565

భరస : అబడహసలసకన
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:47
లస: ససస స
94-144/567

7818 NDX2087402
పపరర: షర ల ఎస రతన రరజ
కలరరకలల
తసడడ:డ సససదర రరవప కలరరకలల
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:42
లస: పప

94-144/568

94-144/570

7821 NDX0482356
పపరర: లకడణ భమపత

94-144/571

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:97-230
వయససస:27
లస: ససస స
94-144/572

94-144/553

94-144/561 7812 AP151000006405
7811 AP151000006174
పపరర: ఉమలమహహశసరరరవప మబవసల
పపరర: గణపత పసలర

7814 AP151000009006
పపరర: ససరరప సతఖవత

94-144/550

తసడడ:డ వశసనడథ కకమమణరర
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కగశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:52
లస: పప
7822 NDX1668377
పపరర: యగగససర నడయబడడ కరకరర

7803 NDX2043305
పపరర: రవ శసకర కకమమణరర

94-144/552

భరస : జజషస
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చసదడపరల
ఇసటట ననస:97-229
వయససస:67
లస: ససస స
7819 MLJ0747238
పపరర: పపరరషప తస స చచదరర చసకరస

7802 AP151000009225
పపరర: ససశల సరధస

తసడడ:డ కరశవశసనడధస
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:77
లస: పప
7816 AP151000009598
పపరర: పడభభవతమణ కర

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:56
లస: పప
94-144/560

7800 AP151000009146
పపరర: అజయకలమలరర వరసర

భరస : ఉమ మహహశసర రరవప మబవసల
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:56
లస: పప
7810 MLJ2383057
పపరర: హనసమసతరరవప వరస

94-144/549

భరస : ఆదస
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత
ఇసటట ననస:97-226/1
వయససస:35
లస: పప
7807 NDX1712455
పపరర: జజషషవర పసలర

7799 NDX2043313
పపరర: ఉష రరణణ మబవసల

భరస : వరరకజ
ఇసటట ననస:97-230
వయససస:35
లస: ససస స
94-144/573

7824 NDX1151836
పపరర: నరణలల మడడ

94-144/574

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:97-231
వయససస:53
లస: ససస స
94-144/576

7827 NDX0396382
పపరర: ధనలకడణ మమడడశశటట

94-144/577

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:42
లస: ససస స
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94-144/578

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:42
లస: ససస స
7831 AP151000006005
పపరర: శకనవరసస మమడడశశటట

94-144/581

94-144/584

94-144/587

94-163/1181

94-144/901

7838 NDX2488930
పపరర: అనసష కకడడరరకస

7841 NDX2488906
పపరర: చన సప మయఖ కకడడరరకస

7844 NDX2809135
పపరర: కరవన జజనస తషమణపపడడ

94-145/804

7847 NDX2842748
పపరర: రరషణ తన మబలర పపడడ

భరస : మసపస అరరనలడ కకలలరబతషల
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:41
లస: ససస స

7850 NDX0753194
పపరర: జసససత రరణణ యస

భరస : జజషషవరభభససర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:65
లస: ససస స

94-163/1182

7856 AP151000009259
పపరర: హహమలత అకకసదడసస
భరస : జజషషవరభభససర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:82
లస: ససస స

94-144/586
7836 NDX0410944
పపరర: ఎబనవజర పరపరరరవప శరససస స గదబల

7839 NDX2488849
పపరర: జజఖత రరణణ కకడడరరకస

94-163/1180

7842 NDX2809101
పపరర: ససనతడ మబలర పపడడ

94-144/900

భరస : సరటనర జజనస తషమణపపడడ
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:52
లస: ససస స
94-144/902

7845 NDX2851871
పపరర: శరణ అబగరశల తషమణపపడడ

94-144/903

తసడడ:డ సరటనర జజనస తషమణపపడడ
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:21
లస: ససస స
94-145/805

7848 NDX0753202
పపరర: మలరమణ యస

94-144/588

భరస : అనలలసమలర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:40
లస: ససస స
94-144/590

7851 AP151000009610
పపరర: జజషషవరససవరష లత అకసదడసస

94-144/591

భరస : జజషషవరభభససర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:47
లస: ససస స
94-144/593

భరస : జజషషవరభభససర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:51
లస: ససస స
94-144/595

94-144/583

భరస : చన సప మయఖ కకడడరరకస
ఇసటట ననస:97-237
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమలర
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:44
లస: ససస స

94-144/592 7853 AP151000009224
7852 AP151000009222
పపరర: జజసపఫపస భభగఖలత అకకససదడనస
పపరర: జరసససకరరరజగశసరర అకకసదడసస

7855 NDX1712497
పపరర: లలరరర మరరయమణ బబ రరగడడ

94-163/1179

భరస : పడమద బభబబ మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:42
లస: ససస స
94-144/589

7833 NDX0410985
పపరర: సప ఫసయలహరత గదబల

తసడడ:డ దదవదడనస గదబల
ఇసటట ననస:97-233
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరటనర జజనస తషమణపపడడ
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశడడ కరరసరల
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:48
లస: పప
7849 NDX1712513
పపరర: రరధ కకషష వవణణ అసబటట

94-144/585

తసడడ:డ వరయఖ కకడడరరకస
ఇసటట ననస:97-237
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస రతనస మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:97-238
వయససస:47
లస: పప
7846 NDX2966117
పపరర: సపతషబభబబ కరరసరల

7835 NDX1272293
పపరర: పసల శరససస స గదబల

94-144/580

తసడడ:డ ఎబనవజర పరపరరరవప శరససస స
ఇసటట ననస:97-233
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చన సప మయఖ కకడడరరకస
ఇసటట ననస:97-237
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సప మయఖ కకడడరరకస
ఇసటట ననస:97-237
వయససస:27
లస: పప
7843 NDX2776011
పపరర: పడమద బభబబ మబలర పపడడ

94-144/582

తసడడ:డ ఎబబననజజర పరపరరవప శరససస స
ఇసటట ననస:97-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యస డడ ససలలమలన
ఇసటట ననస:97-234
వయససస:53
లస: పప
7840 NDX2488948
పపరర: వసశ కకషష కకడడరరకస

7832 AP151000006130
పపరర: రరమససబభబరరవప మమడడశశటట

7830 AP151000006111
పపరర: ఏడడకకసడలల మమడడశశటట

తసడడ:డ రరమససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:97-233
వయససస:75
లస: ససస స
7837 NDX1400704
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-144/579

భరస : రరమససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబభబరరవప
ఇసటట ననస:97-232
వయససస:49
లస: పప
7834 NDX0927863
పపరర: మలరస మణ పపలమలల

7829 AP151000009551
పపరర: వనసకరయమణ మమడడశశటట

7854 NDX1428151
పపరర: హహనడఎతస రతన కలమలరర

94-144/594

భరస : వజయ రరజరతనస మదతబల
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:58
లస: ససస స
94-144/596

7857 NDX1886201
పపరర: హరర జజసఫ మదతబల

94-144/597

తసడడ:డ వజయ రరజరతనస మదతబల
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:25
లస: పప
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94-144/598

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:44
లస: పప
94-145/809

భరస : సపతషబభబబ కరరసరల
ఇసటట ననస:97-278
వయససస:40
లస: ససస స
95-96/895

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:34
లస: పప
95-99/604

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:56
లస: ససస స

7865 AP151000243054
పపరర: మబజజవర బభజ షపక

7868 MLJ2820413
పపరర: రరమలరరవప ససజవ

94-144/606

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:97-I-286
వయససస:29
లస: ససస స

7871 AP151000009134
పపరర: బబజజన

95-96/896

94-146/115

భరస : నసరరదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-4
వయససస:32
లస: ససస స

7874 NDX0770503
పపరర: సయఖద నసరరదదబన

95-99/605

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:98-2-5
వయససస:57
లస: పప
7879 NDX2602076
పపరర: మనషర గబసడడబబ యన

7877 NDX3164530
పపరర: అనసరరగ గబసడడబబ యన

94-144/607

తసడడ:డ అశశక గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:98-2-5 WARD NO 27
వయససస:27
లస: ససస స

7880 NDX1349893
పపరర: లకడణ కరసతస యడస

94-146/116

తలర : పసదబ లకడణ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-8
వయససస:33
లస: పప

7883 NDX1213453
పపరర: రతన కలమలరర దళవరయ

94-165/1128

94-146/117

7886 NDX0714683
పపరర: ఆశరరసదస దళవరయ
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ మ మన
ఇసటట ననస:98-2-9/1
వయససస:39
లస: పప

7869 NDX1792390
పపరర: ససధఖ గసట

94-145/702

7872 NDX1712687
పపరర: సయఖద సలలణ ససలలసనడ

94-146/114

7875 NDX3146289
పపరర: సరరజ గడదడ

94-164/1434

94-144/940
7878 NDX2872281
పపరర: కకషన రరజ కలమలర
గబసడడబబ యన
తసడడ:డ అశశక గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:98-2-5 WARD NO 27
వయససస:26
లస: పప

7881 NDX1879933
పపరర: తడబబసస షపక

94-146/118

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:98-2-8
వయససస:24
లస: ససస స
94-146/120

భరస : ఆశరరసదస దలవరయ
ఇసటట ననస:98-2-9/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/122

95-99/603

భరస : నరరసదడ బభబబ గడదడ
ఇసటట ననస:98-2-5
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజగష యడస
ఇసటట ననస:98-2-6
వయససస:46
లస: ససస స
94-146/119

7866 MLJ2826972
పపరర: దసరరర భవరన అననపపరరడడ

తసడడ:డ నసరరదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-4
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అశశక గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:98-2-5
వయససస:49
లస: ససస స
94-147/672

95-96/894

భరస : రరజగసదడ కలమలర గసట
ఇసటట ననస:97-3153
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-4
వయససస:32
లస: పప
94-164/1435

7863 SQX0370908
పపరర: ఉరవకకసడ నరసమణ

భరస : రళగరరరవప
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖలశస
ఇసటట ననస:98-1-22
వయససస:72
లస: ససస స

7873 NDX0773689
పపరర: సయఖద జమలల

94-144/600

భరస : ఆశరరసదస
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప ససజవ
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:67
లస: పప

7870 NDX0482372
పపరర: సరతసక సకలల

భరస : వనసకటపపయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-2-9/1
వయససస:75
లస: ససస స

95-96/893

తసడడ:డ మబజజవర ఇబడహహస
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:50
లస: పప

7867 AP151000255383
పపరర: సరగజన సససకర

7885 AP151000312259
పపరర: భభగఖమణ దళవరయ

7862 SQX0657213
పపరర: మసరసన షపక

7860 NDX1712505
పపరర: మజగస ఆరరనలడ కకలలరబతషల

తసడడ:డ ససరరఖరరవప కకలలరబతషల
ఇసటట ననస:97-256
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబబబల గఫర
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:34
లస: ససస స

7864 SQX0421461
పపరర: బబజరబభబబ కకట

7882 NDX1891572
పపరర: మలర కరరరరనరరవప గసధస

94-144/599

తసడడ:డ దదవ సహయస
ఇసటట ననస:97-246
వయససస:50
లస: పప

7861 NDX2963049
పపరర: పడభభవత కరరసరల

7876 NDX3150380
పపరర: అశశక గబసడడబబ యన

7859 NDX0753186
పపరర: ససనలలసమలర యస

7884 AP151000312089
పపరర: లకడణనరసమణ దళవరయ

94-146/121

భరస : వనసకటపపయఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-2-9/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-146/123

7887 AP151000309055
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమల శశటట

94-146/124

తసడడ:డ ససబబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-2-9/3
వయససస:54
లస: పప

Page 269 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23

7888 AP151000312083
పపరర: సరమలమ జఖస పరదడల

94-146/125

భరస : పడసరద పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-9/4
వయససస:60
లస: ససస స
7891 AP151000309059
పపరర: వరరసరసమ పరదడల

94-146/128

94-146/131

94-146/848

94-146/136

94-146/139

తసడడ:డ రరమల రరవప దసగరర
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:24
లస: పప
7906 NDX2697787
పపరర: సరయ బభబబ లసగగనన

94-140/573

94-140/576

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఏనసగబల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: పప

94-146/134

7901 NDX0304972
పపరర: సరమలమ జఖస జవసగబల

94-146/144

7896 NDX0807891
పపరర: హజరర బబగస షపక

94-146/133

7899 MLJ0740753
పపరర: ససతడరరమలసజన జవసగబల

94-146/135

భరస : వనసకటనరసససహరరవప జవసగల
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:66
లస: ససస స

94-146/138
7902 NDX2446417
పపరర: వనసకట వర పడశసడ రరవప
జవసగబల
తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:21
లస: పప

7904 NDX1879784
పపరర: వజయ భభససర అలపరటట

94-146/141
7905 AP151000309263
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప జవసగల

94-146/137

94-146/140

7907 NDX2693323
పపరర: రమదదవ లసగరనవన

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవప జవసగల
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:49
లస: పప
94-140/574

7910 NDX0564138
పపరర: ససరరజఖలకడణ దదవరశశటట 

7913 AP151000309020
పపరర: వనసకటటశసరరర ఏనసగబల

7916 NDX2828432
పపరర: సరయబభబబ లసగరనవన
తసడడ:డ రమదదవ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:51
లస: పప

7908 NDX2691228
పపరర: శకవసత లసగరనవన

94-140/575

తసడడ:డ సరయ బభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:20
లస: ససస స
94-146/142

7911 AP151000312053
పపరర: బభలతడపపరసససదరర చమలణ

94-146/143

భరస : ససబడమణఖస చమలణ
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/145

తసడడ:డ రమణ ఏనసగబల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: పప
94-146/147

94-146/130

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప జవసగబల
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకడణనడరరయణ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ ఏనసగబల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: పప
7915 AP151000309196
పపరర: రమణ ఏనసగబల

7898 NDX1349323
పపరర: రతనస దసగరర

7893 MLJ0747253
పపరర: సరగజన గసధస

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-11
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరయబభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:18
లస: ససస స
7912 AP151000309198
పపరర: శకధర ఏనసగబల

94-146/132

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల అలపరటట
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: రరమ దదవ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:51
లస: పప
7909 NDX2702439
పపరర: తదజశసన లసగరనవన

7895 NDX2478816
పపరర: మలణణకఖస మసతడ

94-146/127

భరస : శకనవరసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-9/5
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప దసగరర
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-2-12
వయససస:47
లస: ససస స
7903 NDX1778689
పపరర: సరయ హహమసత దసగరర

94-146/129

భరస : శవయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:98-2-9/5
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మహ బమబ షపక
ఇసటట ననస:98-2-11
వయససస:26
లస: ససస స
7900 MLJ2402634
పపరర: నడగలకడణ ఆలపరటట

7892 AP151000309219
పపరర: పడసరదస పరదడల

7890 MLJ2398022
పపరర: మధస పరధడల

తసడడ:డ పడసరద పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-9/4
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరసరసమ పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-9/4
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-9/5
వయససస:44
లస: ససస స
7897 NDX2593010
పపరర: రరహన షపక

94-146/126

భరస : పపలలరరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:98-2-9/4
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-9/4
వయససస:43
లస: పప
7894 NDX0305219
పపరర: పసద లకడణ గసధస

7889 NDX0305185
పపరర: రరజ చససడసరర

7914 NDX0563759
పపరర: లకడణనడరరయణ దదవరశశటట 

94-146/146

తసడడ:డ ససబభబరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:27
లస: పప
94-146/922

7917 NDX2827798
పపరర: రరమ దదవ లసగరనవన

94-146/923

భరస : సరయబభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:46
లస: ససస స
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7918 NDX2827848
పపరర: శకజసఠర లసగరనవన
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94-146/924

తసడడ:డ సరయబభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:20
లస: ససస స
7921 AP151000312249
పపరర: కకసడమణ మలమడడల

94-147/124

భరస : ససరఖనడరరయణ మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:65
లస: ససస స
7924 AP151000309570
పపరర: ససరఖనడరరయణ మలమడడల

94-147/127

తసడడ:డ ససబభబరరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:78
లస: పప
7927 NDX1349679
పపరర: శక దదవ కకతస పలర

94-146/149

94-146/152

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:31
లస: పప
7936 NDX0361345
పపరర: వనసకట రరవప కకమణనవన
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:54
లస: పప
7939 MLJ2398147
పపరర: మధసససధన రరవప పగడడల

94-147/128

భరస : అశశక కలమలర కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:49
లస: పప

7925 NDX2316040
పపరర: నడగలకడణ మలమడడల

7926 MLJ2402139
పపరర: ససరఖకళ పగడడల

94-149/784

7928 AP151000312411
పపరర: యబగసదదరర పగడడల

7931 NDX1349851
పపరర: వజయ పగడడల

7934 NDX0869842
పపరర: నరగసదడ కకమణనవన

7937 AP151000309128
పపరర: కకషషమహనరరవప పగడడల

7940 NDX2478782
పపరర: రమల దదవ పగడడల

94-49/876

7943 NDX2807022
పపరర: జబబద షపక

94-146/150

7946 NDX1005867
పపరర: శకదదవ గగగబల
తసడడ:డ బ నడగగశసర రరవప గగగబల
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:29
లస: ససస స

94-146/148

7929 AP151000312409
పపరర: లకడణ పగడడల

94-146/151

భరస : ససబభబరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/153

7932 NDX1649724
పపరర: శరసత కలమలరర శలస

94-146/154

భరస : శకనవరస రరవప శలస
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:68
లస: ససస స
94-146/156

7935 AP151000309497
పపరర: జయపడకరష

94-146/157

తసడడ:డ మధసససదన రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:68
లస: పప
94-146/159

7938 AP151000309499
పపరర: మధసససదన రరవప పగడడల

94-146/160

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:68
లస: పప
94-146/161

7941 AP151000309225
పపరర: హహమచసదడరరవప పగడడల

94-146/162

తసడడ:డ పడసరదసరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-15
వయససస:68
లస: పప
94-144/938

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:41
లస: ససస స
94-146/163

94-147/126

తసడడ:డ మధస ససధడనడ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహమ చసదడ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-15
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: పప
7945 NDX1778978
పపరర: మమనక దదవ కకమణనవన

7923 AP151000309015
పపరర: శకనవరసరరవప మలమడడల

తసడడ:డ ససబభబరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరశ రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:65
లస: పప
7942 NDX3217122
పపరర: చడసదదన షపక

94-147/125
7922 NDX2314904
పపరర: లకడణ నరసససహ రరవప
మలమడడల
తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:38
లస: పప
94-146/158

94-147/123

భరస : లకడణనరసససహరరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/155

7920 MLJ2402188
పపరర: హహమలత మలమడడల

తసడడ:డ సరయబభబబ లసగరనవన
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషషమహన పగడడల
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప వలలర స
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:68
లస: ససస స
7933 NDX0361402
పపరర: అశశక కలమలర కకమణనవన

94-146/925

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-13
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వవసకట రమణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:98-2-14
వయససస:27
లస: ససస స
7930 MLJ2402865
పపరర: జయలకడణ వలలర స

7919 NDX2827939
పపరర: తదజశసన లసగరనవన

7944 NDX2790186
పపరర: దరరయల హహసససన షపక

94-144/939

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: పప
94-146/164

7947 NDX2001956
పపరర: మమరర తదరగసరస పరమబల

94-146/165

భరస : ససధదర పరమబల
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:32
లస: ససస స
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7948 NDX0876086
పపరర: లలవణఖ కకమణనవన
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94-146/166

భరస : రరధడ కకషష కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:33
లస: ససస స
7951 NDX1005396
పపరర: పదణజ గగగబల

94-146/169

94-146/172

94-146/175

94-146/927

94-147/131

తసడడ:డ అబబబల ఘన షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:75
లస: ససస స
7966 MLJ0747386
పపరర: నససరరబబగస షపక

94-146/177

94-146/180

భరస : ఐజక జజననలగడడ
ఇసటట ననస:98-2-18
వయససస:81
లస: ససస స

94-146/176

7961 NDX1876186
పపరర: రమజజ షపక

94-146/183

7959 NDX3215514
పపరర: దరరయల హహసససన షపక

94-147/129

7964 NDX0298679
పపరర: అజర ర అల షపక

7965 NDX3243268
పపరర: చడసదదన షపక

7973 AP151000309102
పపరర: లకణణ గబలకవరపప

7976 AP151000309023
పపరర: వననద కలమలర జజననలగడడ
తసడడ:డ హహహజక జజననలగడడ
ఇసటట ననస:98-2-18
వయససస:27
లస: పప

94-146/926

7962 AP151000312550
పపరర: ఆషర షపక
భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:50
లస: ససస స

7970 NDX1213420
పపరర: ససదదప రరడడడ ససరరష

94-146/174

Deleted

94-147/132

94-147/130

94-178/1123

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: పప
94-146/178

7968 MLJ0747394
పపరర: మమహతడబ షపక

94-146/179

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/181

7971 NDX1213438
పపరర: నవన కగటటలఖ గబలకవరపప

94-146/182

తసడడ:డ భభససర రరవప గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:27
లస: పప
94-146/185

తసడడ:డ రరమబ గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:32
లస: పప
94-146/187

7956 NDX0670570
పపరర: శరఖమ బభబబ రగగబలగడడ

తసడడ:డ ఆదస షఫస, సరటల గరర ర హహహ సససల ఎదసరర
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: ససస స

7967 AP151000312039
పపరర: నడగలకడణ గబలకవరపప

94-146/171

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరడడడ ససరరన
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భభససరరరవప గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:32
లస: పప
7975 NDX0305060
పపరర: పదణలత జజననలగడడ

7958 AP151000309140
పపరర: ససతడరరమయఖ కకమణనవన

7953 NDX0876144
పపరర: అరరణ భభరత కకమణనవన

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప రగగబలగడడ
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:53
లస: పప

భరస : భభససరరరవప గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ చలర ర
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:32
లస: ససస స
7972 MLJ2398444
పపరర: కనషసచకకవరరస గబలకవరపప

94-146/173

తసడడ:డ ఆదడస షఫస షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:98-2-17
వయససస:27
లస: ససస స
7969 AP151000312046
పపరర: కకనమణ చలర ర

7955 AP151000309107
పపరర: అరరణకలమలర కకమణనవన

94-146/168

భరస : వనసకట రరవప కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:27
లస: ససస స
7963 AP151000312551
పపరర: బబ షపక

94-146/170

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గగగబల
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:56
లస: పప
7960 NDX3206174
పపరర: చడసదదన షపక

7952 NDX0670646
పపరర: ఝలనస రతనమణణ కరసడడడ

7950 MLJ0741066
పపరర: వజయలకడణ కకమణనవన

భరస : అరరణ కలమలర కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బభబబ కరసడడడ
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:60
లస: ససస స
7957 NDX0976977
పపరర: రరమలరరవప గగగబల

94-146/167

భరస : నరగసదడ కకమణనవన
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జ ఎస రరమ రరవప గగగబల
ఇసటట ననస:98-2-16
వయససస:46
లస: ససస స
7954 AP151000312007
పపరర: నడగరసజన కకమణనవన

7949 NDX0876110
పపరర: ససచరరత కకమణనవన

7974 NDX1802876
పపరర: మరరయమణ దడసరర

94-146/186

భరస : పసటర పరల దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-18
వయససస:60
లస: ససస స
94-146/188

7977 NDX1802728
పపరర: పసటర పరల దడసరర

94-146/189

తసడడ:డ రరఫరయయలల దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-18
వయససస:73
లస: పప
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7978 MLJ0741199
పపరర: రరజహహమబసదస మలదడసస

94-146/190

తసడడ:డ జయకలమలర రరజ మలదడసస
ఇసటట ననస:98-2-19
వయససస:38
లస: ససస స

94-146/191 7980 AP151000312192
7979 MLJ0741181
పపరర: రరజఖలకడణ హహమబసదస మలదడసస
పపరర: లకడణహహమబసదస మలదడసస

తసడడ:డ జయకలమలర రరజ మలదడసస
ఇసటట ననస:98-2-19
వయససస:41
లస: ససస స

94-146/193 7982 AP151000309156
7981 NDX1548306
పపరర: వనసకట లకడణ నడరరయణ సరదస
పపరర: జయకలమలర రరజ మలదడసస

తలర : పదడణవత సరదస
ఇసటట ననస:98-2-19
వయససస:38
లస: పప
7984 NDX0771402
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : మదడరస షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:32
లస: ససస స
7987 MLJ2398386
పపరర: అబబబల రహహమలన షపక

94-146/199

94-146/201

94-146/204

94-146/207

94-146/210

తసడడ:డ నడగరరజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:98-2-22/2
వయససస:26
లస: పప

7991 NDX1349562
పపరర: సరజదడ షపక

7994 NDX1349539
పపరర: బబజజన షపక

7997 NDX0296541
పపరర: అహణదసలలర షపక

8000 MLJ0741520
పపరర: రగజ

94-146/213

8003 NDX1213560
పపరర: రరణణ బభయ బసదదల

94-146/202

8006 NDX1213545
పపరర: నడగరరజ సససగ బసదదల
తసడడ:డ నరసససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:98-2-22/2
వయససస:24
లస: పప

94-146/198

7989 NDX2001873
పపరర: ఫరరరజన షపక

94-146/200

7992 NDX1349521
పపరర: గగససయల షపక

94-146/203

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/205

7995 NDX1349513
పపరర: సమదసలలర షపక

94-146/206

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: పప
94-146/208

7998 MLJ2398865
పపరర: షరహహదసలలర షపక

94-146/209

తసడడ:డ అబబబలఅజమ షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: పప
94-146/211

94-146/212
8001 NDX0296608
పపరర: సతఖనడరరయణ మలమడడల

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-22/1
వయససస:27
లస: పప
94-146/214

భరస : నడగరరజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:98-2-22/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-146/216

7986 NDX2001022
పపరర: ఇరరరన షపక

భరస : అషదసలలర షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రదస మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-22/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జయకరసత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:98-2-22/2
వయససస:21
లస: ససస స
8005 NDX1213552
పపరర: చసదడకరసత బసదదల

94-146/928

తసడడ:డ అబబబల అజమ షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-22/1
వయససస:32
లస: ససస స
8002 NDX2491892
పపరర: లకడణబభయ బబ సదదల

7988 NDX2828309
పపరర: ఆయశర షపక

94-146/195

తసడడ:డ రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:29
లస: పప
7999 NDX2169721
పపరర: దదవఖ మలమడడల

94-146/197

భరస : జజన అహణద షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అజస షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:32
లస: ససస స
7996 NDX1349547
పపరర: అసదసలలర షపక

7985 NDX2313237
పపరర: షరడడక షపక

7983 MLJ2402303
పపరర: షమణమ షపక
భరస : అబబబలడహహమలన షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అహణద షపక
ఇసటట ననస:98-2-22
వయససస:29
లస: ససస స
7993 MLJ2403277
పపరర: సరబరర షపక

94-146/194

తసడడ:డ రహహమన షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మదడరరస షపక
ఇసటట ననస:98-2-21
వయససస:32
లస: పప
7990 NDX1349554
పపరర: ఖజజబ షపక

తసడడ:డ జయకలమలర మలదడసస
ఇసటట ననస:98-2-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవసహయస మలదడసస
ఇసటట ననస:98-2-19
వయససస:63
లస: పప
94-146/196

94-146/192

8004 NDX1428086
పపరర: జయకరసత సససగ బబ సతల

94-146/215

తసడడ:డ నడగరరజ సససగ బబ సతల
ఇసటట ననస:98-2-22/2
వయససస:46
లస: పప
94-146/217

8007 NDX2446292
పపరర: లకడణ నరసమణ సకలలబతష
స ల

94-146/218

భరస : పపరకరజ సకలలబటట
వ ల
ఇసటట ననస:98-2-22/3
వయససస:66
లస: ససస స
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94-146/219

భరస : సతఖనడరరయణ రజనల
ఇసటట ననస:98-2-22/3
వయససస:62
లస: ససస స
8011 AP151000309068
పపరర: హనసమలన వసకరన

94-146/222

94-146/223

94-146/226

94-146/229

94-146/232

94-147/136

94-146/930

భరస : రరజజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:98-2-22/11
వయససస:46
లస: ససస స

8021 MLJ0742353
పపరర: వరరసజనరరవప పరదడల

8024 NDX0296376
పపరర: గణణశ తతట

8027 AP151000309121
పపరర: హరరకకషష తటట ల

8030 NDX1213511
పపరర: హహమ నడగ దసరర పలలనటట

94-146/237

8033 MLJ0747436
పపరర: ధన లకడణ గసధస

94-146/230

8036 NDX1779042
పపరర: రమణమణ ఒరరస
భరస : వనసకటపత ఒరరస
ఇసటట ననస:98-2-22/11
వయససస:25
లస: ససస స

8016 NDX1649708
పపరర: సరమలమ జఖస పససపపలలటట

94-146/225

8019 MLJ0742379
పపరర: దసరరరసజనవయబలల కక టన

94-146/228

8022 NDX1213628
పపరర: జజఖత తటట ల

94-146/231

తసడడ:డ వనసకటటష తటట ల
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/233

8025 NDX1211333
పపరర: అరరణ

94-147/135

భరస : హరర కకషష తటళటభళ
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:36
లస: ససస స
94-147/137

8028 NDX1213156
పపరర: శకదదవ తతట

94-146/234

భరస : గణణష తతట
ఇసటట ననస:98-2-22/9
వయససస:39
లస: ససస స
94-146/235

8031 NDX1572263
పపరర: ధనలకడణ గసధస

94-146/236

భరస : సరసబశవ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/10
వయససస:39
లస: ససస స
94-147/138

భరస : సరసబయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/10
వయససస:25
లస: ససస స
94-146/238

94-147/134

తసడడ:డ పడభభకరరరవప కకటభన
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసగనడధ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/10
వయససస:22
లస: పప
8035 NDX1649773
పపరర: రరణణ ఓరరచ

94-146/227

తసడడ:డ ససబభబరరవప తటట ల
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ తతట
ఇసటట ననస:98-2-22/9
వయససస:21
లస: పప
8032 NDX2313252
పపరర: ఈశసర రరవప గసధస

8018 MLJ0741223
పపరర: వనసకటరమణ కకటన

8013 MLJ0743252
పపరర: పడభభకరరరవప కకటన

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస తతట
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవకలమలర తటళటభళ
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:45
లస: ససస స
8029 NDX2854297
పపరర: శకకరసత తతట

94-146/224

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:24
లస: పప

తలర : లకడణ తటట ల
ఇసటట ననస:98-2-22/8
వయససస:29
లస: పప
8026 MLJ0747667
పపరర: లకడణ తటట ల

8015 NDX0305177
పపరర: కకషషకలమలరర కకటన

94-146/221

తసడడ:డ వనసకటరమణ కకతన
ఇసటట ననస:98-2-22/6
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరవప కకటభన
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:49
లస: పప
8023 NDX1213610
పపరర: వనసకటటష తటట ల

94-147/133

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకటభన
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:24
లస: ససస స
8020 NDX1649716
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

8012 MLJ0748327
పపరర: ధనలకడణ కకటన

8010 AP151000312288
పపరర: పరరసతమణ వసకరన

భరస : ఏడడకకసడలల వసకరన
ఇసటట ననస:98-2-22/5
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : పడభభకరరరవప కకతన
ఇసటట ననస:98-2-22/6
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/7
వయససస:27
లస: ససస స
8017 MLJ0747246
పపరర: అసబకరదదవ పరదడల

94-146/220

భరస : హనసమలన వసకరన
ఇసటట ననస:98-2-22/5
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వసకరన
ఇసటట ననస:98-2-22/5
వయససస:48
లస: పప
8014 NDX1649682
పపరర: మహహశసరర పససపపలలటట

8009 NDX0305086
పపరర: పరరసత వసకరన

8034 MLJ0747915
పపరర: సరసబయఖ గసధస

94-147/139

తసడడ:డ ససబభబరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/10
వయససస:43
లస: పప
94-146/239

8037 NDX2037936
పపరర: వనసకటటశసరరరవప తమణశశటట

94-146/240

తసడడ:డ లకణయఖ తమణశశటట
ఇసటట ననస:98-2-22/11
వయససస:24
లస: పప
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94-146/241

భరస : శవ కకషష కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:30
లస: ససస స
8041 NDX0366468
పపరర: కలలఖణణ కకటన

94-146/244

94-146/247

94-146/249

94-146/252

94-146/255

94-146/258

94-146/261

తసడడ:డ సససదసలల వటటట స
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:26
లస: పప

8051 MLJ0741512
పపరర: ఆదదలకడణ గసధస 

8054 MLJ0741298
పపరర: నడగమలలర శసరరవప గసధస

8057 MLJ0747998
పపరర: శకనస పలలనటట

8060 AP151000309064
పపరర: ససబబయఖ పలలనటట

94-146/264

8063 AP151000312343
పపరర: కమల వటటట స

94-146/253

8066 AP151000309397
పపరర: సససదసలల వటటట స
తసడడ:డ పపలర యఖ వటటట స
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:26
లస: పప

8046 NDX1349695
పపరర: వజయ కలమలరర గరయస

94-146/248

8049 AP151000309035
పపరర: అపపనన పలలనటట

94-146/251

8052 AP151000312353
పపరర: లకడణకరసతమణ గసధస

94-146/254

భరస : వనసకటటశసరరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/256

8055 MLJ0742023
పపరర: శకనవరసరరవప గసధస

94-146/257

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:26
లస: పప
94-146/259

8058 MLJ0747378
పపరర: రసగనడధ పలలనటట

94-146/260

తసడడ:డ ససబబయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/20
వయససస:26
లస: పప
94-146/262

8061 NDX2313195
పపరర: నడగ జజఖత కడవకకలలర

94-146/263

భరస : వనసకట నడరరయణ రరవప కడవకకలలర
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/265

భరస : సససదసలల వటటట స
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/267

94-146/246

తసడడ:డ వరయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/15
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/21
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వటటట స
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:37
లస: ససస స
8065 AP151000309376
పపరర: శకనవరసరరవప వటటట స

94-146/250

తసడడ:డ ససబబయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/19
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/21
వయససస:26
లస: ససస స
8062 MLJ0747121
పపరర: లకడణససనత వటటట స

8048 NDX1349703
పపరర: ససతడ రరమయఖ గరయస

8043 NDX1213586
పపరర: శవ కలమలర దడసరర

భరస : ససతడ రరమయఖ గరయస
ఇసటట ననస:98-2-22/14
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:26
లస: పప

భరస : శశషరరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/17
వయససస:26
లస: ససస స
8059 AP151000312351
పపరర: సరససత పలలనటట

94-146/929

భరస : శకనవరసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:26
లస: ససస స
8056 AP151000312352
పపరర: అననపపరషమణ గసధస

8045 NDX2827772
పపరర: శవ తదజ గసధస

94-146/243

తలర : శవ కలమలరర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబభ శవ రరవప గరయస
ఇసటట ననస:98-2-22/14
వయససస:27
లస: పప

భరస : నడగమలలర ససర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/16
వయససస:28
లస: ససస స
8053 NDX2001931
పపరర: శశషమణ పప కరల

94-146/245

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/13
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకసడలల చవపలలరర
ఇసటట ననస:98-2-22/14
వయససస:48
లస: ససస స
8050 NDX2363273
పపరర: వనసకట నడగ సససధసర గసధస

8042 NDX1649641
పపరర: శవ కలమలరర దడసరర

8040 NDX2313344
పపరర: మహహష కలమలర దడసరర

తసడడ:డ శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/13
వయససస:21
లస: ససస స
8047 NDX1649740
పపరర: లకడణ చవపలలరర

94-146/242

భరస : మహహష కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దసరర సజనవయబలల కరటన
ఇసటట ననస:98-2-22/12
వయససస:39
లస: ససస స
8044 NDX2313161
పపరర: పపషరపసజల గసధస

8039 NDX1213594
పపరర: నడగ లకడణ దడసరర

8064 NDX1649757
పపరర: నడగ మలలర ష వటటట స

94-146/266

తసడడ:డ ససదబయఖ వటటట స
ఇసటట ననస:98-2-22/22
వయససస:26
లస: పప
94-146/268

8067 NDX1005461
పపరర: లకడణ కకషషవవణణ గసధస

94-146/269

భరస : వనసకట కకషష గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:26
లస: ససస స
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8068 AP151000312284
పపరర: రగణబక గసధస

94-146/270

భరస : చలమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:26
లస: ససస స
8071 MLJ0747642
పపరర: వనసకటకకకషష గసధస

8069 NDX2130631
పపరర: వనసకట శవ కకషష గసధస

94-146/273

8072 AP151000309088
పపరర: చలమయఖ గకసధస

తసడడ:డ జమలయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/24
వయససస:35
లస: పప
94-146/279

94-146/282

94-147/142

94-146/284

94-146/287

8084 NDX2790749
పపరర: జగదదశ బబ లర

8087 MLJ0747105
పపరర: రమలదదవ పససపపలలటట

8090 NDX0977181
పపరర: సతఖనడరరయణ సకలబతష
స ల

94-146/290

8093 AP151000309038
పపరర: నడగగశసరరరవప పలలనటట

94-147/140

8096 NDX0305102
పపరర: ససబబరరమలకడణ మలమడడల
భరస : హరరపస
డ రదస మలమడడల
ఇసటట ననస:98-2-22/30
వయససస:26
లస: ససస స

8079 NDX1455519
పపరర: సరసత గసధస

94-146/281

8082 NDX1998451
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప బబ లలర

94-147/141

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:24
లస: పప
94-147/757

8085 NDX1712679
పపరర: సపసదన రగఖ పససపపలలటట

94-146/283

తసడడ:డ పసచచయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:25
లస: ససస స
94-146/285

8088 MLJ0747287
పపరర: ఆదదలకడణ గసధస

94-146/286

భరస : చలమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:44
లస: ససస స
94-146/288

8091 MLJ0748269
పపరర: శకనవరసరరవప గసధస

94-146/289

తసడడ:డ చలమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:44
లస: పప
94-146/291

తసడడ:డ వరయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/28
వయససస:26
లస: పప
94-146/293

94-146/278

భరస : వనసకట ససవర కకషష గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరకరజ సకలలబతష
స ల
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరసగరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/29
వయససస:26
లస: ససస స

94-146/280

భరస : పసచచయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర దడసరర
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:33
లస: పప

8095 MLJ0747527
పపరర: రసగమణ పలలనటట

8081 MLJ0747113
పపరర: మలలర శసరర బబ లలర

8076 AP151000309407
పపరర: జమలయఖ పససపపలలటట
తసడడ:డ అపపయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/24
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/27
వయససస:25
లస: ససస స

8092 MLJ0746693
పపరర: పసచచయఖ పససపపలలటట

94-146/277

భరస : శకనవరసరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగర రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:54
లస: పప

8089 NDX1213578
పపరర: శవ కకషష దడసరర

8078 NDX0300434
పపరర: వనసకట నడరరయణ నలసశశటట

94-146/275

భరస : జమలయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/24
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ నలసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-22/25
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/26
వయససస:33
లస: ససస స

8086 NDX1455394
పపరర: భభగఖరరప గబసపపల

8073 AP151000312405
పపరర: కళళఖణణ పససపపలలటట

తసడడ:డ జమలయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-22/24
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ శలసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-22/25
వయససస:25
లస: ససస స

8083 MLJ2398907
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లలర

94-146/274

తసడడ:డ కకకషషయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:26
లస: పప

94-146/276 8075 MLJ0747618
8074 NDX0746750
పపరర: ససతతష కలమలర పససపపలలటట
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

8080 NDX0771444
పపరర: బడహహణశసరర పససపపలలటట

94-146/272
8070 NDX1213289
పపరర: వవసకట నడరరయణ రరవప కరడవ
కకలలర
తసడడ:డ ధన కకసడల రరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/23
వయససస:26
లస: పప

8077 MLJ0741538
పపరర: లలలవత శలసశశటట

94-146/271

8094 MLJ2403517
పపరర: కకషషకలమలరర పలలనటట

94-146/292

భరస : నడగగశసరరరవప పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/29
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/294

8097 MLJ0747709
పపరర: భడమరరసబ పరదడల

94-146/295

భరస : ససరఖనడరరయణ పరదడల
ఇసటట ననస:98-2-22/30
వయససస:27
లస: ససస స
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8098 AP151000312364
పపరర: ససతమణ పలలనటట

94-146/296

భరస : వరయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/30
వయససస:26
లస: ససస స
8101 AP151000309448
పపరర: వనసకటటశసరరరవప గకసధస

94-146/299

94-147/143

94-147/146

94-147/149

94-147/152

94-147/155

94-147/158

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనన
ఇసటట ననస:98-2-86
వయససస:26
లస: పప

8111 MLJ0748863
పపరర: పరరసత గసధస

8114 MLJ0740936
పపరర: ఎమ కరరగలన మబకకసపపడడ

8117 MLJ0747675
పపరర: హహమబసదస గగపసశశటట

8120 AP151000312080
పపరర: సరససత గగపసశశటట

94-147/161

8123 AP151000309098
పపరర: గగరర శసకరరరవప గగపసశశటట

94-147/150

8126 NDX0165084
పపరర: కకషష మహన పసనన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనన
ఇసటట ననస:98-2-86
వయససస:29
లస: పప

94-147/145

8109 NDX1914010
పపరర: హరరక గసదస

94-147/148

8112 AP151000309096
పపరర: చలపతరరవప గసధస

94-147/151

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-50/1
వయససస:49
లస: పప
94-147/153

8115 NDX2478923
పపరర: గరకహస ససట సనస డడరరవవమబల

94-147/154

తసడడ:డ పరల రరజ డడరరవవమబల
ఇసటట ననస:98-2-83
వయససస:20
లస: పప
94-147/156

8118 MLJ0747519
పపరర: అరరణ గగపసశశటట

94-147/157

భరస : రరజశశఖర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:39
లస: ససస స
94-147/159

8121 NDX1998337
పపరర: వనయ శక రరస గగపస ససటట

94-147/160

తసడడ:డ గగరర శసకర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:28
లస: పప
94-147/162

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:54
లస: పప
94-147/164

8106 AP151000309464
పపరర: కకషప ర బభబబ వనసగళశశటట

తసడడ:డ చలపత రరవప గసదస
ఇసటట ననస:98-2-50/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప గరపసససటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:49
లస: పప
8125 NDX1403997
పపరర: పవన కలమలర పసనన

94-147/147

తసడడ:డ గగరరశసకర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకర గగపసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-84
వయససస:51
లస: ససస స
8122 AP151000309086
పపరర: రరజశశఖర గగపసశశటట

8108 NDX1796426
పపరర: నఖత గసదస

94-146/301
8103 NDX1649765
పపరర: హహమకసటపరరసత పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనసగళశశటట
ఇసటట ననస:98-2-50
వయససస:47
లస: పప

భరస : పరల రరజ దరరవవమబల
ఇసటట ననస:98-2-83
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ దరరవవమబల
ఇసటట ననస:98-2-83
వయససస:55
లస: పప
8119 MLJ0747535
పపరర: మలణణకఖమణ గగపసశశటట

94-147/144

భరస : లకడణనడరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-50/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల రరజ దరరవవమబల
ఇసటట ననస:98-2-83
వయససస:21
లస: ససస స
8116 NDX0617399
పపరర: దరరవవమబల పరల రరజ

8105 MLJ2398352
పపరర: రవశసకర రరశసశశటట

94-146/298

భరస : సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-24
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప గసదస
ఇసటట ననస:98-2-50/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప గసధస
ఇసటట ననస:98-2-50/1
వయససస:44
లస: ససస స
8113 NDX2355055
పపరర: ఫపర రరనస ననసటటసగగల దరరవవమబల

94-146/300

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర రరశసశశటట
ఇసటట ననస:98-2-50
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప వనసగళశశటట
ఇసటట ననస:98-2-50
వయససస:48
లస: పప
8110 AP151000312206
పపరర: శకదదవ గసధస

8102 NDX1779638
పపరర: దదవకక మలనసకకసడ

8100 AP151000309043
పపరర: వరయఖ పలలనటట

తసడడ:డ వనసకయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/30
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయల మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:98-2-24
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రవశసకర రససశశటట
ఇసటట ననస:98-2-50
వయససస:21
లస: పప
8107 AP151000309266
పపరర: శకనవరసరరవప వనసగళశశటట

94-146/297

తసడడ:డ వరయఖ పలలనటట
ఇసటట ననస:98-2-22/30
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ గసధస
ఇసటట ననస:98-2-22/30A
వయససస:26
లస: పప
8104 NDX2315406
పపరర: రరకగశ రససశశటట

8099 AP151000309185
పపరర: శకనవరసరరవప పలలనటట

8124 MLJ2402824
పపరర: ధనలకడణ పసనన

94-147/163

భరస : శకనవరసరరవప పసనన
ఇసటట ననస:98-2-86
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/165

8127 NDX0298307
పపరర: శకనవరసరరవప పసనన

94-147/166

తసడడ:డ పసచచయఖ పసనన
ఇసటట ననస:98-2-86
వయససస:54
లస: పప
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94-147/167

తసడడ:డ బడద జజన షపక
ఇసటట ననస:98-2-87
వయససస:58
లస: పప
8131 NDX1572370
పపరర: షహహన సయఖద

94-147/170

8132 NDX0563205
పపరర: షబనడ షపక

94-147/173

8135 NDX1461904
పపరర: రబభబన సయఖద
తసడడ:డ మమస సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:31
లస: పప

94-147/176
8137 AP151000312499
పపరర: జజయస నరణల జజఖత కలమలరర
బమసస
భరస : జజన ససటఫసన సన
ఇసటట ననస:98-2-90
వయససస:55
లస: ససస స

8138 NDX1796970
పపరర: మషప బభబబ పసలర
తసడడ:డ అచచయఖ పసలర
ఇసటట ననస:98-2-90
వయససస:24
లస: పప

8140 AP151000309531
పపరర: బబసజమన కకపరనధద బబసస

8141 NDX2810166
పపరర: రరకగశ జసపర

94-147/179

తసడడ:డ రసగయఖ బమసస బబసస
ఇసటట ననస:98-2-90
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-2-91
వయససస:30
లస: ససస స
8146 NDX0298430
పపరర: వనసకట సరసమ యసగలశశటట

94-147/184

94-146/303

తసడడ:డ ససభభన ఇనగసటట
ఇసటట ననస:98-2-94
వయససస:37
లస: పప

8147 AP151000312531
పపరర: ససశల కకలసరన

8150 NDX1758020
పపరర: పపరరషమ దదవ కకపపపల

94-147/188

8153 NDX0563015
పపరర: హబమమన ఇనగసటట

94-147/177

8156 NDX1778812
పపరర: రరఘవవసదడ రరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-2-96
వయససస:25
లస: పప

94-147/172

8136 MLJ0743393
పపరర: మహబమబ వల షపక

94-147/175

8139 MLJ2398014
పపరర: జజన ససటఫసన సన చననస

94-147/178

తసడడ:డ డదవడ లవసగ సపట న చననస
ఇసటట ననస:98-2-90
వయససస:51
లస: పప
94-147/758

8142 NDX0305763
పపరర: మలధవ యసగలశశటట

94-147/180

తసడడ:డ వనసకట సరసమ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-2-91
వయససస:28
లస: ససస స
94-147/182

8145 NDX1856303
పపరర: రసజత కలమలర యసగలశశటట

94-147/183

తసడడ:డ వనసకట సరసమ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-2-91
వయససస:24
లస: పప
94-147/185

8148 NDX1349455
పపరర: మలలత పడజజపత

94-146/302

భరస : లలక నడధ పడజజపత
ఇసటట ననస:98-2-92/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-147/186

8151 NDX1322494
పపరర: మబనన బబగస షపక

94-147/187

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-2-93
వయససస:53
లస: ససస స
94-147/189

భరస : మసరసన వల ఇనగసటట
ఇసటట ననస:98-2-94
వయససస:33
లస: ససస స
94-147/191

8133 MLJ2402121
పపరర: సలమబననసర షపక

తసడడ:డ అబబబల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:98-2-93
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర షపక షపక
ఇసటట ననస:98-2-93
వయససస:32
లస: పప
8155 NDX0563726
పపరర: మసరసన వల ఇనగసటట

94-147/174

భరస : కకటటశసరరరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:98-2-92
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శక పసతసరదదన పడజజపత
ఇసటట ననస:98-2-92/1
వయససస:24
లస: పప
8152 NDX1332709
పపరర: జరమర షపక

8144 NDX0305755
పపరర: కలమలరర యసగలశశటట

94-147/169

భరస : మహబమబసల షపక
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసమ యళగళళససటట
ఇసటట ననస:98-2-91
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-2-91
వయససస:53
లస: పప
8149 NDX1349448
పపరర: లలకనడధ పడజజపత

94-147/171

తసడడ:డ రసబభబబ జసపర
ఇసటట ననస:98-2-90
వయససస:18
లస: పప
94-147/181

8130 NDX0869933
పపరర: హఫసజ ఖలన

తసడడ:డ ఆలఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-2-88
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:30
లస: పప

8143 NDX1649591
పపరర: లకడణ పడసనన యసగలశశటట

94-147/168

తసడడ:డ హజజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-2-88
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరబబన సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-89
వయససస:25
లస: ససస స
8134 NDX0298190
పపరర: మహమణద అఫప డ జ షపక

8129 NDX0869883
పపరర: మహమణద రఫస

8154 NDX1005891
పపరర: మరరబ ఇనగసటట

94-147/190

భరస : ససభభనస ఇనగసటట
ఇసటట ననస:98-2-94
వయససస:58
లస: ససస స
94-146/304

8157 NDX0361782
పపరర: జహహర షపక

94-147/192

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:98-2-96
వయససస:31
లస: పప
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8158 NDX1381979
పపరర: జమరరదదబన అహణద షపక

94-147/193

తసడడ:డ సతడసర షపక షపక
ఇసటట ననస:98-2-96
వయససస:36
లస: పప
8161 NDX1213602
పపరర: లలత అలర డడ

94-146/305

94-146/308

94-146/310

94-146/313

94-146/931

94-146/318

94-146/321

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:26
లస: ససస స

8171 NDX1613471
పపరర: ఎలయలజ షపక

8174 NDX0604298
పపరర: షపక నజనన బభబ

8177 AP151000312190
పపరర: రహహమబననసర షపక

8180 AP151000309370
పపరర: దరరయలసరహబ షపక

94-146/324

8183 NDX1572305
పపరర: ఖలజజ రహసతషలర షపక

94-146/314

8186 NDX1005404
పపరర: పపజత పసదమలలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:42
లస: ససస స

8166 NDX2790624
పపరర: మహమణద ఖససస షపక

94-147/756

8169 NDX0305300
పపరర: షరకకరర షపక

94-146/312

8172 NDX0297036
పపరర: నడగమరరరరఫ షపక

94-146/315

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:34
లస: పప
94-146/316

8175 NDX1428094
పపరర: ఫరతమ షపక

94-146/317

భరస : బభజ షపక షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:42
లస: ససస స
94-146/319

8178 NDX1428128
పపరర: సబర షపక

94-146/320

తసడడ:డ రహమతషలలర షపక షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:41
లస: పప
94-146/322

8181 NDX1428102
పపరర: బభజ షపక

94-146/323

తసడడ:డ రహమతషలలర షపక షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:46
లస: పప
94-146/325

తసడడ:డ దరరయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:76
లస: పప
94-146/327

94-146/307

భరస : నడగమరరరరఫ షపక
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమణత ఉలలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:63
లస: పప
8185 NDX1779430
పపరర: శక కకషష పసడయల పసదమలలర

94-146/311

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలర ద షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:44
లస: పప
8182 NDX1572321
పపరర: మహబమబ గగస బభషర షపక

8168 NDX1613455
పపరర: ఇరరద బబగస షపక

8163 NDX1349505
పపరర: రతన కలమలరర అలర డడ

తసడడ:డ హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:98-2-123
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతయలజ షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖలజజ రహసతషలర ద షపక
ఇసటట ననస:98-3-27
వయససస:42
లస: ససస స
8179 NDX1572313
పపరర: నసరరలలర షపక

94-146/309

తసడడ:డ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అహమణద షరయయద
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:42
లస: పప
8176 NDX1572339
పపరర: అబదసననసర షపక

8165 NDX1005545
పపరర: ససజజత దళవరయ

94-147/195

భరస : రతనరరజ అలర డడ
ఇసటట ననస:98-2-97
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యలయలజ షపక
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:98-3-26
వయససస:42
లస: పప
8173 NDX2828416
పపరర: ఖదర వలర షరయయద

94-146/306

భరస : వనసకట మబరళ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-2-98
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర ఉపపల
ఇసటట ననస:98-3-25
వయససస:34
లస: ససస స
8170 NDX1613497
పపరర: రరయలజ షపక

8162 NDX1349497
పపరర: లకడణ తటట ల

8160 AP151000309101
పపరర: సతడసర సయఖద

తసడడ:డ ఖలదరరణహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:98-2-96
వయససస:79
లస: పప

భరస : వవసకట శవ రరవప తటట ల
ఇసటట ననస:98-2-97
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ తటట ల
ఇసటట ననస:98-2-97
వయససస:46
లస: పప
8167 AP151000312113
పపరర: భభనసమత ఉపపల

94-147/194

తసడడ:డ సతడసర షపక
ఇసటట ననస:98-2-96
వయససస:38
లస: పప

భరస : దదలప అలర డడ
ఇసటట ననస:98-2-97
వయససస:46
లస: ససస స
8164 NDX1349489
పపరర: వనసకట శవ రరవప తటట ల

8159 NDX0361493
పపరర: బషసర షపక

8184 NDX1779505
పపరర: ఉరగఖ పసదమలలర

94-146/326

భరస : శకనవరస రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:24
లస: ససస స
94-146/328

8187 NDX1349331
పపరర: దసరర భవరన పసదమలలర

94-146/329

భరస : నడగరరజ పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:41
లస: ససస స
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94-146/330

భరస : ననవన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:42
లస: ససస స
8191 AP151000312322
పపరర: తడయలరమణ పసదమలలర

94-146/333

94-146/336

తసడడ:డ నడగ రరజ పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:21
లస: ససస స
8197 AP151000309045
పపరర: షబబర సయఖద

94-146/338

94-146/933

94-146/341

తసడడ:డ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:24
లస: పప
8209 MLJ2403509
పపరర: ఆససయలససలలసనడ మహమణద
భరస : హహహదరఆల మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
8212 AP151000312464
పపరర: బబగస జజదద ఎస డడ
భరస : అబబబల రహమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
8215 NDX1777608
పపరర: రససల షపక
తసడడ:డ అబబబల సలలస షపక
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:33
లస: పప

8196 AP151000312245
పపరర: ఫజలలననసర సయఖద

94-146/932

8198 MLJ0744185
పపరర: జమమబలలర సయఖద

8201 NDX2827442
పపరర: బలలల సయద

8204 NDX2087733
పపరర: జబర చసద ససతర

8207 NDX2765774
పపరర: మమలలల సయద

8210 NDX0305359
పపరర: షరహహన

8213 MLJ2403194
పపరర: హషరఫపల సయఖద

94-146/339

8216 MLJ2398790
పపరర: గగసరబషర సయఖద
తసడడ:డ అబబబలడషసద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: పప

8199 NDX0907261
పపరర: షపక ఆదమ షఫస

94-146/340

తసడడ:డ గరలబ బ షపక
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:24
లస: పప
94-146/934

8202 NDX1375344
పపరర: రహమతషననసర మహమణద

94-147/196

భరస : షబబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:33
లస: ససస స
94-146/342

8205 NDX0163907
పపరర: రఫస షపక

94-146/343

తసడడ:డ గరలబ జజన షపక
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:24
లస: పప
94-147/759

8208 NDX2790921
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-147/760

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:18
లస: ససస స
94-146/347

8211 MLJ2402295
పపరర: ఫరతమబననసర సయఖద

94-146/348

భరస : మసరసక హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/350

భరస : అబబబలడషసద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/352

94-146/337

భరస : ఖలలల సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరరమబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/349

94-146/335

8195 NDX2827525
పపరర: ససజజత కకపపరర

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:18
లస: పప
94-146/346

8193 AP151000309568
పపరర: శకనవరసరరవప పసదమలలర

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మడడజ ససతర
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:37
లస: పప
94-146/344

94-146/332

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మలలక సయద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:19
లస: పప

భరస : రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30
వయససస:24
లస: ససస స
8206 MLJ2398055
పపరర: రహహమ సయఖద

94-146/334

తసడడ:డ హలల సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:24
లస: పప

భరస : సయద మలలక సయద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:35
లస: ససస స
8203 MLJ2402113
పపరర: రరబయల సయఖద

8192 AP151000309569
పపరర: భభససర పసదమలలర

8190 AP151000312326
పపరర: వరలకడణ పసదమలలర

భరస : శకనవరసరరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నగగశసరరరవప కకపపరర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖర ల సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-29
వయససస:24
లస: పప
8200 NDX2827699
పపరర: కరరమబననసర సయద

94-146/331

భరస : భభససర పసదమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససరఖపడకరశరరవప పసదబమలలర
ఇసటట ననస:98-3-28
వయససస:74
లస: ససస స
8194 NDX2446284
పపరర: హరర పసడయ పసదమలలర

8189 AP151000312324
పపరర: భమలకడణ పసదమలలర

8214 AP151000312151
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-146/351

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/353

8217 NDX1349380
పపరర: యస డడ బభబవల

94-146/354

తసడడ:డ సరరబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: పప
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8218 MLJ2398915
పపరర: అబబబల ఖలదర సయఖద

94-146/355

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: పప
8221 NDX2138239
పపరర: పసడయలసక రరససశశటట

94-146/359
8222 NDX1802496
పపరర: షనసణక శకనవరస కళళఖణ
పడడల
తసడడ:డ వనసకట వరరసజనవయబలల పడడల
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:24
లస: పప

94-146/360
8223 NDX1636887
పపరర: జజనకక సరయ మననజ కలమలర
పడడల
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల పడడల
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:25
లస: పప

94-146/361

8225 AP151000309424
పపరర: చనశకనస దడసరర

8226 AP151000309422
పపరర: శకనస దడసరర

94-147/197

94-146/366

94-146/936

94-146/370

భరస : వరరకజ మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:75
లస: ససస స

94-146/367

8234 MLJ2402980
పపరర: అరరణడదదవ పసనన

8237 AP151000312386
పపరర: మణణ నలస

94-146/373

8240 MLJ0742569
పపరర: రరజగష నలస

94-146/368

8243 AP151000309169
పపరర: జజరరర నలస

94-146/371

8246 MLJ0744318
పపరర: రరజశశఖర మళళ
తసడడ:డ వరరరజ మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:33
లస: పప

94-146/935

8235 NDX1649666
పపరర: శశశలజ నలస

94-146/369

8238 AP151000312387
పపరర: మమరరజరససత నలస

94-146/372

భరస : జజసఫ నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:70
లస: ససస స
94-146/374

8241 NDX2491884
పపరర: మమరర వససత నలస

94-146/375

భరస : జసససత నలస
ఇసటట ననస:98-3-34
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/377

తసడడ:డ రరమపప నలస
ఇసటట ననస:98-3-34
వయససస:64
లస: పప
94-147/199

8232 NDX2828275
పపరర: శసషరద షపక

తసడడ:డ పరపయఖ నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజససఫ నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:38
లస: పప
94-146/376

94-146/365

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:98-3-31/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజరరర నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర నలస
ఇసటట ననస:98-3-34
వయససస:29
లస: పప
8245 AP151000312092
పపరర: ససబబమణ మళళ

8231 NDX2515385
పపరర: బభబ రమఖ పరదడల

8229 MLJ2403392
పపరర: అజజజ సయఖద సయఖద
భరస : అబబబలలన దర సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-31/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ పసనన
ఇసటట ననస:98-3-32
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజససఫ నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:37
లస: పప
8242 NDX0297374
పపరర: జజవసత నలస

94-146/364

తసడడ:డ వనసకట వరరసజనవయ పరదడల
ఇసటట ననస:98-3-31/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగష నలస
ఇసటట ననస:98-3-33
వయససస:35
లస: ససస స
8239 MLJ0745315
పపరర: ససరగష నలస

8228 NDX1349349
పపరర: హససన షపక

94-146/363

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:98-3-31/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబరరన షపక
ఇసటట ననస:98-3-31/A
వయససస:31
లస: పప
8236 NDX1649658
పపరర: మమరర ససషణ నలస

94-146/362

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-31/1
వయససస:44
లస: పప
8233 NDX2828333
పపరర: జఫర షపక

94-146/357

94-146/358

భరస : వనసకటటశసరరరవప ఱలమషపటళటట
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:56
లస: ససస స
8230 NDX0297341
పపరర: సయఖద హహసపసన షఫస

8220 MLJ2398212
పపరర: మబసరసక హహసపసన సయఖద

తసడడ:డ అబబబర రరహమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:35
లస: పప
8227 MLJ2403103
పపరర: శవకలమలరర రరమశశటట

94-146/356

తసడడ:డ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-30/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రవ శసకర రరససశశటట
ఇసటట ననస:98-3-31
వయససస:24
లస: ససస స
8224 NDX1712760
పపరర: కకటయఖ దడసరర

8219 NDX0297242
పపరర: ఖరరమబలలర సయఖద

8244 AP151000312021
పపరర: నడగమణణ మళళ

94-147/198

భరస : పరమమశసరరరవప మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:50
లస: ససస స
94-147/200

8247 AP151000309186
పపరర: ససధడకరమళళ

94-147/201

తసడడ:డ వరరరజ మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:42
లస: పప
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8248 AP151000309465
పపరర: పరమమశసరరరవప మళర

94-147/202

తసడడ:డ వరరరజ మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:56
లస: పప
8251 NDX1349661
పపరర: నరరపమ కరశసశశటట

94-146/378

94-146/381

94-147/206

94-147/209

94-147/762

94-147/214

94-147/217

తసడడ:డ నననన షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:42
లస: పప

8261 NDX0297424
పపరర: మహన దడసరర

8264 NDX1998733
పపరర: హససన షపక

8267 NDX0771451
పపరర: కరరమబన షపక

8270 MLJ2402337
పపరర: ఆషర షపక

94-147/220

8273 NDX1998667
పపరర: కరరమబలర షపక

94-147/210

8276 NDX1428078
పపరర: మహబబల షపక
భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:41
లస: ససస స

8256 NDX0318576
పపరర: బడమరరసభ చడపల

94-147/205

8259 MLJ2403038
పపరర: నలమ పసయఖల

94-147/208

8262 NDX0297457
పపరర: మబరళకకషష పసయఖల

94-147/211

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పపయఖల
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:46
లస: పప
94-147/212

8265 NDX1802892
పపరర: హససనడ షపక

94-147/213

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:25
లస: ససస స
94-147/215

8268 NDX1803015
పపరర: రజయల షపక

94-147/216

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:38
లస: ససస స
94-147/218

8271 NDX0654632
పపరర: ససభభన షపక

94-147/219

తసడడ:డ ననవన షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:30
లస: పప
94-147/221

తసడడ:డ బడద వల షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:39
లస: పప
94-147/223

94-146/380

తలర : కరశకమణ మబరళకకషష
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననన షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:39
లస: పప
8275 NDX0297473
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-147/207

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసదబవఅల షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:48
లస: ససస స
8272 MLJ2398196
పపరర: బభబబ షపక

8258 NDX0305466
పపరర: యశశద దడసరర

8253 NDX1349653
పపరర: రరమ కకటటశసర రరవప కరశసశశటట

భరస : రరమ రరవప చడపల
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభబబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:30
లస: ససస స
8269 NDX2446458
పపరర: కరరమబన షపక

94-147/204

తసడడ:డ నడగయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష పపయల
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:19
లస: పప
8266 NDX0771436
పపరర: షరహహనడ షపక

8255 NDX0369603
పపరర: కకటటశసరర చడపల

94-147/761

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కరశసశశటట
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహన దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప పపయఖల
ఇసటట ననస:98-3-36/1
వయససస:62
లస: ససస స
8263 NDX2790665
పపరర: శక వజయ పపయల

94-146/379

తసడడ:డ రరమలరరవప చడపల
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప చపల
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:35
లస: పప
8260 AP151000312107
పపరర: జయససరఖకలమలరర పసయఖల

8252 NDX1349885
పపరర: శక చతసతనఖ పసయఖల

8250 NDX2809226
పపరర: అశసన మరరశశటట

భరస : రరజశశకర మలర
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష పసయఖల
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకడణ నడరరయణ కరశసశశటట
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:41
లస: పప
8257 NDX0307447
పపరర: ఈశసర రరవప చపల

94-147/203

తసడడ:డ వరరరజ మళళళ
ఇసటట ననస:98-3-35
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమ కకటటశసర రరవప కరశసశశటట
ఇసటట ననస:98-3-36
వయససస:39
లస: ససస స
8254 NDX1349919
పపరర: వరయఖ కరశసశశటట

8249 AP151000309530
పపరర: పడసరదస మళర

8274 NDX1802967
పపరర: నజర షపక

94-147/222

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:98-3-37
వయససస:40
లస: పప
94-146/382

8277 NDX1876145
పపరర: నజజణ షపక

94-147/224

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:25
లస: ససస స
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8278 NDX0773671
పపరర: సరబరర షపక
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94-147/225

భరస : ఖలససస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:29
లస: ససస స

94-147/226

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:54
లస: ససస స

8281 NDX0297671
పపరర: ససభభన షపక

94-147/228

తసడడ:డ ఘన సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:31
లస: పప

8282 NDX0297630
పపరర: షబబర షపక

94-147/231

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:53
లస: పప

8285 NDX2790574
పపరర: హసససనడ షపక

94-147/229

94-146/384

తసడడ:డ సససన ఉససరర
ఇసటట ననస:98-3-39
వయససస:29
లస: పప

8288 NDX2138247
పపరర: శకనవరస రరవప హరరమలణణకఖస

94-147/763

94-146/387

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-3-40
వయససస:41
లస: ససస స

8291 NDX1951798
పపరర: మహబబలర షపక

94-146/385

94-147/234

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:98-3-40
వయససస:55
లస: పప

8294 NDX1951806
పపరర: ఆషర షపక

94-147/232

94-147/237

తసడడ:డ బభబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-41
వయససస:46
లస: పప

8297 NDX0563254
పపరర: యబసఫ షపక

94-147/235

94-147/240

తసడడ:డ సరరబర షపక
ఇసటట ననస:98-3-42
వయససస:32
లస: పప

8300 NDX0770495
పపరర: యబసఫ షపక

94-147/238

8289 NDX1572271
పపరర: ఆససయల షపక

8292 NDX0075911
పపరర: సససదడ షపక

8295 NDX0771360
పపరర: బబఖలన షపక

8298 MLJ2402097
పపరర: అమరరన షపక

94-147/241

8301 MLJ0740175
పపరర: రహమలన షపక

తసడడ:డ రతన రరజ గగపరల కలరగసటట
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నడగ జయ పడసరద మమదరర
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:67
లస: ససస స

94-147/244

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:42
లస: ససస స

94-147/765 8306 NDX2765519
8305 NDX2809333
పపరర: అనససయ రతన కలమలరర మమదరర
పపరర: అమరరన షపక

భరస : కకతడల
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:39
లస: ససస స

94-147/233

94-147/236

94-147/239

94-147/242

తసడడ:డ సరరబర షపక
ఇసటట ననస:98-3-42
వయససస:50
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
8303 NDX2315364
పపరర: ఇసదదరర తతకల

94-146/386

భరస : సరరబర షపక
ఇసటట ననస:98-3-42
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడద షపక
ఇసటట ననస:98-3-42
వయససస:40
లస: పప

94-147/243

94-146/383

భరస : బభబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-3-41
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:98-3-42
వయససస:35
లస: ససస స

8299 NDX0297515
పపరర: ఆదస షపక

8286 NDX1712661
పపరర: రరణడమణ ఉసరర

తసడడ:డ చసద బబడద షపక
ఇసటట ననస:98-3-40
వయససస:29
లస: పప

భరస : చడసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-3-41
వయససస:43
లస: ససస స

8296 NDX0654566
పపరర: చడసద బభషర షపక

94-147/230

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:98-3-40
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చడసద బబడద షపక
ఇసటట ననస:98-3-40
వయససస:51
లస: ససస స

8293 MLJ2398105
పపరర: చడసదసబడద షపక

8283 NDX0297549
పపరర: ఖలససస షపక

భరస : సససన ఉసరర
ఇసటట ననస:98-3-39
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలజ హరరమలణణకఖస
ఇసటట ననస:98-3-39
వయససస:29
లస: పప

8290 NDX1349869
పపరర: షబభనడ షపక

94-147/227

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:33
లస: పప

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:19
లస: ససస స

8287 NDX1712752
పపరర: ఉససరర దదవదడసస

8280 NDX0297606
పపరర: సససదడ షపక

తసడడ:డ మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-38
వయససస:31
లస: పప

8284 NDX0297564
పపరర: మసరసనసల షపక

8302 NDX2355030
పపరర: నళనపసడయ కలరగసటట

8279 MLJ2402048
పపరర: సససదడబ షపక

8304 NDX2810406
పపరర: జయ పడసరద మమదరర

94-147/764

తసడడ:డ నడగపప మమదరర
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:70
లస: పప
94-147/766

8307 NDX3054228
పపరర: కలదస
బ స షపక

94-147/767

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:32
లస: పప
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8308 NDX2737369
పపరర: నడగబల మర షపక
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94-147/768

తసడడ:డ కకటడల
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:25
లస: పప
8311 NDX2512168
పపరర: అకకల బబగస షపక

94-147/246

94-147/249

94-147/252

94-147/255

94-147/258

94-147/261

94-147/264

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:27
లస: ససస స

8321 AP151000312133
పపరర: జజహ షపక

8324 NDX1876178
పపరర: రగషణ సయఖద

8327 AP151000312132
పపరర: అమరరననసర సయఖద

8330 NDX0714733
పపరర: అబబబల రససల షపక

94-146/388

8333 NDX0361626
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

94-147/256

8336 NDX1211374
పపరర: ససధడ రరన దడసరర
తసడడ:డ నడగగశసరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:31
లస: ససస స

8316 NDX2315026
పపరర: వరలయలజ షపక

94-147/251

8319 AP151000309072
పపరర: షసషపర అల షపక

94-147/254

8322 NDX0164392
పపరర: ఫసరగజ షపక

94-147/257

తసడడ:డ షబబర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45/1
వయససస:31
లస: పప
94-147/259

8325 NDX1095637
పపరర: షబనడ షపక

94-147/260

తసడడ:డ మహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:26
లస: ససస స
94-147/262

8328 NDX2414779
పపరర: మహహససన సయఖద

94-147/263

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:21
లస: పప
94-147/265

8331 NDX0714592
పపరర: ఖలససస సససదడ షపక

94-147/266

తసడడ:డ మహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:37
లస: పప
94-147/267

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:98-3-47
వయససస:46
లస: పప
94-147/268

94-147/248

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:57
లస: పప

తలర : బషసరరననసర షపక
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:31
లస: పప

భరస : మలబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:98-3-47
వయససస:26
లస: ససస స
8335 NDX2446441
పపరర: మశ
క న షపక

94-147/253

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:28
లస: పప
8332 NDX1349760
పపరర: జజన బబగస షపక

8318 NDX2315109
పపరర: అకబర అల షపక

8313 NDX2314987
పపరర: షసషరద బబగస షపక

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-46
వయససస:48
లస: ససస స
8329 NDX0164202
పపరర: జలలన షపక

94-147/250

భరస : షబబర ఆల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45/1
వయససస:54
లస: పప
8326 NDX1095660
పపరర: బషసరరననసర షపక

8315 NDX0297952
పపరర: మహమణద రఫస షపక

94-147/245

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:98-3-45/1
వయససస:25
లస: ససస స
8323 AP151000309092
పపరర: షబబర అల షపక

94-147/247

తసడడ:డ షసషపర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షసషపర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:32
లస: పప
8320 NDX2512192
పపరర: రజయల షపక

8312 NDX2315067
పపరర: రరజజసనడ పరరసన షపక

8310 NDX2314953
పపరర: అసణ షపక

భరస : వలయస షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షసషపర అల షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:53
లస: ససస స
8317 NDX0297887
పపరర: మసరసన వల షపక

94-147/769

తసడడ:డ కకతడల
ఇసటట ననస:98-3-44
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-45
వయససస:23
లస: ససస స
8314 AP151000312101
పపరర: ననషరద షపక

8309 NDX2880391
పపరర: తడరరబ షపక

8334 NDX1349877
పపరర: కరరమ షపక

94-146/389

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:26
లస: ససస స
94-147/269

8337 NDX1796780
పపరర: కరరమబన షపక

94-147/270

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:32
లస: ససస స
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94-147/271

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:43
లస: ససస స
8341 NDX2724664
పపరర: కరరమ షపక

94-147/770

94-146/392

94-146/393

94-146/938

94-146/396

94-146/399

94-147/771

తసడడ:డ హహసపసన మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:35
లస: పప

8351 NDX2827624
పపరర: వనసకటటశసరరర దడసరర

8354 NDX1005933
పపరర: షహనడజ షపక

8357 AP151000309258
పపరర: ససబభన షపక

8360 AP151000312398
పపరర: ఫహహస ససలలసన షపక అబబబల

94-146/403

8363 NDX0654541
పపరర: జలలన మహమణద

94-146/939

8366 NDX2861722
పపరర: ఆశయఖ మహమణద
భరస : జలలన మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:38
లస: ససస స

8346 NDX2711323
పపరర: అబబబల అలన షపక

94-146/850

8349 NDX2828044
పపరర: ఆదదలకడణ ఢస ఠరటట

94-146/937

8352 NDX1428011
పపరర: రగషరణ షపక

94-146/395

తసడడ:డ నడగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:98-3-58
వయససస:27
లస: ససస స
94-146/397

8355 NDX1213057
పపరర: కరరమబలలర షపక

94-146/398

తసడడ:డ మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:27
లస: పప
94-146/400

8358 NDX2827715
పపరర: వహహద షపక

94-146/940

భరస : మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:46
లస: ససస స
94-146/401

8361 NDX1613430
పపరర: సరజద బబగస షపక

94-146/402

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-146/404

తసడడ:డ ఖలససస మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:35
లస: పప
94-146/406

94-146/391

భరస : వనసకట రరవప ఢస ఠరటట
ఇసటట ననస:98-3-57
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబబబల రషసద షపక అబబబల
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరశస మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:52
లస: ససస స
8365 NDX0294793
పపరర: ఖలససస మహమణద

94-146/394

తసడడ:డ అబబడల రజజక షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:64
లస: పప

భరస : ణబక రరజ పపపపల
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:34
లస: ససస స
8362 AP151000312397
పపరర: రహహమబననసర మహణద

8348 NDX2109404
పపరర: గగపస కకషష నడగరనవన

8343 AP151000312423
పపరర: రరహనడ ససలలసనడ షపక

తసడడ:డ బలలల
ఇసటట ననస:98-3-56
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రజక షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:32
లస: పప
8359 NDX2790699
పపరర: వర లకడణ పపపపల

94-146/849

తసడడ:డ బడహణయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-57
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-59
వయససస:27
లస: ససస స
8356 AP151000309383
పపరర: మహణమద రఫస షపక

8345 NDX2711364
పపరర: బలలల షపక

94-147/273

భరస : సరజద షపక
ఇసటట ననస:98-3-56
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబయఖ నడగరనవన
ఇసటట ననస:98-3-57
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప శక రరమ
ఇసటట ననస:98-3-57
వయససస:35
లస: ససస స
8353 NDX2399863
పపరర: రరబయ షపక

94-146/390

తసడడ:డ బభష
ఇసటట ననస:98-3-56
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగపస కకషష నడగరనవన
ఇసటట ననస:98-3-57
వయససస:52
లస: ససస స
8350 NDX2828317
పపరర: లలవణఖ శక రరమ

8342 NDX0303867
పపరర: గగససయల బబగస షపక

8340 MLJ2398030
పపరర: మరరవల షపక

తసడడ:డ ఖలశసషససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:45
లస: పప

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:98-3-56
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబబబలరబభబర షపక
ఇసటట ననస:98-3-56
వయససస:53
లస: ససస స
8347 NDX1203561
పపరర: లలవణఖ జమబణల

94-147/272

భరస : సతఖస దడసరర
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:98-3-48
వయససస:23
లస: ససస స
8344 AP151000312424
పపరర: గగస బ

8339 NDX0305425
పపరర: నడగ రతనస దడసరర

8364 NDX1374248
పపరర: రషసద అబబబల

94-146/405

తసడడ:డ మజద మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:46
లస: పప
94-146/941

8367 NDX2828200
పపరర: ఖజ మలలనదదదన చషసస
మహమణద
తసడడ:డ జలలన మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-59/1
వయససస:18
లస: పప

94-146/942
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8368 AP151000309390
పపరర: రఫస షపక

94-146/407

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:98-3-60
వయససస:32
లస: పప
8371 NDX0303768
పపరర: రరహనడబబగస షపక

94-146/408

94-146/411

94-146/414

94-146/417

94-146/420

94-146/424

94-146/852

భరస : హహహయఖరరపల ఆర
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:75
లస: ససస స

8381 NDX1213016
పపరర: జవన చతరరకలరర

8384 AP151000312127
పపరర: షరరనడ షపక

8387 AP151000309221
పపరర: అబబబల సతడసర షపక

8390 NDX0562934
పపరర: షరరనడ పరరసన

94-146/429

8393 NDX1349398
పపరర: ససజన ససనత కకతస

94-146/418

8396 AP151000309040
పపరర: జజన ససటనస ఆర.జర
తసడడ:డ హయఖరరపల ర.జర
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:45
లస: పప

8376 NDX1779117
పపరర: అసరణ షపక

94-146/413

8379 MLJ2398295
పపరర: గగసరబషర షపక

94-146/416

8382 NDX0129254
పపరర: రరజఖలకడణ నగరస

94-146/419

తసడడ:డ కకషప ర నగరస
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/421

8385 AP151000312168
పపరర: సససరరబభనస షపక

94-146/422

భరస : సతడసర షపక
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:35
లస: ససస స
94-146/426

94-146/851
8388 NDX2571362
పపరర: ఖజ మయనసదదబన మహమణద

తలర : తహహరరననసర మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:30
లస: పప
94-146/427

8391 NDX0563692
పపరర: అనసర బభషర పఠరన

94-146/428

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-66
వయససస:33
లస: పప
94-146/430

భరస : బభబబ కళళధర కకతస
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:51
లస: ససస స
94-146/432

94-146/410

తలర : అబబబలర ఫరర షపక
ఇసటట ననస:98-3-63
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనసర బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-66
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హయర పరల రరబభబ
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:49
లస: ససస స
8395 AP151000312008
పపరర: ఆనసదబభయ ఆర

94-146/415

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:42
లస: పప

తలర : తహహరరననసర మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:26
లస: పప
8392 NDX2491900
పపరర: anne anitha రరబభబ

8378 MLJ0740548
పపరర: ఫరజలలమషర షపక

8373 AP151000312417
పపరర: బనసబ షపక

భరస : అబబబల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:98-3-63
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతడసర షపక
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల సతడసర మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:42
లస: పప
8389 NDX2571388
పపరర: ససదడన ససభభన మహమణద

94-146/412

తసడడ:డ జజన మణణ కలమలర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమణద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:98-3-64
వయససస:42
లస: ససస స
8386 AP151000309349
పపరర: శరరఫర మహమణద

8375 MLJ0742700
పపరర: ఆరరఫ షపక

94-146/944

భరస : లలలఅహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-62
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలర ఫరర షపక
ఇసటట ననస:98-3-63
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ యస.డడ షపక
ఇసటట ననస:98-3-63
వయససస:64
లస: పప
8383 MLJ2402717
పపరర: షరజహ షపక

94-146/409

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:98-3-62
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబబబలర ఫరర షపక
ఇసటట ననస:98-3-63
వయససస:55
లస: ససస స
8380 AP151000309243
పపరర: అబబడల గఫరర షపక

8372 AP151000312332
పపరర: జమలల షపక

8370 NDX2948115
పపరర: నసరర షపక

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-60
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:98-3-62
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:98-3-62
వయససస:35
లస: పప
8377 AP151000312169
పపరర: ఖతజజ షపక

94-146/943

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:98-3-60
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల అహణద షపక
ఇసటట ననస:98-3-62
వయససస:40
లస: ససస స
8374 NDX0294546
పపరర: తడరరఫ షపక

8369 NDX2822336
పపరర: శరకకర షపక

8394 NDX1349406
పపరర: బభబబ కళళధర కకతస

94-146/431

తసడడ:డ కకపరనసదస కకతస
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:35
లస: ససస స
94-146/433

8397 AP151000309430
పపరర: హహయరరపర అర

94-146/434

తసడడ:డ పడసరదరరవప ఆర
ఇసటట ననస:98-3-67
వయససస:80
లస: పప
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94-146/435

తసడడ:డ అసకమణ రరవప వవమబల
ఇసటట ననస:98-3-81
వయససస:26
లస: ససస స
8401 NDX1349901
పపరర: నడజరరననసర షపక

94-146/439

94-146/442

94-146/444

భరస : ససతడ రరమయఖ వవమబల
ఇసటట ననస:98-3-92
వయససస:57
లస: ససస స
8410 NDX1779299
పపరర: మలలస బ పఠరన

94-146/447

94-146/450

94-146/453

94-146/456

తసడడ:డ జజసఫ గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:61
లస: పప
8425 NDX2827590
పపరర: లఖత వవజరసడర
తసడడ:డ బబచచ బభబబ వవజరసడర
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:18
లస: ససస స

8408 NDX1349364
పపరర: మహలకణమణ సబబబ

8409 NDX1349372
పపరర: గరటయఖ సబబబ

8411 NDX1213487
పపరర: హససనడ సయఖద

8414 NDX1777707
పపరర: అనసర పఠరన

8417 NDX0305250
పపరర: ససభభషసణణ గబసటగరన

8420 NDX0373514
పపరర: రవకలమలర గసటగరన

8423 NDX0670505
పపరర: వనసకటటశసరరర బబ సతడ

94-146/445

8426 NDX0412486
పపరర: కకషష పసడయల దలవరయళ
తసడడ:డ రరమబ దలవరయళ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:53
లస: ససస స

94-38/815

94-146/446

తసడడ:డ ఆదద నడరరయణ సబబబ
ఇసటట ననస:98-3-92
వయససస:82
లస: పప
94-146/448

8412 NDX2002020
పపరర: షమస ససలలసన సయఖద

94-146/449

భరస : సతడసర సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:46
లస: ససస స
94-146/451

8415 NDX1777814
పపరర: సతడసర సయఖద

94-146/452

తసడడ:డ ఖలదర మహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:25
లస: పప
94-146/454

8418 NDX1213321
పపరర: సరసబభడజఖస బబ సత

94-146/455

భరస : వవసకటటశసరరర బబ స త
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:34
లస: ససస స
94-146/457

8421 NDX0373605
పపరర: పడదదప కలమలర గసటగరన

94-146/458

తసడడ:డ ఆనసద పరల గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:38
లస: పప
94-146/460

తసడడ:డ కకటయఖ బబ స త
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:75
లస: పప
94-146/945

94-146/441

8406 NDX0919514
పపరర: హరరపస
డ రద కకవనల
తసడడ:డ మలదడరయఖ
ఇసటట ననస:98-3-92
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద పరల గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:37
లస: పప
94-146/459

8403 NDX1349950
పపరర: నససరర బబగస సయఖద

తసడడ:డ ఆఫ జల హహససససన మహమణద
ఇసటట ననస:98-3-88
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆనసద పరల గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర బబ సత
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:34
లస: పప
8422 NDX0296897
పపరర: ఆనసద పరల గసటగరన

94-146/443

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:25
లస: పప

భరస : రవ కలమలర గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:34
లస: ససస స
8419 NDX1802603
పపరర: నడగగశసర రరవప బబ సత

8405 NDX1349836
పపరర: అసజద హహససససన మహమణద

94-146/438

భరస : నయమ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-88
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతడసర సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:25
లస: ససస స
8416 NDX2001360
పపరర: నసదదన గబసటగరన

94-146/440

భరస : ఘరటయఖ సబబబ
ఇసటట ననస:98-3-92
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : అనసర పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-96
వయససస:25
లస: ససస స
8413 NDX1213495
పపరర: రహమ తతనసర సయఖద

8402 NDX1649674
పపరర: జమలల పఠరన

8400 NDX1262898
పపరర: మరర మబరళ కకషష కకకషటసశశటట

తసడడ:డ ససతడరరమరరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:98-3-81
వయససస:54
లస: పప

భరస : రఫసవపలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-88
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అఫసస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-3-88
వయససస:27
లస: ససస స
8407 NDX1349356
పపరర: సరసబభడజఖస వవమబల

94-146/436

భరస : అసకమణ రరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:98-3-81
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అహణద సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-3-88
వయససస:27
లస: ససస స
8404 NDX1649690
పపరర: పరరసన పఠరన

8399 NDX1349729
పపరర: వనసకట లకడణ వవమబల

8424 NDX2581775
పపరర: నడగ దసరర భవన పలలనటట

94-146/853

భరస : మదడసస పలలనటట
ఇసటట ననస:98-3-97
వయససస:21
లస: ససస స
94-146/461

8427 MLJ2402535
పపరర: అనసత లకడణ దళవరయ

94-146/462

భరస : వనసకటటశసరరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:37
లస: ససస స
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8428 AP151000312085
పపరర: వజయలకడణ దళవరయ

94-146/463

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:34
లస: ససస స
8431 MLJ0747451
పపరర: రరమబ దళవరయ

94-146/466

94-146/469

94-146/471

94-146/474

94-146/477

94-146/480

94-147/276

తసడడ:డ యహన చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:40
లస: పప

8441 MLJ2402584
పపరర: కలమలరర దళవరయ

8444 NDX0296970
పపరర: ససరగష కలమలర దలవరయ

8447 AP151000309545
పపరర: శసకరరకవప దళవరయ

8450 NDX1649583
పపరర: శశభ రరణణ చకటట

94-147/279

8453 AP151000312003
పపరర: మమరర చకటట

94-146/475

8456 AP151000309008
పపరర: ఆగససటన చకటట
తసడడ:డ యహన చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:44
లస: పప

8436 NDX2854172
పపరర: ధరణణ దళవరయ

94-146/946

8439 AP151000312084
పపరర: సరమలమ జఖస ఐలల

94-146/473

8442 MLJ2402592
పపరర: ససధడరరణణ దళవరయ

94-146/476

భరస : శకనవరసరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: ససస స
94-146/478

8445 NDX0297010
పపరర: రవ డడ

94-146/479

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప డడ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:39
లస: పప
94-146/481

8448 MLJ0743054
పపరర: జజనబభషర షపక

94-147/275

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:98-4-27
వయససస:39
లస: పప
94-147/277

8451 AP151000312105
పపరర: భభగఖ లకడణ ఫరరరరనస చకటట

94-147/278

భరస : యహన చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:43
లస: ససస స
94-147/280

భరస : యహన చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:64
లస: ససస స
94-147/282

94-146/468

భరస : వనసకటటశసరరర ఐలల
ఇసటట ననస:98-3-99
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఓగసట స జకకయఖ చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆగససటన బభబబ చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:46
లస: ససస స
8455 MLJ0743583
పపరర: ఆగ ససటస జకకయఖ చకటట

94-146/472

తసడడ:డ రతస యఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:98-4-27
వయససస:63
లస: పప
8452 NDX0377309
పపరర: ససకనఖ చకటట

8438 NDX1213461
పపరర: ససజజత ఐల

8433 AP151000309323
పపరర: మబరళ దళవరయ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: పప
8449 MLJ0743047
పపరర: రససల షపక

94-146/470

భరస : కకసడల రరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-101
వయససస:34
లస: ససస స
8446 AP151000309039
పపరర: శకనవరసరరవప దళవరయ

8435 AP151000309544
పపరర: మలర కరరరరనరరవప దళవరయ

94-146/465

తసడడ:డ వనసకటకకకషషరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రమణ ఐలల
ఇసటట ననస:98-3-99
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర ఐలల
ఇసటట ననస:98-3-99
వయససస:32
లస: పప
8443 AP151000312087
పపరర: దసరరరదదవ దళవరయ

94-146/467

తసడడ:డ రతస యఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ దళవరయ
ఇసటట ననస:98-3-99
వయససస:26
లస: ససస స
8440 AP151000309183
పపరర: వనసకటరమణ ఐలల

8432 NDX0296939
పపరర: వనసకట రమణ దళవరయ

8430 MLJ2398048
పపరర: వనసకటకకషష దళవరయ

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:44
లస: పప
8437 NDX2313369
పపరర: వనసకట లకడణ దళవరయ

94-146/464

భరస : వనసకటకకషరషరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-3-98
వయససస:34
లస: పప
8434 AP151000309082
పపరర: వనసకటటశసరరరవప దళవరయ

8429 AP151000312271
పపరర: నడరరయణమణ దళవరయ

8454 MLJ0743575
పపరర: పడవణ కలమలర చకటట

94-147/281

తసడడ:డ యహన చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:38
లస: పప
94-147/283

8457 AP151000309001
పపరర: యహనస చకటట

94-147/284

తసడడ:డ జకరయఖ చకటట
ఇసటట ననస:98-4-28
వయససస:71
లస: పప
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పపరర: షకకల షపక
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94-147/776

తసడడ:డ కలదస
బ స
ఇసటట ననస:98-4-44
వయససస:30
లస: ససస స
8461 NDX0361550
పపరర: షపక షబర హససససన

94-147/285

94-147/288

94-146/486

94-146/489

94-146/490

94-147/293

94-147/296

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:24
లస: ససస స
8482 NDX0305789
పపరర: మలర క షపక

94-146/487

8471 NDX1005644
పపరర: రజయల షపక

8474 MLJ2402196
పపరర: అహలఖ గబలకవరపప

8477 AP151000309014
పపరర: రరమబ గబలలకవరపప

94-147/299

94-147/289

తసడడ:డ వనసకటరరమరరవప వడడడరర వడడడరర
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:48
లస: పప

8466 NDX0563676
పపరర: సరజద షపక

94-146/485

8469 NDX1006022
పపరర: ససరరపర రరణణ పపటభర

94-146/488

8472 MLJ0747055
పపరర: తడహహరరననసర మహమణద

94-147/291

8475 NDX0952515
పపరర: లకడణ గబలకవరపప

94-147/292

తసడడ:డ రరమబ గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-4-68
వయససస:39
లస: ససస స
94-147/294

8478 NDX2512135
పపరర: ఆశ ససలలసనడ షపక

94-147/295

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-4-68
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:20
లస: ససస స

8480 NDX0306068
పపరర: షహహన జబన పఠరన

8481 AP151000312165
పపరర: ససలలచన వడస
డ రర

8483 AP151000312181
పపరర: షరకకరర పఠరన

8486 AP151000309010
పపరర: నడగగశసరరరవప వసజజ
తసడడ:డ వనరకయఖ వసజజ
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:64
లస: పప

94-147/290

భరస : అకబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-4-65/1
వయససస:53
లస: ససస స

94-147/297

94-147/298

భరస : మహన వఢడఢ రర
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:44
లస: ససస స
94-147/300

భరస : మనససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:53
లస: ససస స
94-147/302

94-147/287

భరస : జయరరవప పపటభర
ఇసటట ననస:98-4-65
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మనససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:45
లస: ససస స
8485 AP151000309485
పపరర: మహన వడస
డ రర

8468 NDX1005990
పపరర: బమఖలల పడణబత పపటభర

8463 NDX0299693
పపరర: గరలషర షపక

తసడడ:డ అబబబల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:98-4-56/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-4-68
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమబ గబలకవరపప
ఇసటట ననస:98-4-68
వయససస:63
లస: ససస స
8479 NDX2138353
పపరర: సఫసయ ససలలసనడ షపక

94-146/484

భరస : ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:98-4-65/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:98-4-66
వయససస:24
లస: పప
8476 NDX0306084
పపరర: మలలర శసరర గబలకవరపప

8465 MLJ0740365
పపరర: జమర షపక

94-146/483

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప పపటభర
ఇసటట ననస:98-4-65
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పపటభర
ఇసటట ననస:98-4-65
వయససస:42
లస: ససస స
8473 AP151000309187
పపరర: రషసద అబబబల

94-147/286

తలర : గగస బ షపక
ఇసటట ననస:98-4-56/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పసరవల
ఇసటట ననస:98-4-57
వయససస:62
లస: పప
8470 NDX1005859
పపరర: సమలధడనస పపటర

8462 NDX0299578
పపరర: మహబమబ హససససన షపక

8460 MLJ0740357
పపరర: జజనభభషర షపక

తలర : గగస బ షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:57
లస: పప
8467 NDX2094407
పపరర: యయసస రతనస పసరవల

94-146/482

తసడడ:డ సరజద షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:98-4-56
వయససస:29
లస: పప
8464 NDX0299644
పపరర: వల షపక

8459 NDX2110682
పపరర: అరరద హహసపసన షపక

8484 MLJ2398113
పపరర: సససదరస ఆకలల

94-147/301

తసడడ:డ గణణష ఆకలల
ఇసటట ననస:98-4-69
వయససస:46
లస: పప
94-147/303

8487 MLJ0740217
పపరర: శశశలజ జరటట

94-147/304

తసడడ:డ శసకరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:39
లస: ససస స
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94-147/305

భరస : సరసబశవరరవప జరటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:41
లస: ససస స
8491 MLJ0740605
పపరర: శశకకరణ జరటట

94-147/308

94-147/311

94-147/314

94-147/317

94-147/320

94-147/323

94-147/326

భరస : వనసకట రమణ చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:34
లస: ససస స

8501 MLJ0747659
పపరర: వనసకటరరమలరరవప మటపలర

8504 NDX2315430
పపరర: అలయల షపక

8507 NDX1095736
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద

8510 NDX2315307
పపరర: కరరమబలలర సయఖద

94-147/329

8513 NDX1998568
పపరర: ససరగఖ చలర

94-147/318

8516 NDX0563064
పపరర: శవకలమలరర చలలర
తలర : వనసకటటశసరరర చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:45
లస: ససస స

8496 NDX1095710
పపరర: డడసపపల పదణజ మటటపలర

94-147/313

8499 AP151000312018
పపరర: ఇసదదర పసనపరటట

94-147/316

8502 NDX1795980
పపరర: జజన ససధడకర పసనపరటట

94-147/319

తసడడ:డ పడసరద రరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:65
లస: పప
94-147/321

8505 NDX1095744
పపరర: షరహహదడ సయఖద

94-147/322

భరస : కరరమబలలర సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:29
లస: ససస స
94-147/324

8508 NDX1999145
పపరర: సరదదక షపక

94-147/325

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:31
లస: పప
94-147/327

8511 NDX2315265
పపరర: హహసపసన షఫస సయఖద

94-147/328

తసడడ:డ మహహదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:71
లస: పప
94-147/330

భరస : శరఖమ నడథ చలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:26
లస: ససస స
94-147/332

94-147/310

భరస : రరసబభబబ పసనపరటట
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షఫస సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-4-75
వయససస:50
లస: ససస స
8515 NDX0129312
పపరర: వపపలల దదవ చలలర

94-147/315

భరస : హహసపసన షఫస సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షఫస సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:41
లస: పప
8512 NDX0306167
పపరర: లకడణ సతఖస పగడడల

8498 MLJ2402410
పపరర: సరగజన మటటపలర

8493 NDX1901272
పపరర: ససగబణ దడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-74
వయససస:32
లస: ససస స
8509 NDX1572396
పపరర: సయఖద కరలలష

94-147/777

తసడడ:డ కకషషమహన మటటపలర
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:57
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర నవతగరన
ఇసటట ననస:98-4-72
వయససస:46
లస: ససస స
8506 NDX1999178
పపరర: సమనడ సయఖద

8495 NDX2810117
పపరర: గరరర పడసరద రరవప డడడ

94-147/307

భరస : వవదడ గరరర పడసరద రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:98-4-70
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమలరరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : సరగజన మటటపలర
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:29
లస: పప
8503 NDX1649617
పపరర: ససధఖ రరణణ నవతగరన

94-147/309

తసడడ:డ నరసససహ రరవప డడడ
ఇసటట ననస:98-4-70
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబబ పసనపరటట
ఇసటట ననస:98-4-71
వయససస:29
లస: ససస స
8500 NDX1211325
పపరర: హహమసత మటటపలర

8492 AP151000309398
పపరర: సరసబశవరరవప జటటట

8490 AP151000312329
పపరర: వనసకరయమణ జటటట

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప జటటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప జటటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వవదగరరర పడసరద రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:98-4-70
వయససస:26
లస: పప
8497 NDX0563148
పపరర: సతఖ షరరగన పసనపరటట

94-147/306

భరస : శసకరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప జరటట
ఇసటట ననస:98-4-69/1
వయససస:37
లస: పప
8494 NDX1902189
పపరర: కమల వనసకట నవన దడడడ

8489 AP151000312102
పపరర: మసరసనమణ జరటట

8514 NDX2169796
పపరర: శశససకఅలల చలలర

94-147/331

భరస : బభలల మహహసదడ చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:29
లస: ససస స
94-147/333

8517 AP151000312348
పపరర: సరసబభడజఖస చలలర

94-147/334

భరస : సరసబశవరరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:52
లస: ససస స
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8518 AP151000312316
పపరర: అమలణజ మలమడడల

94-147/335

భరస : సతఖనడరరయణ మలమడడల
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:56
లస: ససస స
8521 AP151000312043
పపరర: వనసకరయమణ చలలర

94-147/338

94-147/341

94-147/346

94-147/779

94-147/349

94-147/352

94-147/355

94-147/358

భరస : రరమకకటటశసరరరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:50
లస: ససస స
8545 MLJ2403483
పపరర: మబకలసద కరటభడజ
భరస : రరమలరరవప కరటభడజ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:56
లస: ససస స

94-147/347

8531 NDX3066826
పపరర: పదణజ చలలమమసరఠర

8534 NDX0462366
పపరర: శకనవరస కళళఖణ ఇమణడడశశటట

8537 NDX0977215
పపరర: సరయబభబబ ఇమణడడశశటట

94-147/361

8540 NDX1998261
పపరర: ససజన పప త బతస న

94-147/340

8526 NDX1901249
పపరర: శవశసకరరరవప చలలర

94-147/344

8529 NDX3066735
పపరర: వణ యయనసగబల

94-147/778

భరస : శకధర యయనసగబల
ఇసటట ననస:98-4-77
వయససస:38
లస: ససస స
94-147/780

8532 AP151000312568
పపరర: వజయలకడణ జరటట

94-147/350

8535 NDX0298141
పపరర: కళళఖణ జగ.డడ.యస

94-147/351

తసడడ:డ శవ పడసరద జర.హహచ.వ
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:32
లస: పప
94-147/353

8538 NDX2153633
పపరర: కలలఖణణ మతతపలర

94-147/354

భరస : శకనవరసరరవప మతతపలర
ఇసటట ననస:98-4-84
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/356

8541 AP151000312280
పపరర: నడగమలలర శసరర తడడడకకసడ

తసడడ:డ వరన వనసకట పడసరద పప త బతస న
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:50
లస: ససస స

8543 NDX1998162
పపరర: సరససత పప టభబతస న

8544 AP151000312281
పపరర: అననపపరష తడడడకకసడ

94-147/359

భరస : వరన వనసకట పడసరద పప టభబతస న
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:55
లస: ససస స

8546 NDX0361592
పపరర: మలర కరరరరన తడడడకకసడ

8547 NDX1943472
పపరర: గగపస కకషష కరటభడజ

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:29
లస: పప

94-147/348

భరస : జగ హహచ వ శవ పడసరద జరటట
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబపత రరవప ఇమణడడశశటట
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మతతపలర
ఇసటట ననస:98-4-84
వయససస:23
లస: పప
8542 AP151000312283
పపరర: కనకదసరర తడడడకకసడ

8528 NDX0760520
పపరర: ఉదయ కలమలర ఏనసగబల

8523 NDX1998360
పపరర: శరఖమనడథ చలర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరయబభబబ ఇమణడడశశటట
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరయబభబబ ఇమణడడశశటట
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:33
లస: పప
8539 NDX2153641
పపరర: దసనడ మణణకసఠ మతతపలర

94-147/342

భరస : ఉదయ యయనసగబల
ఇసటట ననస:98-4-77
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరయబభబబ ఇమణడడశశటట
ఇసటట ననస:98-4-82
వయససస:57
లస: ససస స
8536 NDX0977116
పపరర: ఫణణకకషష ఇమణడడశశటట

8525 MLJ2398923
పపరర: వనసకటరమణ చలలర

94-147/337

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:98-4-77
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశసరలల యయనసగబల
ఇసటట ననస:98-4-77
వయససస:38
లస: ససస స
8533 NDX1005529
పపరర: లకడణరరజఖస ఇమణడడశశటట

94-147/339

తసడడ:డ మధస చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:59
లస: పప
8530 NDX3101235
పపరర: ససజనఖ బబలరసకకసడ

8522 NDX0563783
పపరర: బభలల మహహసదడ చలలర

8520 NDX1999202
పపరర: హనసమలయమణ తతట

భరస : మలధవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:32
లస: పప
8527 AP151000309069
పపరర: మధస చలలర

94-147/336

భరస : మధస చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చలలర
ఇసటట ననస:98-4-76
వయససస:80
లస: ససస స
8524 NDX0563791
పపరర: సరయ పడసరద చలలర

8519 AP151000312349
పపరర: కలపన చలలర

94-147/362

94-147/357

94-147/360

94-147/363

తసడడ:డ కగ వ రరమ రరవప కరటభడజ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:34
లస: పప
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94-147/364

తసడడ:డ రరమలరరవప కటభడజ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:37
లస: పప
8551 MLJ0740126
పపరర: జజఖత గసగరశశటట

94-147/367

94-147/370

94-146/492

8555 MLJ0742684
పపరర: శకనవరస రరవప ఆలపరటట

8558 NDX2001071
పపరర: మసకల రరవప రరమలయణస

94-146/495

8561 NDX0294967
పపరర: వనసకటటశసరరర యరసరన

తసడడ:డ సప మయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-110
వయససస:27
లస: ససస స

8564 NDX0562892
పపరర: వజయదసరరర ఆలపరటట

భరస : మలరరటన బభబబ రరదడపత
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరధడకకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:26
లస: ససస స
8572 NDX2695187
పపరర: లకకత వవజరసడర

భరస : మలబబ యలమసదల
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:39
లస: ససస స

8570 AP151000309259
పపరర: గగవసదరరజ ఆలపరటట

94-140/577

8573 NDX2313286
పపరర: ఉమల వనసకట పసడయల వవజరసడర

94-146/496

8576 NDX1777905
పపరర: చడమసడదశసరర మసతడ
భరస : సరరధద మసతడ
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:36
లస: ససస స

8556 NDX1005339
పపరర: ఉషరదదవ అలల
ర రర

94-146/491

8559 NDX0165217
పపరర: వనసకటటశ వడర మమడడ

94-146/494

8562 NDX2767184
పపరర: ఆశ వరరరన అలల
ర రర

94-146/947

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:18
లస: ససస స
94-146/498

8565 NDX0771345
పపరర: పదణజ కకనవటట

94-146/499

భరస : వనసకటటశసరరర కకనవటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/501

8568 AP151000312379
పపరర: అనససయ యసగళశశటట

94-146/502

భరస : రరధడకకషష యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:29
లస: ససస స
94-146/504

8571 NDX2822419
పపరర: రరజగశ ఆలపరటట

94-146/948

తసడడ:డ గరవసదస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:19
లస: పప
94-146/505

తసడడ:డ బబచచ బభబబ వవజరసడర
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-146/507

94-147/369

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబచచ బభబబ
ఇసటట ననస:98-4-111/4
వయససస:18
లస: ససస స
8575 NDX0304220
పపరర: నసరర హన యలమసదల

94-146/493

భరస : గగవసదరరజ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-111
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/503

8553 MLJ0740944
పపరర: గరరరధరరకమ గసగరశశటట

భరస : శకనవరసరరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : సరమలమ జఖస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-110
వయససస:29
లస: ససస స

94-146/500 8567 MLJ2402485
8566 NDX2001261
పపరర: దదవ కరరణ హవల రగజ రరదడపత
పపరర: ససజజత ఆలపరటట

8569 AP151000312069
పపరర: సరమలమ జఖస ఆలపరటట

94-147/371

తసడడ:డ పపలర యఖ యరసరన
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:29
లస: పప
94-146/497

94-147/366

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:98-4-105
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరమలయణస
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:26
లస: పప
8563 NDX1712745
పపరర: ససజనఖ అలపరటట

94-147/368

తసడడ:డ వనసకటభడయబడడ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-107
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-109
వయససస:26
లస: ససస స
8560 NDX0977124
పపరర: శకనవరసరరవప అలల
ర రర

8552 MLJ2402493
పపరర: అనససయ అసబటట

8550 AP151000309320
పపరర: శశషగరరరరరవప తడడడకకసడ

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:98-4-105
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-4-107
వయససస:26
లస: ససస స
8557 AP151000312200
పపరర: అనసరరధ ఆలపరటట

94-147/365

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-104
వయససస:59
లస: పప

భరస : గరరరధరరకయ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:98-4-105
వయససస:46
లస: ససస స
8554 NDX1211622
పపరర: రజత ఆలపరటట

8549 AP151000309003
పపరర: వనసకటటశసరరర తడడడకకసడ

8574 NDX1779372
పపరర: శక మమనక తషమణల

94-146/506

తసడడ:డ శరకవణ కలమలర తషమణల
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/508

8577 AP151000312150
పపరర: బబజర పససపపలలటట

94-146/509

భరస : రవకలమలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:26
లస: ససస స
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8578 AP151000312360
పపరర: వనసకటరమణ పససపపలలటట

94-146/510

భరస : శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:26
లస: ససస స
8581 NDX0922179
పపరర: తషమణల మణణకసఠ

94-146/513

94-146/516

94-146/519

8588 NDX2702157
పపరర: యతశ కకనవటట

94-146/521

8591 AP151000312471
పపరర: శవకలమలరర మలలసపరటట

94-146/949

94-146/526

8594 NDX0304261
పపరర: శవ కలమలరర పససపపలలటట

94-146/522

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:40
లస: ససస స

8602 AP151000312036
పపరర: అననపపరషమణ వసకరన

8603 NDX0295162
పపరర: నరగసదడబభబబ వసకరన

8606 NDX0295204
పపరర: కకటటశసరరరవప దదవరరర
తసడడ:డ మహన రరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:32
లస: పప

94-146/518

94-146/520

8592 NDX0770545
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకనవటట

94-146/523

తసడడ:డ గణపతరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:26
లస: పప
94-146/524

94-146/527

8595 NDX1213107
పపరర: సరరమణ నలర పరటట

94-146/525

94-146/528

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/530

8601 AP151000312228
పపరర: అసజలదదవ వసకరన

94-146/531

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:38
లస: ససస స
94-146/533

తసడడ:డ వనసకటసరసబశవరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:38
లస: పప
94-146/535

94-146/515

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బబ రరగబల
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:39
లస: ససస స

8598 NDX0901041
పపరర: తహహరరననసర షపక

భరస : వనసకట నడరరయణ రరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటనడరరయణ వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:38
లస: ససస స

8589 NDX1349646
పపరర: నడగ అసజన దదవ బబ రరగబల

8597 NDX0922013
పపరర: వసకరన మమనక

8600 MLJ2402428
పపరర: పదణ వసకరన

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:43
లస: పప

94-140/578

భరస : నడగగశసర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:98-4-112/A
వయససస:62
లస: ససస స

8599 NDX0304295
పపరర: నడగబసదస మలధవ వసకరన

94-146/532

8586 AP151000309555
పపరర: రవకలమలర పససపపలలటట

భరస : కసదసల శకనవరసపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-112/A
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-113
వయససస:33
లస: ససస స

94-146/529

8583 NDX1491356
పపరర: వనసకట నడగరరజ కకసన

తసడడ:డ నడరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస మలలసపరటట
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:98-4-112/A
వయససస:60
లస: పప

8605 AP151000309255
పపరర: వనసకటనడరయణ వనసకరన

94-146/517

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:18
లస: పప
8596 NDX0295147
పపరర: శకనవరస పడసరద కసదసల

8585 MLJ0745810
పపరర: బబచచబభబబ వవజసడర

94-146/512

తసడడ:డ ససవనడగగశసరరరవప kosana
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబచచబభబబ వవజగసడర
ఇసటట ననస:98-4-112
వయససస:43
లస: ససస స
8593 NDX2828499
పపరర: యతశ కకనవటట

94-146/514

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వవజగసడర
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:39
లస: పప
8590 MLJ2402519
పపరర: మలలర శసరర వవజసడర

8582 NDX0814855
పపరర: తషమణల శరకవణ కలమలర

8580 NDX2446300
పపరర: అరవసద పససపపలలటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప తషమణల
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:36
లస: పప
8587 MLJ2398550
పపరర: శకనవరసరరవప మలళసపరటట

94-146/511

తసడడ:డ వనసకట రమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప తషమణల
ఇసటట ననస:98-4-111/A
వయససస:26
లస: పప
8584 NDX1778440
పపరర: సరరధద మసతడ

8579 NDX2405629
పపరర: అరవసద పససపపలలటట

8604 AP151000309129
పపరర: కకకషషమహన వసకరన

94-146/534

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:41
లస: పప
94-146/536

8607 AP151000309510
పపరర: మలర కరరరనరరవప వసకరన

94-146/537

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-114
వయససస:70
లస: పప
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94-146/538

తసడడ:డ గగస బభబబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-115
వయససస:50
లస: ససస స
8611 NDX0365825
పపరర: ననహహ హ శరసరన

94-146/541

8612 NDX0366062
పపరర: శకనవరసరరవప వడడకనవన

94-146/543

8615 NDX1005578
పపరర: సరయ కకషష బసదస యయలశశటట
తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప యయలశశటట
ఇసటట ననస:98-4-117
వయససస:38
లస: ససస స

8617 NDX0365999
పపరర: నడగ వనసకట దసరరర పడసరద
తషమలణ
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తషమలణ
ఇసటట ననస:98-4-117
వయససస:39
లస: పప

94-146/546

8618 AP151000312359
పపరర: శవకలమలరర కటటకరల

8620 NDX2169770
పపరర: వఈశషవ మతతపలర

94-147/373

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మతతపలర
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:26
లస: ససస స
94-147/376

94-147/379

94-147/382

భరస : జలల మహమణద
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:33
లస: ఇ

94-146/547

8630 NDX0976993
పపరర: అనసర హహసపసన షపక

94-147/385

8633 NDX2138338
పపరర: సససదడ ఖలన పఠరన

94-147/374

8636 NDX0306019
పపరర: మహబమబ జజన
భరస : అబబబల కరరస షపక
ఇసటట ననస:98-4-120
వయససస:53
లస: ససస స

8616 NDX2001915
పపరర: షరరన రగజ రరదడపత

94-146/545

8619 NDX2138296
పపరర: రరఫసయల ససలలసనడ షపక

94-147/372

8622 NDX2138320
పపరర: జజన బబగస షపక

94-147/375

భరస : ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:42
లస: ససస స
94-147/377

8625 AP151000312466
పపరర: జరరనడభభనస షపక

94-147/378

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:60
లస: ససస స
94-147/380

8628 NDX1796095
పపరర: పడభబ కనపరరస

94-147/381

తసడడ:డ పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:31
లస: పప
94-147/383

8631 AP151000309306
పపరర: అబబబల కరరమ షసక

94-147/384

తసడడ:డ దరరయల హహససససన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:55
లస: పప
94-147/386

తసడడ:డ మహహదదన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:74
లస: పప
94-147/388

94-146/854

తలర : జజన బబగస షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ దరరయల హహససససన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:66
లస: పప
8635 NDX2138312
పపరర: నజమబననసర మహమణద

8627 NDX2138346
పపరర: హఫసజ షపక

8613 NDX2605921
పపరర: చసదడ మమళ థదరరప వదదజనవన

భరస : మలరరటన బభబబ రరదడపత
ఇసటట ననస:98-4-117
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షపక సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:45
లస: పప
8632 AP151000309324
పపరర: గగస మహహయబదదబన షసక

94-146/544

భరస : గగససదదబన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:65
లస: ససస స
8629 NDX0714766
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

8624 AP151000312094
పపరర: మరరబ షపక

94-146/540

తసడడ:డ శకనస వదదజనవన
ఇసటట ననస:98-4-116
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అనసర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:48
లస: ససస స
8626 AP151000312376
పపరర: జమకత షపక

94-146/542

భరస : ఏడడకకసడలల కటటకరల
ఇసటట ననస:98-4-118
వయససస:29
లస: ససస స
8621 NDX1005479
పపరర: నఫసస షపక

8610 NDX0366625
పపరర: పడమల వడడగనవన

భరస : శకనవరసరరవప వడడకనవన
ఇసటట ననస:98-4-116
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ వడడకనవన
ఇసటట ననస:98-4-116
వయససస:39
లస: పప

భరస : నడగ వనసకట దసరరరపడసరద తషమలణ
ఇసటట ననస:98-4-117
వయససస:39
లస: ససస స

8623 NDX1005412
పపరర: షకకలల భభనస

94-146/539

భరస : మహమణద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:98-4-116
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర శరసరన
ఇసటట ననస:98-4-116
వయససస:39
లస: పప
8614 NDX0366427
పపరర: వజయ మలర క తషమలణ

8609 NDX1802801
పపరర: ససలలసనడ షపక

8634 AP151000309341
పపరర: సయఖద సరహహబ షసక

94-147/387

తసడడ:డ దరరయల హహససససన షపక
ఇసటట ననస:98-4-119
వయససస:74
లస: పప
94-147/389

8637 NDX0299560
పపరర: అఫప డ జ హసన షపక

94-147/390

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:98-4-120
వయససస:30
లస: పప
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94-147/391

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:98-4-120
వయససస:38
లస: పప
8641 AP151000309275
పపరర: రమమష బసడడ

94-147/394

94-147/397

94-147/400

94-147/402

భరస : హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:98-4-123
వయససస:45
లస: ససస స
8653 NDX2313492
పపరర: చసధడశశఖర పపపపల

94-147/405

94-146/548

94-147/410

తసడడ:డ సదడశవరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:48
లస: పప

94-147/401

8651 AP151000312060
పపరర: ఆససయలససలలసనడ షపక

94-147/403

8657 MLJ0740381
పపరర: వరవససతకలమలరర పసచకరర

8660 AP151000312032
పపరర: లకడణదదవ పసచకరర

94-147/413

8663 NDX0901108
పపరర: లలలమధస డడ

8666 NDX1005495
పపరర: అరరణ వనమరరడడడ
భరస : మధస వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:39
లస: ససస స

8646 NDX0807859
పపరర: వనసకట రమణడదదవ టట

94-147/399

8649 NDX2790905
పపరర: లకడణ గరయతడ బబ నడబబ యనడ

94-147/772

8652 NDX2355048
పపరర: చసదడశశఖర పపపపల

94-147/404

తసడడ:డ భమలలకస పపపపల
ఇసటట ననస:98-4-123
వయససస:29
లస: పప
94-147/406

8655 AP151000309143
పపరర: ఖలజ మహహఉదదబన షపక

94-147/407

తసడడ:డ బఖలరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-124
వయససస:54
లస: పప
94-147/408

8658 MLJ0740399
పపరర: కళళఖణణ దళనడయ

94-147/409

తసడడ:డ సరధశవ రరవప దళనడయ
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/411

8661 AP151000312033
పపరర: శవకకషషలలలవత పసచకరర

94-147/412

భరస : సదడశవరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:72
లస: ససస స
94-147/414

తలర : కళళఖణణ డడ
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:30
లస: పప
94-147/416

94-147/396

తసడడ:డ గసగధర బబ నడబబ యనడ
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సదడశవరరవప పసచకరర
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : కళళఖణణ డడ
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:29
లస: పప
8665 MLJ0740373
పపరర: రరజశశఖర పసచకరర

8648 NDX0298927
పపరర: వనసకటరరమణహనడడవప
ససరవరస
తసడడ:డ రరమమమరరస ససరవరస
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:54
లస: పప

8654 AP151000309401
పపరర: మహమణద ఖలశస షపక

8643 NDX1005370
పపరర: శవకలమలరర తడటటకకసడ

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప టట
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర పసచకరర
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమష ఆకలల
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:45
లస: ససస స
8662 NDX0901116
పపరర: వజయ కలమలర డడ

94-147/398

తసడడ:డ బబఖలరర సరహహబ మహమణద
ఇసటట ననస:98-4-123
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమష ఆకలల
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:44
లస: ససస స
8659 AP151000312031
పపరర: రమలదదవ ఆకలల

8645 MLJ2402816
పపరర: వజయలకడణ వడర మమడడ

94-147/393

భరస : ఈశసరరడడ తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహణద ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:98-4-123
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భమలలకస పపపపల
ఇసటట ననస:98-4-123
వయససస:30
లస: పప
8656 NDX1751735
పపరర: రరమ దదవ ఆకలల

94-147/395

భరస : రరమచసదడరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:36
లస: పప
8650 MLJ2402360
పపరర: మరరబ షపక

8642 NDX1211598
పపరర: కకరణణయ ససరవరపప

8640 NDX0299263
పపరర: శవ కకషష

తసడడ:డ ససరరఖ రరవప s
ఇసటట ననస:98-4-121
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:98-4-122
వయససస:48
లస: ససస స
8647 NDX0298729
పపరర: ఈశసరరడడ తడటటకకసడ

94-147/392

భరస : రమమశ బసడడ
ఇసటట ననస:98-4-121
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:98-4-121
వయససస:46
లస: పప
8644 NDX0305854
పపరర: శకలసతల ససరవరపప

8639 NDX0807610
పపరర: శవకలమలరర బసడడ

8664 NDX0383117
పపరర: రమమశ ఆకలల

94-147/415

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:98-4-125
వయససస:44
లస: పప
94-147/417

8667 NDX0305821
పపరర: రరజఖస బరక

94-147/418

భరస : ఆదదనడరరయణ బరక
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:68
లస: ససస స
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8668 NDX2512390
పపరర: నడసచడరమణ వనమరరడడ

94-147/419

భరస : మసరసన రరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:73
లస: ససస స
8671 NDX0976902
పపరర: మధస వనమరరడడడ

94-147/422

94-146/550

94-147/773

94-147/428

94-147/431

94-147/434

94-147/437

భరస : మహహవపదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:36
లస: ససస స

8681 NDX1796376
పపరర: పడతడప కలమలర బబసరస

8684 NDX0714725
పపరర: షమమబన మహమణద

8687 NDX1211531
పపరర: మబసతడజ బబగస షససక

8690 NDX0298794
పపరర: అలర బక షపక

94-146/552

8693 NDX1262906
పపరర: అబబబల అజమ

94-147/429

8696 NDX1381482
పపరర: షహహనర ససలలసన సయఖద
భరస : మబజబ సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:37
లస: ససస స

8676 NDX0298976
పపరర: రరస పడసరద రరడడ మమడస

94-147/425

8679 NDX1876202
పపరర: మలధవ చతననస

94-147/427

8682 NDX1876194
పపరర: శవ కలమలర చతననస

94-147/430

తలర : సరసబయఖ చతననస
ఇసటట ననస:98-4-130
వయససస:53
లస: పప
94-147/432

8685 NDX2512317
పపరర: జజన షపక

94-147/433

తసడడ:డ ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:98-4-131
వయససస:26
లస: పప
94-147/435

8688 NDX1211515
పపరర: షపక అషసరరననసర బబగస

94-147/436

భరస : అలర బక షపక షపక
ఇసటట ననస:98-4-132
వయససస:64
లస: ససస స
94-147/438

8691 NDX0807479
పపరర: ససనత నడగస

94-146/551

భరస : కకరణ కలమలర నడగస
ఇసటట ననస:98-4-133
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/553

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:47
లస: పప
94-147/440

94-146/549

భరస : శవ కలమలర చతననస
ఇసటట ననస:98-4-130
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-132
వయససస:73
లస: పప

భరస : మహబమబ గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:51
లస: ససస స
8695 NDX1211556
పపరర: ససలతడసనడ సససయద

94-147/426

భరస : సలమ బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-4-132
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలర బక షపక
ఇసటట ననస:98-4-132
వయససస:50
లస: పప
8692 NDX1572347
పపరర: మలలక బబగస

8678 NDX1797481
పపరర: మహ లకడణ దదవ

8673 NDX1572289
పపరర: బషసరరననసర షపక

తసడడ:డ ఈశసర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:98-4-129
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఇబడహహమ మహమణద
ఇసటట ననస:98-4-131
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-4-131
వయససస:52
లస: పప
8689 NDX1599986
పపరర: షపక సలస బభషర

94-147/424

తసడడ:డ లకణణ రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:98-4-130
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖలజజమహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:98-4-131
వయససస:51
లస: ససస స
8686 AP151000309237
పపరర: ఖలజజమహణదదబన షపక

8675 NDX1211317
పపరర: చసదడ శరసత మమడఎస

94-147/421

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-4-127
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడతడప కలమలర బబసరస
ఇసటట ననస:98-4-130
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససగరత రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:98-4-130
వయససస:77
లస: ససస స
8683 AP151000312317
పపరర: ఖమరరరహ షపక

94-147/423

భరస : రరమ పడసరద రగడడడ మమడఎస
ఇసటట ననస:98-4-129
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరస పడసరద రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:98-4-129
వయససస:70
లస: ససస స
8680 NDX1797549
పపరర: కనకరస నకరస

8672 NDX0365924
పపరర: ఆదదనడరరయణ బరరక

8670 NDX2130698
పపరర: శకనవరసస బరక

తసడడ:డ అదద నడరరయణ బరక
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపరపలసరసమ బరరక
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:73
లస: పప

తలర : ఈశసర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:98-4-129
వయససస:71
లస: ససస స
8677 NDX2724730
పపరర: అరరణ మమడస

94-147/420

తసడడ:డ శకనవరసస బరక
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడసచడరమణ వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-4-126
వయససస:45
లస: పప
8674 NDX2529352
పపరర: అరరణ మమడస

8669 NDX0298844
పపరర: లలత బరక

8694 NDX2138254
పపరర: సహహర సయఖద

94-147/439

భరస : మబనర సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:30
లస: ససస స
94-147/441

8697 MLJ2402279
పపరర: మబఖస యలర సయఖద

94-147/442

భరస : షషకలర సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:48
లస: ససస స
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8698 MLJ0743997
పపరర: హససనడ సయఖద
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94-147/443

భరస : ఖయమఖస సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:48
లస: ససస స
8701 NDX0951160
పపరర: మహహయబదదబన సయఖద

94-147/446

94-147/449

94-147/775

94-147/453

94-147/456

94-147/459

94-147/462

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:29
లస: ససస స

8711 NDX0807768
పపరర: ససనత వడస
డ రర

8714 NDX1998394
పపరర: బభష షపక

8717 NDX0299354
పపరర: మహమణద ఫసరగజ అహణద

8720 NDX0654624
పపరర: అశశక ఈ

94-147/465

8723 MLJ0740209
పపరర: ససబభబరరవప దళవరయ

94-147/454

8726 NDX2512341
పపరర: భవఖ సకలబబ తషల
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సకలబబ తషల
ఇసటట ననస:98-4-135/1
వయససస:20
లస: ససస స

8706 NDX2790764
పపరర: అమమణన సయద

94-147/774

8709 NDX1211580
పపరర: కలపనడ యసగలసపటట

94-147/452

8712 AP151000312178
పపరర: మబనరరననసర మహణద

94-147/455

భరస : అలబభష మహణద
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:55
లస: ససస స
94-147/457

8715 NDX0299388
పపరర: చషసట బభషర షపక

94-147/458

తసడడ:డ అల బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:29
లస: పప
94-147/460

8718 NDX1593772
పపరర: బభషర షపక

94-147/461

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:35
లస: పప
94-147/463

8721 NDX0361477
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యసగలశశటట

94-147/464

తసడడ:డ రరధడకకకషష మమరరస యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:41
లస: పప
94-147/466

తసడడ:డ రరధడకకషషమమరరస దళవరయ
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:62
లస: పప
94-147/468

94-147/448

భరస : వవనసటటశసరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగ మలర శసర రరవప ఈ
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:43
లస: పప
8725 NDX1593830
పపరర: సజహ కగసల షపక

94-147/451

తసడడ:డ అల బభషర మహమణద
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:38
లస: పప
8722 NDX0977066
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస దళవరయ

8708 NDX1415661
పపరర: గబలర న షపక

8703 NDX1375351
పపరర: మబజబ సయఖద

తసడడ:డ మబతజహర సయద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:32
లస: పప
8719 NDX0299206
పపరర: నరగసదడబభబబ వసకరన

94-147/450

భరస : బభలకకషష వఢడఢ రర
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:67
లస: ససస స
8716 NDX1415679
పపరర: ఖలజజ షపక

8705 AP151000309443
పపరర: మబరరద సయఖద

94-147/445

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప దళవనస
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:39
లస: ససస స
8713 AP151000312318
పపరర: నడగమణ బసడడ

94-147/447

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఖయబస సయద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:18
లస: ససస స
8710 MLJ0746958
పపరర: నడగలకడణ దళవనస

8702 NDX0386409
పపరర: మబనర సయఖద

8700 NDX1375369
పపరర: ఖరఖరరననసర సయఖద

భరస : అమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:48
లస: పప
8707 NDX2998573
పపరర: రగషన సయద

94-147/444

భరస : షషకలర సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన సయఖద
ఇసటట ననస:98-4-134
వయససస:40
లస: పప
8704 MLJ0743989
పపరర: ఖయమఖమ సయఖద

8699 NDX0305904
పపరర: అమరరననసర సయఖద

8724 AP151000309369
పపరర: మసరసనన రరవప బసడడ

94-147/467

తసడడ:డ రరధడకకకషషమమరరస బసడడ
ఇసటట ననస:98-4-135
వయససస:72
లస: పప
94-147/469

8727 MLJ0747071
పపరర: రరమలకడణ దళవరయ

94-147/470

భరస : ససబభబరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:98-4-135/1
వయససస:53
లస: ససస స
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పపరర: కకషషకలమలరర వసకరన
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94-147/471

భరస : సరసబశవరరవప వసకరన
ఇసటట ననస:98-4-135/1
వయససస:56
లస: ససస స
8731 NDX0299172
పపరర: షపక ససధడన

94-147/474

94-147/477

94-147/480

94-147/483

94-147/486

94-148/676

94-147/488

భరస : వలలరరన పస స
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:56
లస: ససస స

8741 AP151000312066
పపరర: రరజఖలకడణ కకసడడ

8744 NDX0270298
పపరర: సరబరర సయఖద

8747 NDX1876350
పపరర: సరయ ససరగఖ సవరస

8750 NDX2045483
పపరర: ససనల రరజజ నవలపరటట

94-147/673

8753 NDX0269241
పపరర: గగవసదమణ తతట

94-147/484

8756 NDX0693986
పపరర: ససబడమణఖస తతట
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తత ట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:53
లస: పప

8736 NDX1211606
పపరర: చసడడశసరర మలరరసపటట

94-147/479

8739 NDX0299313
పపరర: నడగగశసరరరవప మలరరశశటట

94-147/482

8742 NDX0365866
పపరర: రరజవ కలమలర తలకరయల

94-147/485

తసడడ:డ ఆదయఖ తలకరయల
ఇసటట ననస:98-5-105
వయససస:32
లస: పప
94-148/674

8745 NDX2218337
పపరర: అనడసరర సయఖద

94-148/675

తసడడ:డ మసరసన వ ల సయఖద
ఇసటట ననస:98-5-105
వయససస:24
లస: పప
94-147/487

8748 MLJ2408037
పపరర: దయలమణ కకసడ మమ డడ

94-148/677

భరస : ససరఖపడకరశరరవప కకసడ మబడడ
ఇసటట ననస:98-5-141
వయససస:75
లస: ససస స
94-147/489

8751 MLJ0741348
పపరర: పసద నడతడనఅల ననలపరటట

94-147/490

తసడడ:డ నడగభమషణ ననలపరటట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:56
లస: పప
94-148/678

భరస : ససబడమణఖస తత ట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:48
లస: ససస స
94-148/680

94-147/476

తసడడ:డ తరరమలల మలరరశశటట
ఇసటట ననస:98-4-140/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ నతడనయయలల నవలపరటట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:19
లస: పప
8755 AP151000315429
పపరర: దవనమణ పప లవ రరట

94-147/481

భరస : మలరరత నసదన సవరస
ఇసటట ననస:98-5-141
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసద నడతడనఅల ననలపరటట
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:54
లస: ససస స
8752 NDX2569507
పపరర: అజత ఆతతట

8738 NDX0372672
పపరర: తరరమలరరవప మలరరశశటట

8733 NDX2478956
పపరర: షససక ఖలదర

భరస : తరరమలలరరవప మలరరసపటట
ఇసటట ననస:98-4-140/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:98-5-105
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:98-5-105
వయససస:48
లస: పప
8749 MLJ0744391
పపరర: మమరర వవజగసడర

94-147/478

భరస : లకడణనడరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:98-4-164
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ తలకరయల ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:98-5-105
వయససస:33
లస: పప
8746 NDX0888255
పపరర: మసరసన సయఖద

8735 MLJ0740308
పపరర: గరలయఖ పప దదల

94-147/473

తసడడ:డ షససక జజన
ఇసటట ననస:98-4-136
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:98-4-140/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:98-4-164
వయససస:32
లస: ససస స
8743 NDX0299503
పపరర: ససజవ కలమలర తలకరయల

94-147/475

తసడడ:డ వనసగయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:98-4-137
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప మలరరశశటట
ఇసటట ననస:98-4-140/1
వయససస:56
లస: ససస స
8740 NDX0563171
పపరర: లకడణభభరత కకసడడ

8732 NDX1206531
పపరర: హహదడయత అల షపక

8730 MLJ2403087
పపరర: షసషషననసర పఠరన

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:98-4-136
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:98-4-136
వయససస:32
లస: పప

భరస : గరలయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:98-4-137
వయససస:43
లస: ససస స
8737 NDX0305953
పపరర: అనసతలకడణ మలరరశశటట

94-147/472

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:98-4-136
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:98-4-136
వయససస:30
లస: పప
8734 MLJ0740316
పపరర: ఈశసరమణ పప దదల

8729 MLJ2402352
పపరర: జజన బబగస షపక

8754 AP151000315330
పపరర: రమలదదవ స వ రస

94-148/679

భరస : నడగగశసరరరవప స వ రస
ఇసటట ననస:98-5-142
వయససస:51
లస: ససస స
94-148/681

8757 NDX1797168
పపరర: శరరమణ మబసగర

94-147/491

తసడడ:డ వరయఖ మబసగర
ఇసటట ననస:98-5-143
వయససస:55
లస: ససస స
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8758 NDX1572362
పపరర: ఆఫ షర మహమణద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-146/554

తసడడ:డ షబబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:29
లస: ససస స

94-146/555 8760 NDX1613505
8759 NDX1572354
పపరర: ఆయయషర ససలలసనడ మహమణద
పపరర: షరరరల మహమణద

భరస : నజర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:30
లస: ససస స

94-147/492 8762 NDX1211788
8761 NDX1876376
పపరర: అరరఫత అయబఖబ మహమణద
పపరర: అరరద అయమఖబ మహమణద

తసడడ:డ జసషసర అహమద మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:24
లస: పప
8764 NDX1790618
పపరర: అయష మహమణద

94-148/683

తసడడ:డ నజర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:31
లస: ససస స
8767 NDX0906941
పపరర: సలమల పఠరన
భరస : షసషసర అహమణద పఠరన
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:48
లస: ససస స
8770 NDX1394675
పపరర: షసషసర అహణద మహ మణ ద

94-148/689

94-148/692

తసడడ:డ అయమబభన న మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:57
లస: పప
8776 MLJ2402618
పపరర: కలససమకలమలరర బబలరసకకసడ

94-146/558

భరస : నడరరయణ మమరరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:42
లస: ససస స
8782 AP151000312496
పపరర: వరకలమలరర నసనన
భరస : యహన నసనన
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:42
లస: ససస స
8785 NDX0295378
పపరర: పడశరసత బభబబ పససపపలలటట
తసడడ:డ వరససదదవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:24
లస: పప

8765 NDX0906933
పపరర: సరధదఖల షపక

94-148/685
8766 MLJ2407088
పపరర: మమహరరననసరబబగస మహమణద

94-148/684

8768 MLJ2407070
పపరర: మసస రరన మహమణద

భరస : జసషసర అహమణద మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:48
లస: ససస స
94-148/687

8771 NDX0709485
పపరర: షకకర ఆహణద మహమణద

94-146/564

8769 NDX1790527
పపరర: షరరరల మహమణద

94-148/688

తసడడ:డ షబబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:26
లస: పప
94-148/690

94-148/691
8772 NDX2088020
పపరర: జస షసర అహణద మహమణద

తసడడ:డ అయమఖబ ఖలన మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అయమఖబ ఖలన మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:54
లస: పప

8774 NDX2406569
పపరర: బభషర పఠరన

8775 MLJ2403335
పపరర: లకడణలలవణఖ బబలరసకకసడ

94-167/452

8777 MLJ2398303
పపరర: శవకలమలర బబలరసకకసడ

8780 NDX2828291
పపరర: ఉమ దదవ బబలరసకకసడ

8783 NDX2147479
పపరర: మణణ సరయ పససపపలలటట

94-146/557

తసడడ:డ జగననణహనరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:32
లస: ససస స
94-146/559

8778 NDX2828390
పపరర: మహన పరలకరర

94-146/950

తసడడ:డ రరజ పరలసకరర
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:45
లస: ససస స
94-146/952

భరస : శవ కలమలర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:25
లస: ససస స
94-146/561

94-148/682

తసడడ:డ షబబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననణహనరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:31
లస: పప
94-146/951

8763 NDX1790394
పపరర: ఆఫర మహమణద

తసడడ:డ జమషసర అహమణద మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బభబబ పఠరన
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:23
లస: పప

భరస : జగననణహనరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-5-145
వయససస:42
లస: ససస స
8779 NDX2828382
పపరర: ససధఖ రరణణ బబలరసకకసడ

94-147/493

భరస : షబబరఅహణద మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అయమబ ఖలన మ హమణ ద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:51
లస: పప
8773 MLJ2407310
పపరర: షబబరఅహణద మహమణద

తసడడ:డ షబబర మహమణద
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:26
లస: పప

భరస : షకకర అహమణద షప క
ఇసటట ననస:98-5-144
వయససస:45
లస: ససస స
94-148/686

94-146/556

8781 AP151000312454
పపరర: మసజల పససపపలలటట

94-146/560

భరస : వరససదదవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:54
లస: ససస స
94-146/562

8784 NDX2182392
పపరర: మణణ సరయ పససపపలలటట

94-146/563

తసడడ:డ వరసససదదవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:23
లస: పప

8786 MLJ0740100
పపరర: వరససదదవరరవప పససపపలలటట

94-146/566
8787 NDX0807701
పపరర: మలరరత కనక దసరర పససపపలలటట

తసడడ:డ ఆదదకగశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-146
వయససస:67
లస: పప

94-146/565

తసడడ:డ పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-149
వయససస:33
లస: ససస స
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94-146/567

భరస : పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-149
వయససస:33
లస: ససస స
8791 NDX0295501
పపరర: పపరరషప తస స పససపపలలటట

94-146/570

94-146/574

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:98-5-150
వయససస:42
లస: పప
8797 NDX1382043
పపరర: కళళఖణణ దడసరర

94-146/579

భరస : అపపయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:98-5-151
వయససస:30
లస: ససస స
8803 NDX2698272
పపరర: మమరర సరరజ మనసకలనడడ

94-163/1272

94-147/496

94-148/694

94-147/498

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:41
లస: పప

8798 NDX2068196
పపరర: రరప పసడయదరరరన వసకరన

94-146/580

8801 NDX1455451
పపరర: నడగగశసర రరవప దడసరర

94-146/583

94-182/1208

8810 NDX2944908
పపరర: ససజజత మరరయలల

8813 NDX1005958
పపరర: శకదదవ నడయబడడ

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:44
లస: పప

8796 MLJ2398493
పపరర: మహనడడవప కకలర

94-146/577

8799 NDX0562942
పపరర: లకడణ యరకసశశటట

94-146/581

8802 MLJ2398360
పపరర: జజషషవర గమడసరర

94-147/494

తసడడ:డ అబడహస గమడసరర
ఇసటట ననస:98-5-152
వయససస:60
లస: పప

8807 NDX1943613
పపరర: మహన మబరళ బభగరఎస

8816 NDX1607482
పపరర: నడయబడడ కకటటశసర రరవప

94-146/572

భరస : వనసకటటశసరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:98-5-151
వయససస:26
లస: ససస స

8805 MLJ2403020
పపరర: అచచమణ దడసరర

94-147/495

భరస : శకనవరసరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-5-153
వయససస:43
లస: ససస స
94-147/497

8808 AP151000315099
పపరర: ససశల నడయబ డడ

94-148/693

భరస : కకషరషరరవప నడ యబ డడ
ఇసటట ననస:98-6-68
వయససస:80
లస: ససస స
94-147/781

8811 NDX2944916
పపరర: పసడననసస ఐశసరఖ రరజపపత

94-147/782

తసడడ:డ బలరరమ
ఇసటట ననస:98-6-154
వయససస:18
లస: ససస స
94-147/499

భరస : నడయబడడ చకక నడగ నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:39
లస: ససస స
94-147/501

8793 NDX1213123
పపరర: అలవవలల నలర పరటట

తసడడ:డ కకషషమమరరస కకలర
ఇసటట ననస:98-5-150
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:98-6-154
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:37
లస: ససస స
8815 NDX1607490
పపరర: నడయబడడ చకకనడగ

94-146/575

తసడడ:డ సదడనసదస బభగరఎస
ఇసటట ననస:98-5-154
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనడడవప నడ యబ డడ
ఇసటట ననస:98-6-68
వయససస:83
లస: పప
8812 NDX1005982
పపరర: తడపపర ససమఖవత నడయబడడ

8795 NDX1213180
పపరర: ఆదద నడరరయణ నలర పరటట

8804 NDX2702108
పపరర: ససధఖ రరణణ బడదటట

94-146/569

తసడడ:డ సరరమణ నలర పరటట
ఇసటట ననస:98-5-150
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమలర బడదటట
ఇసటట ననస:98-5-152
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హరరబభబబ దదవర
ఇసటట ననస:98-5-153
వయససస:53
లస: ససస స
8809 AP151000315098
పపరర: కకషరషరరవప నడయబ డడ

94-146/571

తసడడ:డ సతఖస దడసరర
ఇసటట ననస:98-5-151
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజషషవ గమడసరర
ఇసటట ననస:98-5-152
వయససస:61
లస: ససస స
8806 MLJ2402501
పపరర: చటటట మణ దదవర

8792 NDX1328533
పపరర: లకడణ అరరణ కలమలరర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ కకటయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-5-150
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:98-5-151
వయససస:38
లస: ససస స
94-146/582

8790 NDX0361352
పపరర: వరభదడ రరవప వరసశశటట

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప వరసశశటట
ఇసటట ననస:98-5-149
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:98-5-150
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-5-151
వయససస:33
లస: ససస స
8800 AP151000312442
పపరర: సకలసబభయమణ మసతడ

94-146/568

తసడడ:డ పపరరషప తస స పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-149
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషషయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-5-149
వయససస:33
లస: పప
8794 NDX0361329
పపరర: అసకమణ రరవప నలర పరటట

8789 NDX0670521
పపరర: పవన కలమలర పససపపలలటట

8814 AP151000312123
పపరర: ససశల నడయబడడ

94-147/500

భరస : పపరష చసదడర రరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:63
లస: ససస స
94-147/502

94-147/503
8817 AP151000309566
పపరర: పపరష చసదడర రరవప నడయబడడ

తసడడ:డ వరయఖ నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-155
వయససస:64
లస: పప
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8818 NDX0306324
పపరర: రతనకలమలరర కటకసశశటట

94-147/504

భరస : మబరళ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-6-156
వయససస:37
లస: ససస స

8819 NDX0306290
పపరర: శరరష కటకసశశటట

భరస : శకనవరస కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-6-156
వయససస:38
లస: ససస స

8821 AP151000309067
పపరర: మబరళ కటకసశశటట

94-147/507

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-6-156
వయససస:43
లస: పప

8822 AP151000309327
పపరర: వనసకటటశసరరర కటకసశశటట

94-147/510

భరస : పడసరద పడతవరడ
ఇసటట ననస:98-6-159
వయససస:46
లస: ససస స

8825 NDX1856519
పపరర: కకషష బభబబ దలలవయ

94-147/513

భరస : శకకరసత వపరరబసడడ
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:37
లస: ససస స

8828 AP151000312495
పపరర: కవతడ ఉజన

94-147/516

తసడడ:డ పపలలరరరవప గళళళ
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:25
లస: పప

8831 NDX1416511
పపరర: నఖల నసససకరరరవ

94-147/519

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఉజన
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:47
లస: పప

8834 NDX0771410
పపరర: రరషసలల పసడడట మబటటకలరర

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప మబటటకలరర
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:33
లస: పప

94-147/514

94-161/612

తసడడ:డ శశఖర బభబబ
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:24
లస: పప

8840 NDX2601102
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరరన బసదదరగదదబ

94-147/517

తసడడ:డ Anjaneyulu కరమశశటట
ఇసటట ననస:98-6-163
వయససస:31
లస: పప

8843 NDX1019306
పపరర: రరప పసడయ సరళ కకసడడ

94-147/520

8846 NDX0704130
పపరర: లకణణరరవప కకసడడ
తసడడ:డ లకడణనడరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:37
లస: పప

94-147/512

8829 AP151000312493
పపరర: వజయకలమలరర వపరరబసడడ

94-147/515

8832 NDX1197391
పపరర: శకకరసత వపరరబసడడ

94-147/518

8835 MLJ2402550
పపరర: మమరర కమల మబటటకలరర

94-147/521

భరస : నడగగశసరరరవప మబటటకలరర
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:58
లస: ససస స
94-147/523

8838 NDX3117942
పపరర: వజయ కలమలరర పరతడళ

94-147/783

తసడడ:డ వరనన పరతడళ
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:49
లస: ససస స
94-165/999

8841 NDX3058070
పపరర: శవ జజఖత కరమశశటట

94-147/784

భరస : నడగ పడదదప కరమశశటట
ఇసటట ననస:98-6-163
వయససస:31
లస: ససస స
94-147/524

భరస : లకణణరరవప కకసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:28
లస: ససస స
94-147/526

8826 NDX1197383
పపరర: పడతతఖష గళళళ

తసడడ:డ కలటటసబరరవప వపరరబసడడ
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర బభబబ బసదదరగదబ ద
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:27
లస: ససస స
94-163/1502

94-147/509

భరస : కలటటసబరరవప వపరరబసడడ
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ మబటటకలరర
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:64
లస: పప

8839 NDX2600476
పపరర: వనసకయఖ నడయబడడ బసదదరగడడడ

8823 MLJ0743237
పపరర: శరఖమల దళవరయ

తసడడ:డ పపలలరరరవప గలలర
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప మబటటకలరర
ఇసటట ననస:98-6-162
వయససస:31
లస: ససస స

94-147/522 8837 MLJ2398311
8836 NDX0770537
పపరర: కకషష కకషప ర కలమలర మబటటకలరర
పపరర: నడగగశసరరరవప మబటటకలరర

భరస : శకనవరసరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:46
లస: ససస స

94-147/511

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:27
లస: పప

8833 NDX1197409
పపరర: రరజగష ఉజన

94-147/506

భరస : కకషషబభబబ దళవరయ
ఇసటట ననస:98-6-159
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజగష ఉజన
ఇసటట ననస:98-6-161
వయససస:46
లస: ససస స

8830 NDX1299312
పపరర: సరయ మననజ గళళళ

8845 AP151000312091
పపరర: కగశవరరనకలమలరర కకసడ

94-147/508

తసడడ:డ కకషష రరవప దలలవయ
ఇసటట ననస:98-6-159
వయససస:50
లస: పప

8827 MLJ0743401
పపరర: శకదదవ వపరరబసడడ

8820 AP151000309384
పపరర: హనసమలన కటకసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-6-156
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-6-156
వయససస:79
లస: పప

8824 MLJ2403251
పపరర: రతనకలమలరర పడతవరడ

8842 NDX3043312
పపరర: naga Pradeep kamisetty

94-147/505

8844 NDX1355049
పపరర: ససకనఖ కకసడడ

94-147/525

భరస : లకడణ నడగ రమమష కకసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:30
లస: ససస స
94-147/527

8847 NDX0704114
పపరర: లకడణ నడగ రమమష కకసడడ

94-147/528

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:38
లస: పప
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8848 NDX0704080
పపరర: లకడణనడరరయణ కకసడడ

94-147/529

తసడడ:డ రరమయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-164
వయససస:66
లస: పప
8851 NDX0563155
పపరర: రరధమననహరర ఉదబగరరర

94-147/532

94-147/535

భరస : కకటయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:56
లస: ససస స
8857 MLJ2403079
పపరర: అమలణజ దసగరరరరల

94-147/530

తసడడ:డ కకటయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనయ భమషణ ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:33
లస: ససస స
8854 NDX1005289
పపరర: లకడణ తరరమలశశటట

8849 NDX1005354
పపరర: కళళఖణణ తరరమలశశటట

8852 NDX0888370
పపరర: వనసకటససజజత

భరస : పరసడడరసగరరరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:64
లస: ససస స

94-147/531

తసడడ:డ కకటయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:30
లస: ససస స
94-147/533

8853 AP151000312063
పపరర: నడగమలలర శసరర కకసడడ

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ కకసడడ
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:43
లస: ససస స

8855 AP151000312062
పపరర: సరమలమ జఖస కకసడడ

8856 NDX0306217
పపరర: ఉషర రరన వపతగరరర

94-147/536

భరస : వనసకట నడరరయణ కకసడడ
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:60
లస: ససస స
94-147/538

8850 NDX1005263
పపరర: రరధడ తరరమలశశటట

8858 NDX1355056
పపరర: పవన సరయరరస కకసడడ

94-147/537

భరస : సతఖనడరరయణ వపతగరరర
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:63
లస: ససస స
94-147/539

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:25
లస: పప

8859 NDX0299883
పపరర: వనయ భమషణస ఉదయగరరర

తసడడ:డ లకణయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:51
లస: పప

8863 NDX0299826
పపరర: నడగ సతఖనడరరయణ ఉదబగరరర

8865 NDX1375377
పపరర: పవన కలమలర దడకకనవన

తసడడ:డ పసద నడగభమషణస ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:67
లస: పప
8866 NDX0299917
పపరర: వనసకట కకషష రరవప నడయబడడ

94-147/547

94-144/610

తలర : రరమలసజనవయబలల దడరపపరరడడ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:41
లస: ససస స

94-144/608

8870 NDX1349844
పపరర: సరయ సకజన పగడడల

94-146/586

8873 NDX1349786
పపరర: శవ బభల కసదదమళళ

94-146/584

8876 MLJ0747766
పపరర: అసణతషననసరబబగస
తసడడ:డ ఓ.క.్ద.మహమణదఆల షపక
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:30
లస: ససస స

94-147/546

8868 AP151000009011
పపరర: రతడనవత చననకకటర

94-144/609

8871 NDX1428110
పపరర: సరయ శక త కవవరరపరకస

94-146/585

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరరవవపరకస
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:30
లస: ససస స
94-146/587

భరస : సరసబశవ రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:41
లస: ససస స
94-146/589

94-147/543

భరస : హరనడధబభబబ
ఇసటట ననస:98-6-234
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజనవయబలల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:53
లస: ససస స
8875 NDX1213362
పపరర: రజన దదవ దడరపపరరడడడ

8867 NDX0482471
పపరర: కలససమ ఆర

8862 AP151000309468
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప దడకకనవన
ఇసటట ననస:98-6-168
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:98-6-219
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:98-6-236/1
వయససస:50
లస: పప
8872 NDX0302240
పపరర: ససషణ దడరపపరరడడడ

94-147/545

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-6-168
వయససస:82
లస: పప
8869 NDX0980789
పపరర: రరసబభబబ మటభ

8864 MLJ2398592
పపరర: అసజయఖ నలర పప

94-147/540

తసడడ:డ నడగ సతఖనడరరయణ ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:38
లస: పప

94-147/541 8861 MLJ2398816
94-147/542
8860 NDX2087758
పపరర: వనసకటటశసర రరవప పససపపలలటట
పపరర: వనసకటరరమలసజనవయవరపడసరద
దసగరరరరల
తసడడ:డ ససబబ రరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:98-6-166
ఇసటట ననస:98-6-166
వయససస:43
లస: పప
వయససస:50
లస: పప
94-147/544

94-147/534

8874 MLJ0747725
పపరర: రహమతషననసరబబగస

94-146/588

తసడడ:డ ఓ.క.్ద.మహమణదఆల షపక
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:30
లస: ససస స
94-146/590

8877 NDX2147461
పపరర: జబబద షపక

94-146/591

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: ససస స
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94-146/592

భరస : బభలలజ పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: ససస స
8881 NDX2153567
పపరర: కకషష అఖల తదజ పగడడల

94-146/595

94-146/598

తసడడ:డ మహమణద అల జర.న
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:30
లస: పప

8885 AP151000309279
పపరర: బభలలజనడగగశసరరరవప పగడడల

8886 NDX1349794
పపరర: సరసబశవ రరవప కసదదమళళ

94-146/601
8887 NDX0302356
పపరర: రరమలసజనవయబలల
దడరరపపరఏదదబ
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమరరస దడరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:53
లస: పప

8888 AP151000309484
పపరర: వరకలమలర ఘసటసరల

94-146/605

8894 NDX1943019
పపరర: మలలర సవరర ఎగరశశటట

తసడడ:డ వససతరరవప నశరసకరరవప
ఇసటట ననస:98-7-170
వయససస:45
లస: పప
94-147/549

భరస : భభససర తరరపత నలర క
ఇసటట ననస:98-7-172
వయససస:54
లస: ససస స

94-2/1273

94-147/552

8903 AP151000309131
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడడడత

94-146/606

8906 NDX0165720
పపరర: మహన కకషష నలర క
తసడడ:డ భభససర తరరమల నలర క
ఇసటట ననస:98-7-172
వయససస:34
లస: పప

8892 NDX2647659
పపరర: చసదన నసడడగఅలల

94-174/822

8895 NDX1349430
పపరర: నడగగశసరమణ నశరసకర రరవప

94-146/607

భరస : ఎన వ వససత రరవప నశరసకరరవప
ఇసటట ననస:98-7-170
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/548

8898 NDX3297504
పపరర: ససనత నశరసకరరరవప

94-147/828

భరస : శకనవరసరరవప husband
ఇసటట ననస:98-7-170/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-147/550

8901 AP151000312216
పపరర: వనసకటరమణ గబసడడడత

94-147/551

భరస : నడగబభబబ గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:50
లస: ససస స
94-147/553

తసడడ:డ ససతయఖ గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:51
లస: పప
94-147/555

94-146/603
8889 AP151000309234
పపరర: వనసకట రమణ కలమలర పగడడల

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ నసడడగఅలల
ఇసటట ననస:98-7-169
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:83
లస: ససస స
8905 NDX0807792
పపరర: రమణమణ నలర క

8900 MLJ2402832
పపరర: నడగలకడణ గబసడడడత

94-146/600

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషయఖ నగరస
ఇసటట ననస:98-7-170
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నడగ బభబబ గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:29
లస: ససస స
8902 AP151000312106
పపరర: రసగమణ గబసడడడత

94-146/602

భరస : రమణకరర ఎగరశశటట
ఇసటట ననస:98-7-170
వయససస:57
లస: ససస స

94-146/608 8897 AP151000309552
8896 NDX1262914
పపరర: మలరససడదయబలల నశససకలరరవప
పపరర: శకనవరస రరవప నగరస

94-146/597

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ నసడడగఅలల
ఇసటట ననస:98-7-169
వయససస:20
లస: పప

భరస : మలరససడదయబలల నశరసకరరవప
ఇసటట ననస:98-7-170
వయససస:45
లస: ససస స

8899 NDX1389931
పపరర: రరమఖ గబసడడవత

94-146/599

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: పప

94-146/604 8891 NDX2648798
8890 AP151000309090
పపరర: రరమ మహన రరవప పగడడల
పపరర: భభరర వ రరడడడ నసడడగఅలల

94-146/594

భరస : వనసకటటశసరరర కసదదమళళ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజనవయబలల దడరపపరరడడ
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:61
లస: పప

8880 NDX1349778
పపరర: ససతడరరవమణ కసదదమళళ

94-146/596 8883 NDX1455535
8882 NDX1212976
పపరర: హరర వరర న నడయబడడ దడరపపరరడడ
పపరర: జగ ఎన ఎస కరరమ అల

తసడడ:డ అబబబల ఘన షపక
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: పప

8893 NDX1349463
పపరర: రమణ నశరససకర రరవప

94-146/593

భరస : మహమణద అల షపక
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణహన రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-7
వయససస:24
లస: పప
8884 NDX2147487
పపరర: కరరమబలలర షపక

8879 MLJ0747733
పపరర: మబసతడజగబగస

8904 AP151000309009
పపరర: నడగబభబబ గబసడడడత

94-147/554

తసడడ:డ ససతయఖ గబసడడడత
ఇసటట ననస:98-7-171
వయససస:56
లస: పప
94-147/556

8907 NDX0563767
పపరర: భభససర తరరమల నలర క

94-147/557

తసడడ:డ బడహణనసదస నలర క
ఇసటట ననస:98-7-172
వయససస:56
లస: పప
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94-147/558

తసడడ:డ పడభభకరర రరవప దదరరసల
ఇసటట ననస:98-7-173
వయససస:27
లస: ససస స
8911 NDX0129510
పపరర: హరరత బతష
స ల

8909 AP151000312214
పపరర: ఉషరరరణణ దదరరశరల

భరస : పడభభకరరరవప దదరరశరల
ఇసటట ననస:98-7-173
వయససస:55
లస: ససస స
94-146/610

8912 AP151000312218
పపరర: కలమలరర బతష
స ల

తసడడ:డ ససతడరరమలసజనవయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమలసజనవయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:32
లస: ససస స

8914 NDX1803049
పపరర: రరజఖ లకడణ ఆకలల

8915 NDX1803072
పపరర: జజఖత ఆకలల

94-147/560

భరస : మహన కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:30
లస: ససస స
8917 NDX1404011
పపరర: ఉదయ ఆకలల

94-147/563

94-147/566

94-147/568

94-147/570

8924 NDX2540458
పపరర: నడగ రరజ గగర

8927 MLJ0744235
పపరర: రజన ఇమడడబతస న

94-147/573

8930 MLJ0747295
పపరర: ఆదదలకడణ ఇమడడబతస న

8933 NDX3183100
పపరర: పడసనన కలమలర తషరరమమళళ

తసడడ:డ భభవనడనరరయణ ఇమడడబతస న
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:41
లస: పప

8935 NDX0411231
పపరర: అలలసఫ అహమణద సయఖద

8936 AP151000312073
పపరర: పదడణవత ఘసటసరల

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:98-7-278
వయససస:43
లస: పప

94-147/564

94-144/611

భరస : వరకలమలర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:98-8
వయససస:24
లస: ససస స

8916 NDX1600031
పపరర: ఆకలల వనసకటటశసరర

94-147/562

8919 NDX0770453
పపరర: మహన కకషష ఏ

94-147/565

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఏ
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:34
లస: పప
94-147/785

8922 AP151000312355
పపరర: కమలససజన దడసరర

94-147/567

భరస : జగమసవనకరరజ దడసరర
ఇసటట ననస:98-7-175
వయససస:47
లస: ససస స
94-147/674

8925 NDX1005297
పపరర: భవరన పరశస

94-147/569

భరస : రరజగష పరశస
ఇసటట ననస:98-7-176
వయససస:32
లస: ససస స
94-147/571

8928 MLJ0746735
పపరర: శశశలజ గరరకపరటట

94-147/572

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:40
లస: ససస స
94-147/574

భరస : భభవనడనరరయణ ఇమడడబతస న
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:63
లస: ససస స
94-147/576

94-146/612
8913 NDX0889188
పపరర: ససతడరరమలసజనవయబలల బతష
స ల

భరస : శశషగరరర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రవసదడనడధ ఇమడడబతస న
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:60
లస: ససస స
8932 MLJ0743955
పపరర: రవసదడనడధ ఇమడడబతస న

94-147/561

తసడడ:డ జజజ నయఖ గగర
ఇసటట ననస:98-7-175
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బ పస వ పడసరద బలభదడ
ఇసటట ననస:98-7-176
వయససస:36
లస: పప
8929 MLJ0746727
పపరర: సతఖవత గరరకపరటట

8921 NDX2810190
పపరర: కకషష పడసరద కలరకలల

94-146/609

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభబర కలరకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:38
లస: పప

భరస : జగమసవనకరరజ యలరస
ఇసటట ననస:98-7-175
వయససస:70
లస: ససస స
8926 NDX0299925
పపరర: రరజగశ బలభదడ

94-146/611

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషష ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:62
లస: పప
8923 AP151000312354
పపరర: శకదదవ యలరస

8918 NDX0299966
పపరర: మలరససడదయబలల ఆకలల

8910 NDX1491323
పపరర: సరరత బతష
స ల

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలరససడదయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:98-7-174
వయససస:29
లస: పప
8920 NDX1600072
పపరర: శశషగరరర రరవప ఆకలల

94-147/559

8931 MLJ0744144
పపరర: అనల గరరకపరటట

94-147/575

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:38
లస: పప
94-147/786

8934 NDX3263340
పపరర: లకడణ జజనకక దదవ దడడల

94-147/813

భరస : పడసనన కలమలర తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:98-7-177
వయససస:34
లస: ససస స
94-146/613

8937 NDX1751727
పపరర: శక రఘబవర ఘసటసరల

94-146/614

తసడడ:డ వర కలమలర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:98-8
వయససస:28
లస: పప
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8938 NDX0670547
పపరర: వర పడతడప ఘసటసరల

94-146/615

తసడడ:డ వర కలమలర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:98-8
వయససస:24
లస: పప

94-146/616 8940 NDX1757766
8939 NDX2147453
పపరర: రరధ కకషష మమరరస యసగల శశటట
పపరర: జయ శక కకకకసలగడడ

తసడడ:డ వనసకట సరసమ యసగల శశటట
ఇసటట ననస:98-8
వయససస:28
లస: పప

94-146/618 8942 NDX2764611
8941 NDX1879248
పపరర: వనసకస ససబబ రరవప కకకకసలగడడ
పపరర: సరసత పడవణ పససపపలలటట

తసడడ:డ నడగగసదడస కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:98-8/2
వయససస:48
లస: పప
8944 NDX1901256
పపరర: దదవఖ నలమ అరరగగ
తలర : అనసరరధ అరరగగ
ఇసటట ననస:98-8-181
వయససస:29
లస: ససస స
8947 MLJ0741470
పపరర: శకదదవ దళవరయ

94-147/581

94-147/584

94-147/587

94-147/589

94-147/592

తసడడ:డ వనసకటసరసమ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-8-186
వయససస:64
లస: పప
8962 NDX1095553
పపరర: షదస
ర ణణ పగడడల

8948 MLJ0741546
పపరర: ససధడఖరరణణ దళవరయ

8951 NDX0164004
పపరర: అరరణ కలమలర మతస

8954 MLJ2398709
పపరర: వనసకటటశసరరర మతద

8957 NDX1999061
పపరర: శక లకడణ ఆలపరటట

తసడడ:డ ఉమలమహహశసర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:28
లస: ససస స

8946 NDX1876244
పపరర: మమనక బబదడటట

94-147/580

8949 MLJ0741462
పపరర: ససమత మతతస

94-147/583

భరస : ననసకటటశసరరర మతతస
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:45
లస: ససస స
94-147/585

8952 NDX0361865
పపరర: శకనవరస రరవప దళవరయ

94-147/588

8955 NDX2724409
పపరర: అశశక కలమలర మలటట

94-147/787

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:28
లస: పప
94-147/590

8958 AP151000312201
పపరర: జజనకకదదవ ఆలపరటట
భరస : రరమణహనరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-8-186
వయససస:58
లస: ససస స

8960 NDX1167451
పపరర: లకడణ తతకల

8961 AP151000309220
పపరర: అలగరరసడర తతమణసడడ

8963 NDX1349414
పపరర: రరత ననననపరగ

94-144/612

94-147/591

94-146/619

తసడడ:డ దదవదడనస తతమణసడడ
ఇసటట ననస:98-8/B
వయససస:48
లస: పప
94-146/621

భరస : టటన జజసఫ తమణసడసరర
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజభమషణస తతమణసడడ
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:39
లస: ససస స

94-147/586

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-8-186
వయససస:35
లస: ససస స

94-146/623 8966 AP151000312055
8965 AP151000312174
పపరర: వజయచడమబసడదశసరర పగడడల
పపరర: వజయశల తతమణసడడడ

భరస : వనసకటరమణకలమలర పగడడల
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:35
లస: ససస స

94-147/582

భరస : పరమమశసర రరవప
ఇసటట ననస:98-8-281
వయససస:40
లస: ససస స
94-146/620

94-147/577

తసడడ:డ హహమసత కలమలర బబదడటట
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మతద
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమణహన రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-8-186
వయససస:35
లస: ససస స
8959 AP151000309316
పపరర: రరమమహనరరవప ఆలపరటట

94-147/579

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మతస
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:53
లస: పప
8956 NDX0306407
పపరర: శరసత దదవ ఆలపరటట

8945 NDX1876269
పపరర: కకరస ర దళవరయ

8943 NDX1873281
పపరర: శవమణ మలలర మమడడ
భరస : చతలరయఖ మలలర మమడడ
ఇసటట ననస:98-8-180
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరఘవ దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:75
లస: ససస స
8953 AP151000309405
పపరర: రరఘవ దళవరయ

94-146/954

తసడడ:డ రరఘవ దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:98-8-184
వయససస:43
లస: ససస స
8950 AP151000312385
పపరర: వనసకటరతనమణ దళవరయ

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:98-8/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:98-8/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-147/578

94-146/617

8964 MLJ2402998
పపరర: వజయ లకడణ పగడడల

94-146/622

భరస : ఉమలమహహశసర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:50
లస: ససస స
94-146/624

8967 AP151000309444
పపరర: టటన జజససఫ తమణసడసరర

94-146/625

తసడడ:డ అలలగరరసడర రరజభమషణస తతమణసడడడ
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:45
లస: పప
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94-146/626 8969 NDX1781492
8968 MLJ2398634
పపరర: ఉమలమహహశసర రరవప పగడడల
పపరర: దదవక కకమబణ

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-9
వయససస:55
లస: పప
8971 NDX0980599
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

తసడడ:డ పపలలర రరవప కకమబణ
ఇసటట ననస:98-9-297
వయససస:26
లస: ససస స
94-144/615

భరస : సలమ బభషర
ఇసటట ననస:98-9-297/2
వయససస:40
లస: ససస స
8974 NDX0303594
పపరర: మలధవ పప లశశటట

94-146/629

భరస : రరజగశసరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:98-10
వయససస:39
లస: ససస స
8977 AP151000375100
పపరర: రరజగశసరరరవప పప లశశటట

94-146/632

94-146/634

94-146/637

భరస : చతననయఖ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:98-12
వయససస:57
లస: ససస స
8989 MLJ2398527
పపరర: శవ కగశవపలల పరపతతటటట
తసడడ:డ చతననయఖ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:98-12
వయససస:35
లస: పప
8992 NDX0888354
పపరర: శశశలజ మలచరర

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ మలచరర
ఇసటట ననస:98-14
వయససస:74
లస: పప

8976 NDX2000834
పపరర: సదడబస హహసపసన సయఖద

94-146/630

8978 SQX2318426
పపరర: శకనస మబచసచ

8981 AP151000312096
పపరర: రరయలజ షపక

8984 AP151000309373
పపరర: రహమతషలర ఎస.కగ.

8987 AP151000312212
పపరర: వనసకటలకడణనరసమణ పగడడ

8990 MLJ2398287
పపరర: కగశవరరవప పరపతతటటట

94-146/644

94-146/647

95-213/1176

94-146/631

8979 NDX1779562
పపరర: చడసదదన షపక

94-146/633

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:28
లస: ససస స
94-146/635

8982 NDX0901082
పపరర: దరరయల హహసపసన షపక

94-146/636

తసడడ:డ కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:28
లస: పప
94-146/638

8985 NDX2760445
పపరర: ఖజ షపక

94-146/914

తసడడ:డ రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:38
లస: పప
94-146/640

8988 NDX0361428
పపరర: చసదడ శశఖర పరప తతటటట

94-146/641

తసడడ:డ చతననయఖ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:98-12
వయససస:35
లస: పప
94-146/643

8991 NDX0393330
పపరర: సతఖనడరరయణ బసడర

94-144/616

తసడడ:డ రరమయఖ బసడర
ఇసటట ననస:98-13
వయససస:64
లస: పప

8993 MLJ0740464
పపరర: మమరర ససజన ససధడఖవలర
చతరరకలరర
భరస : జజన మణణకలమలర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:98-14
వయససస:24
లస: ససస స

94-146/645

8996 NDX2694529
పపరర: లకడణ ససబడమణఖస శకపత

94-140/572

తలర : ఉమ మహహశసరర శకపత
ఇసటట ననస:98-16
వయససస:21
లస: పప

94-146/628

తసడడ:డ మరరవల సయఖద
ఇసటట ననస:98-10
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చతననయఖ పరపతతటటట
ఇసటట ననస:98-12
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరగష మలచరర
ఇసటట ననస:98-14
వయససస:43
లస: ససస స
8995 AP151000309492
పపరర: సరసబశవరరవప మలచరర

8975 NDX0868174
పపరర: ఇసదదర పగడడల

భరస : నడగగశసరరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-12
వయససస:35
లస: ససస స
94-146/642

8973 NDX2446326
పపరర: మలసద హరరరత పప లశశటట
తసడడ:డ రరజగశసరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:98-10
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహనసనర షపక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:24
లస: పప
94-146/639

94-144/614

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:98-9/A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సమబదడడలల కరరక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:24
లస: పప
8986 MLJ2402782
పపరర: సరవతడ పరపతతటటట

94-146/627

తసడడ:డ మసరసన మబచసచ
ఇసటట ననస:98-10-1968
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవ కలమలర కరరక
ఇసటట ననస:98-11
వయససస:24
లస: ససస స
8983 NDX0922161
పపరర: రవకలమలర కరరక

8972 NDX1879842
పపరర: నసదదన కకకకసలగడడ

8970 NDX1781666
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ జజన సససదడ షపక
ఇసటట ననస:98-9-297
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:98-10
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:98-10
వయససస:39
లస: పప
8980 NDX0922021
పపరర: కరరక అసజన దదవ

94-144/613

8994 AP151000309494
పపరర: ససరగష మలచరర

94-146/646

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలచరర
ఇసటట ననస:98-14
వయససస:47
లస: పప
8997 NDX0303974
పపరర: ఉమల మహహశసరర శకపత

94-146/648

భరస : శకనవరసరరవప శకపత
ఇసటట ననస:98-16
వయససస:43
లస: ససస స
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94-146/649

భరస : లకణణరరవప శకపత
ఇసటట ననస:98-16
వయససస:43
లస: ససస స
9001 NDX2068204
పపరర: రజన వరసశశటట

94-146/650

94-146/653

94-146/656

94-147/593

94-147/596

94-146/661

తసడడ:డ మలరరటన బభబబ రరదడపరటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:46
లస: పప
9022 NDX0807495
పపరర: మమరర జజఖతడసత కటభట
తసడడ:డ జజజ న సలలమ రరవప కటభట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:57
లస: ససస స
9025 NDX0807644
పపరర: గగకసమణ కటభట
భరస : జజజ న సలలమ రరజ కటభట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:57
లస: ససస స

9011 NDX0366690
పపరర: ఉషర కలమలరర

94-147/594

94-146/655

9014 NDX1005685
పపరర: సరయ హహమససధ యయలశశటట

9017 NDX0952523
పపరర: రరజఖలకడణ యయలశశటట

9020 AP151000309273
పపరర: హరనడథ పపససపపలలటట

9023 NDX1778903
పపరర: దయలమణణ రరవపరర

9026 NDX1623363
పపరర: రతనమణ ససపరటట
భరస : రగశయఖ ససపరటట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: ససస స

94-146/658

9012 NDX0366203
పపరర: కకషషకకరణ వవమబలలరర

94-147/595

తసడడ:డ వనసకట వవమబలలరర
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:39
లస: పప
94-146/659

9015 NDX0304097
పపరర: లకడణరరజఖస పససపపలలటట

94-146/660

భరస : కకరణరసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:58
లస: ససస స
94-146/662

9018 MLJ0743260
పపరర: పడమధ కకషష పససపపలలటట

94-146/663

తలర : లకడణ రరజఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:35
లస: పప
94-146/665

9021 NDX0304477
పపరర: ససధసజల రరమ దదవరరర

94-146/666

భరస : కకటటశసరరరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:98/22
వయససస:46
లస: ససస స
94-146/668

భరస : ససధడకర బభబబ రరవపరర
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: ససస స
94-146/670

9006 NDX1005834
పపరర: ఉమలరరణణ దళవరయ

తసడడ:డ పపలర యఖ దలవరయ
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:49
లస: పప
94-146/667

94-146/652

94-146/657 9009 NDX0977249
9008 NDX0977058
పపరర: వనసకటరమణ కకషప ర దళవరయ
పపరర: ధనససజయరరవప దళవరయ

భరస : ససరఖపడకరశరరవప యయలశశటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:71
లస: ససస స
94-146/664

9003 NDX0563429
పపరర: సరమలమ జఖస జకస

భరస : వనసకట రమణ కకషప ర దలవరయ
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప యయలశశటట
ఇసటట ననస:98/21
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ జరటట
ఇసటట ననస:98-21
వయససస:46
లస: ససస స
9019 NDX3291952
పపరర: పడకరశ వరబ న రరదడపరటట

94-146/654

భరస : రరమకకకషష పడసరద వవమబలలరర
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస వవమబలలరర
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:65
లస: పప
9016 MLJ0740241
పపరర: ఝలనసరరణణ జరటట

9005 NDX0563940
పపరర: ఉమలమహహశసర రరవప జకరస

94-146/921

భరస : ఉమల మహహశసరరరవప జకస
ఇసటట ననస:98-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకకషష కలమలర వ
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:37
లస: ససస స
9013 NDX0366187
పపరర: రరమకకకషష పడసరద వవమబలలరర

94-146/651

తసడడ:డ చన చతసచయఖ జకస
ఇసటట ననస:98-19
వయససస:43
లస: పప

భరస : ధనససజయరరవప దలవరయ
ఇసటట ననస:98-20
వయససస:35
లస: ససస స
9010 NDX0771378
పపరర: పడసననలకడణ వ

9002 NDX0563445
పపరర: ఇసదస పసడయలసక జకరస

9000 NDX2828226
పపరర: లకడణ గరయతడ శకపత

తలర : ఉమ మలహసవరర శకపత
ఇసటట ననస:98-16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలమహహశసర రరవప జకస
ఇసటట ననస:98-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమలమహహశసర రరవప జకస
ఇసటట ననస:98-19
వయససస:43
లస: పప
9007 NDX1005628
పపరర: వజయ భభరత దళవరయ

94-146/920

తసడడ:డ ఉమ మహహశసరర శకపత
ఇసటట ననస:98-16
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరభదడరరవ వరసశశటట
ఇసటట ననస:98-19
వయససస:35
లస: ససస స
9004 NDX1240563
పపరర: చసదడ ఆదదతఖ జకరస

8999 NDX2828523
పపరర: లకడణ ససబడహణణఖస శకపత

9024 NDX0129395
పపరర: భబవనవశసరర నగరస

94-146/669

తసడడ:డ కకశశర నగరస
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: ససస స
94-146/671

9027 MLJ0740860
పపరర: మహన బభబబ పససపపలలటట

94-146/672

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:32
లస: పప
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9028 NDX1778622
పపరర: ససధడకర బభబబ రరవపరర

94-146/673

తసడడ:డ బబసజమమన రరవపరర
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: పప
9031 MLJ2402691
పపరర: శకదదవ పససపపలలటట

9033 NDX1405423
పపరర: వనసకట కకటటసస రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: పప

94-146/678

94-146/679

9035 MLJ0740019
పపరర: మబరళకకషష పససపపలలటట

94-146/680

9036 NDX1405415
పపరర: నరసససహ రరవప పససపపలలటట

94-146/681

94-146/682

94-146/685

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:61
లస: పప

9038 AP151000309130
పపరర: లకణణరరవప పససపపరగటట

9039 NDX0563262
పపరర: భవరన కటకసశశటట 

9041 AP151000309475
పపరర: యహన నసనన

94-146/688

94-146/691

94-146/694

9044 NDX1406066
పపరర: శవ కలమలరర కరమశశటట

భరస : సరసబశవ రరవప వలలరరర
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:29
లస: ససస స

94-146/689

9045 NDX1005800
పపరర: అసజలదదవ కకనవటట

తసడడ:డ గణపతరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:57
లస: పప

9050 AP151000309319
పపరర: వనసకటరరమకకషష పససపపలలటట

9051 NDX2000636
పపరర: గణపతరరవప కకనవటట

94-146/695

9056 NDX3275229
పపరర: దసరర శకనవరస రరవప గబసజ
తసడడ:డ కకషష గబసజ
ఇసటట ననస:98-29(26-1-60)
వయససస:30
లస: పప

94-146/690

94-146/693

94-146/696

తసడడ:డ వనసకయఖ కకనవటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:56
లస: పప
94-185/1269

భరస : నడగ మలలర శసర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:50
లస: ససస స
94-147/821

94-146/687

భరస : నడగ పడదదప కరమశశటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:32
లస: ససస స

9048 NDX0361915
పపరర: పపరష చసదడరరవప కకనవటట

9053 NDX1170919
పపరర: ఆదదలకడణ వలల
ర రర

94-185/1267

9042 NDX1406025
పపరర: శవ జజఖత కరమశశటట

94-146/692
9047 MLJ0744789
పపరర: శవశసకరనడగగశసరరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటశకనవరస రరవప నడయబడడ పససపప
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:27
లస: పప

9052 NDX1170927
పపరర: ససపరన వలలరరర

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:98-29 (26-1-60)
వయససస:64
లస: పప

94-146/686

భరస : గణపత రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:27
లస: పప

94-146/684

భరస : నడగరరజ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-27
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల కరమశశటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:27
లస: పప

9055 NDX3275211
పపరర: కకషష గబసజ

94-146/683

తసడడ:డ వనసకయఖ నసనన
ఇసటట ననస:98-27
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:27
లస: ససస స
9049 MLJ0747444
పపరర: రరఘవవసదడ పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటకకటటశసరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదకగశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:98-28
వయససస:42
లస: ససస స
9046 AP151000312504
పపరర: ఇసదసమత పససపపలలటట

తసడడ:డ జగససదడసస కటభట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: పప
94-146/677

తసడడ:డ వనసకట సరసమ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-27
వయససస:26
లస: పప
9043 NDX1005909
పపరర: సరయలకడణ కకనవటట

94-146/675

9032 NDX1405431
పపరర: సరయ పవన కలమలర
పససపపలలటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: పప
9040 NDX0563882
పపరర: శవ నడగరరజ కటకసశశటట 

9030 NDX0922211
పపరర: కటభట జజజ నసరలమన రరజ

94-146/676

తసడడ:డ లకణణరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: పప
9037 NDX0361576
పపరర: కకటయఖ తరరమలశశటట

94-146/674

తసడడ:డ రగసయఖ ససపరటట
ఇసటట ననస:98-24
వయససస:56
లస: పప

భరస : మబరళకకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-25
వయససస:32
లస: ససస స
9034 AP151000309138
పపరర: కలససమహరనడథ పససపపరగటట

9029 AP151000309281
పపరర: పడభభకర ససపటట

9054 NDX0161752
పపరర: జజససఫ కలథదటట

94-169/912

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:98/28/867
వయససస:30
లస: పప
94-147/822

9057 NDX1867441
పపరర: నడగ లకడణ తననరర

94-146/697

భరస : యయసస బభబబ తననరర
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:59
లస: ససస స
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94-146/698

భరస : శశషయఖ యడస
ర రర
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:62
లస: ససస స

94-146/699

భరస : నడగగశసర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:33
లస: ససస స

9061 NDX1491372
పపరర: శశషయఖ యడస
ర రర

94-146/701

తసడడ:డ పడసరద రరవప యడస
ర రర
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:62
లస: పప

9062 NDX1950162
పపరర: హహమ బసదస చ మ ట

94-148/697

తసడడ:డ వనసకటససవ రరవప చమ టభ
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:33
లస: పప

9065 AP151000315276
పపరర: వనసకటశవరరవప చ మ ట

94-148/695

94-146/703

భరస : అరరరనరరవప నడగస
ఇసటట ననస:98/31
వయససస:60
లస: ససస స

9068 NDX0786186
పపరర: కకరణ కలమలర నడగస

94-148/698

94-146/706

తసడడ:డ పపరరషప తస స నడగస
ఇసటట ననస:98/31
వయససస:67
లస: పప

9071 MLJ2408110
పపరర: పరమమశసరరవప బబ రగడడ

94-146/704

94-146/708

తసడడ:డ ఏలమసద కనగరల
ఇసటట ననస:98-32
వయససస:43
లస: పప

9074 NDX0931428
పపరర: శరఖమల చస ద నపప రర

94-148/700

భరస : వనసకటటశసరరర కరసత రరడడడ
ఇసటట ననస:98-32
వయససస:37
లస: ససస స
9079 NDX0797092
పపరర: అసకమణ రరవప సససగరరజ

94-148/701

94-148/705

94-148/708

తసడడ:డ వనసకటభదదడ బభబబ మ రర యల
ఇసటట ననస:98-34
వయససస:36
లస: పప

9083 MLJ2407864
పపరర: ఉషశక మరరయలల

9086 MLJ2407955
పపరర: వనసకటరమణ మ రరయల ల
తసడడ:డ సస తరర మ యఖ మ రర యల
ఇసటట ననస:98-34
వయససస:52
లస: పప

94-146/705

9072 NDX1880203
పపరర: రరధదక మబరరకలటర

94-146/707

9075 NDX0932400
పపరర: ససత రరవమణ ఎన కకలలర

94-148/702

9078 NDX0795971
పపరర: పవన కలమలర సససగరరజ
సససగరరజ
తసడడ:డ అసకమణరరవప ససస గ రరజ
ఇసటట ననస:98-33
వయససస:30
లస: పప

94-148/704

94-148/706

9081 AP151000315337
పపరర: కకసడలలరరడడడ మచడచ మఛడచ

94-148/707

తసడడ:డ పపలలరరరడడడ మఛడచ
ఇసటట ననస:98-33/1
వయససస:70
లస: పప
94-148/709

భరస : వనసకటభదదడ రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:98-34
వయససస:51
లస: ససస స
94-148/711

9069 MLJ2398519
పపరర: రరజగష కలమలర పనకరల

94-148/703

భరస : కకసడలరరడడడ మఛడచ
ఇసటట ననస:98-33/1
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ మ రర యల
ఇసటట ననస:98-34
వయససస:43
లస: ససస స
9085 NDX0361675
పపరర: మబరళధర మరరయలల

9080 AP151000315371
పపరర: భభరత మచడచ మ ఛడచ

94-146/702

భరస : జగర యఖ ఎన కకలలర
ఇసటట ననస:98-32
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : అసకమణరరవప ససస గ రరజ
ఇసటట ననస:98-33
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల ససస గ రరజ
ఇసటట ననస:98-33
వయససస:36
లస: పప
9082 MLJ2407856
పపరర: లకడణ మరరయలల

9077 NDX0797076
పపరర: ఝలనస సససగరరజ

9066 AP151000312555
పపరర: మబరళకకషప ర పరనకరల

భరస : పపడమలనసదస ఇరరకలలర
ఇసటట ననస:98-32
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చసదన పప రర
ఇసటట ననస:98-32
వయససస:54
లస: ససస స
94-185/1270

94-148/696

తసడడ:డ కకషష మమరరస పరనకరల
ఇసటట ననస:98-31
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద బబ రగడడ
ఇసటట ననస:98-31
వయససస:58
లస: పప

9073 NDX1879610
పపరర: చటటటబభబబ కనగరల

9063 AP151000315245
పపరర: సరమలమ జఖస చమటభ

భరస : రరజగష పరనకరల
ఇసటట ననస:98-31
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రరవప నడగస
ఇసటట ననస:98/31
వయససస:36
లస: పప

9070 NDX0786178
పపరర: అరరరనరరవప నడగస

94-146/700

భరస : వనసకటశవరరవప చమటభ
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ చమ టభ
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:60
లస: పప

9067 NDX0807743
పపరర: కసస
స రర నడగస

9060 NDX1712794
పపరర: అమర మహమణదదబన

తసడడ:డ అబబబల నడగమర మహమణదదబన
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:35
లస: పప

భరస : చమట నడగరరజ చమ టభ
ఇసటట ననస:98-30
వయససస:27
లస: ససస స

9064 MLJ2407617
పపరర: నడగరరజ చమటభ

9076 NDX0016709
పపరర: అనసత లకడణ కరసత రరడడ

9059 NDX1455543
పపరర: రమణ దడసరర

9084 MLJ2407468
పపరర: వనసకటరమణ మ రరయల ల

94-148/710

భరస : వనసకటభదదడ బభబబ మ రర యల
ఇసటట ననస:98-34
వయససస:59
లస: ససస స
94-148/712

9087 NDX1623264
పపరర: దసరర పడసరద బచసచ

94-147/597

తసడడ:డ బభలకకషష రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:98-35
వయససస:53
లస: పప
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9088 NDX0693952
పపరర: బభలకకషష వవణణ బచసచ
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94-148/713

తసడడ:డ కర డడ ససలసరరజన బచసచ
ఇసటట ననస:98-35
వయససస:31
లస: ససస స
9091 NDX0142729
పపరర: కనక దసరర ససలసరరజన బచసచ

94-148/716

94-148/717

94-148/720

94-146/712

94-146/715

94-147/599

94-146/720

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:47
లస: పప

9101 NDX2138221
పపరర: శవకలమలరర దళవరయ

9104 AP151000309168
పపరర: శకనవరసరరవప వనమరరడడ

9107 NDX1349638
పపరర: ససపన పసడయల వనమరరడడ

9110 MLJ0748178
పపరర: మబకలసదలకడణ కటకసశశటట

94-146/723

94-146/713

9096 NDX1019066
పపరర: నరసససహరరవప కనడన

94-148/719

9099 NDX1349620
పపరర: జజఖత వనమరరడడ

94-146/711

9102 AP151000312347
పపరర: అచచమణ హనమరరడడడ

94-146/716

9105 AP151000309053
పపరర: రరమహనడడవప వనమరరడడడ

తసడడ:డ వడడవవలల మబరరగన
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: పప

94-146/717

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:43
లస: పప
94-146/718

9108 NDX1240548
పపరర: నలమల కటకస సపటట

94-146/719

భరస : ససరగశ కలమలర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:36
లస: ససస స
94-146/721

9111 NDX0304717
పపరర: ఉమలమహహశసరర వనమరరడడ

94-146/722

భరస : రరఘవవసదడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: ససస స

94-146/724 9114 MLJ0742916
9113 MLJ0740928
పపరర: వనసకటశవనడగరరజ వనమరరడడ
పపరర: ససరగషషసమలర కటకసశశటట

9116 NDX0295642
పపరర: వడడవవలల మబరరగన

94-146/714

భరస : వనసకటటశసరరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: పప
94-146/726

94-146/710

భరస : వనసకట శవ నడగ రరజజ వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98/39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: ససస స
9115 MLJ0743138
పపరర: శవరరమకకషష కటకసశశటట

94-147/598

భరస : సరతసక వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-39/A
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:40
లస: ససస స
9112 MLJ0748160
పపరర: వజయలకడణ కటకసశశటట

9098 NDX1902155
పపరర: సఠరసక కనడన

9093 NDX1213214
పపరర: నడగగశసర రరవప మమరరససపపడడ

తసడడ:డ కనకయఖ నడయబడడ కనడన
ఇసటట ననస:98-37/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ గరల
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:26
లస: ససస స
9109 MLJ0748186
పపరర: శకలకడణ కటకసశశటట

94-148/718

భరస : కకషష కకశశర దళవరయ
ఇసటట ననస:98/39
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:35
లస: పప
9106 NDX1902148
పపరర: వనసకట పపషప సపసదన గరల

9095 NDX1019108
పపరర: శరఖమలలదదవ కనడన

94-148/715

తసడడ:డ చనన దదవయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:98-37
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ నడయబడడ కనడన
ఇసటట ననస:98-38
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమణహనరరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-39
వయససస:44
లస: ససస స
9103 NDX0361378
పపరర: సరతసక వనమరరడడ

94-146/709

భరస : కనకయఖ నడయబడడ కనడన
ఇసటట ననస:98-37/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ నడయబడడ కనడన
ఇసటట ననస:98-37/1
వయససస:64
లస: పప
9100 MLJ2402931
పపరర: కమల వనమరరడడడ

9092 NDX1213206
పపరర: మకధసల మబరరకకపపడడ

9090 NDX0142786
పపరర: శవ బచసచ బచసచ

తసడడ:డ కర డడ ససలసరరజన బచసచ
ఇసటట ననస:98-35
వయససస:29
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:98-37
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహహలల కనడన
ఇసటట ననస:98-37/1
వయససస:50
లస: ససస స
9097 NDX1019041
పపరర: కనకయఖ నడయబడడ కనడన

94-148/714

భరస : కర డడ ససలసరరజన బచసచ
ఇసటట ననస:98-35
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకషరషరరవ బచసచ
ఇసటట ననస:98-35
వయససస:53
లస: పప
9094 AP151000315551
పపరర: లకడణ కనడన

9089 NDX0142752
పపరర: మబతడఖలమణ బ చసచ

94-146/725

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: పప
94-146/727

9117 MLJ0740910
పపరర: రరఘవవసదడరరవప వనమరరడడడ

94-146/728

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: పప
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9118 NDX1206523
పపరర: రరజగసదడ ససబడమణణ
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94-146/729

తసడడ:డ ససబడమణణ ససబడమణణ
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:44
లస: పప
9121 NDX1405969
పపరర: నడగ లలవణఖ ఇసదసరరస

94-147/602

94-147/605

94-146/730

94-146/733

94-147/608

94-147/611

94-148/722

తసడడ:డ పసరరమలళళళ స వ రస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:60
లస: పప

9131 MLJ0742833
పపరర: చననవనసకటటశసరరర కటకసశశటట

9134 NDX0300350
పపరర: అసజ బభబబ తతట

9137 NDX1998519
పపరర: రరమ కకషష సవరస

9140 NDX0367128
పపరర: నడగ వరసవ స వ రస

94-148/725

94-148/728

94-146/734

9126 NDX2218303
పపరర: రహ మ తషలర షప క

94-148/721

9129 AP151000312255
పపరర: నడగరరజకలమలరర బసడడ

94-146/732

9132 NDX2138361
పపరర: లలవణఖ బబ ననపలర

94-147/607

భరస : శకనవరసస బబ ననపలర
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:36
లస: ససస స
94-147/609

9135 NDX1872291
పపరర: శకనవరసస బబ నవపలర

94-147/610

తసడడ:డ వరయఖ బబ నవపలర
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:32
లస: పప
94-147/612

9138 NDX0300236
పపరర: వనసకటటశసరరర సవరస

94-147/613

తసడడ:డ పసరరమలళళర సవరస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:74
లస: పప
94-148/723

9141 NDX2087956
పపరర: లకడణ రరజగశసరర కళళఖణస

94-148/724

భరస : నరసససహ రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:44
లస: ససస స

9143 NDX2087857
పపరర: నడగ శశషరదదడ పపననయఖ
కళళఖణస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:33
లస: పప

94-148/726

9146 NDX1005503
పపరర: ససషరణ గబడడవరడ

94-146/735

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:98-41/A
వయససస:29
లస: ససస స

94-147/604

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస స వ రస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసర రరవప స వ రస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:60
లస: ససస స
9145 AP151000315133
పపరర: నడగగశసరరరవప స వ రస

94-146/731

తసడడ:డ పసరరమలళళర సవరస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:31
లస: ససస స
9142 AP151000315329
పపరర: తరరపతమణ స వ రస

9128 NDX0304741
పపరర: ధనలకడణ చలలర

9123 NDX1572404
పపరర: రరధ యయనసగసదసల

తసడడ:డ గఫరర షప క
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస తతట
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సవరస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:41
లస: పప
9139 NDX2087899
పపరర: నడగ శరరష కళళఖణస

94-147/606

తసడడ:డ మబసలయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప సవరస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:31
లస: పప
9136 NDX0361527
పపరర: శకనవరస రరవప సవరస

9125 NDX1572412
పపరర: వశసనడధస యయనసగసదసల

94-147/601

భరస : వశసనడధస యయనసగసదసల
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబభబరరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట ససబభబ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:30
లస: పప
9133 NDX0300202
పపరర: మలరరత నసదన సవరస

94-147/603

తసడడ:డ గసగర రరస యయనసగసదసల
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప చలలర
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:37
లస: ససస స
9130 NDX1240555
పపరర: శకనవరస బభబబ చలలర

9122 NDX1405977
పపరర: రరజబభల ఇసదసరరస

9120 NDX1572438
పపరర: వజయ లకడణ యయనసగసదసల

తసడడ:డ వశసనడధస యయనసగసదసల
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వశసనడధస యయనసగసదసల
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:25
లస: పప
9127 NDX0361733
పపరర: లకడణపడసనన చలలర

94-147/600

తసడడ:డ వశసనడధస యయనసగసదసల
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మధసససధన రరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:98-40
వయససస:36
లస: ససస స
9124 NDX1572420
పపరర: వశరల భభరత యయనసగసదసల

9119 NDX1572446
పపరర: ఝలనస రరణణ యయనసగసదసల

9144 NDX2087840
పపరర: నరసససహ రరవప కళళఖణస

94-148/727

తసడడ:డ పపననయఖ కళళఖణస
ఇసటట ననస:98-41
వయససస:54
లస: పప
9147 NDX1005453
పపరర: లకడణ గబడడవరడలకడణ గబడడవరడ

94-146/736

భరస : శకనవరసరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:98-41/A
వయససస:49
లస: ససస స
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9148 NDX0976936
పపరర: కర వ బ ససమన గబడడవరడ

94-146/737

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:98-41/A
వయససస:31
లస: పప
9151 NDX3118031
పపరర: పడకరష పసల

94-182/1580

94-148/730

94-148/733

94-148/736

94-146/741

94-148/738

94-148/741

తసడడ:డ ఖలదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:34
లస: ససస స

9161 MLJ0747949
పపరర: ససబభబరరవప కకతస మలసస

9164 AP151000309226
పపరర: కర శకనవరసరరడడడ

9167 NDX0796862
పపరర: రరజకలమలరర గబసటగర న

94-146/743

94-148/737

94-148/732
9156 NDX0795385
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర రరడడడ వరరకలటట

9159 MLJ0748277
పపరర: మసజల రరణణ కకతస మలసస

9162 AP151000312068
పపరర: ఉజసల కర

94-146/742

9165 NDX0361758
పపరర: ఆనసద గబసటగరన

9176 NDX1206549
పపరర: షసషరద బబగస షపక
భరస : సమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:34
లస: ససస స

94-146/740

94-147/615

తసడడ:డ కకటయఖ గబసటగరన
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:46
లస: పప
94-148/739

9168 NDX1546995
పపరర: కగవన రరహహల గబసటగరన

94-148/740

తసడడ:డ ఆనసద గబసట గ న
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:25
లస: పప

94-148/742 9171 NDX0142810
9170 MLJ0747956
పపరర: బభలతడపపర సససదరర కకతస మలసస
పపరర: రతన చకకవరరస కకతస మలసస

9173 NDX1797192
పపరర: లలత చదవపరర

94-148/735

భరస : సససదరరరమరరడడడ కర
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:42
లస: ససస స

94-148/743

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-44/1
వయససస:29
లస: పప
94-147/616

తసడడ:డ ససజవ రరవప చదవపరర
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:26
లస: ససస స
94-147/618

94-148/729

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-43/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-44/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత సససదరస సససదరస
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:30
లస: పప
9175 NDX0305896
పపరర: షమస బబగస షపక

94-148/734

భరస : ఆనసద గబసట న
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకత మల సస
ఇసటట ననస:98-44/1
వయససస:38
లస: ససస స
9172 NDX1829425
పపరర: తరరచతడసబళస

9158 MLJ0747774
పపరర: లకడణససజజత కకతస మలసస

9153 NDX0797340
పపరర: పప షరపలత వరరకలటట

తసడడ:డ సతఖనడరరయణరరడడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరమరరడడడ కర
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద గబసట గ న
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:28
లస: ససస స
9169 MLJ0747972
పపరర: లకడణసతఖపడతమ కకతస మలసస

94-148/731

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-43/1
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సససదరరరమరరడడడ కర
ఇసటట ననస:98-44
వయససస:42
లస: ససస స
9166 NDX0797357
పపరర: రరషసత గబసటగర న

9155 MLJ0748723
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కకతస మలసస

94-146/739

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఉదయశసకర కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-43/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-43/1
వయససస:58
లస: ససస స
9163 AP151000312477
పపరర: లకడణకరసతస కర

94-147/614

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకతస మల సస
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరకలటట వరరకలటట
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:58
లస: పప
9160 MLJ0747501
పపరర: ఉదయశసకర కకతస మలసస

9152 NDX1870972
పపరర: రవ తదజ కకతస మలసస

9150 NDX0362137
పపరర: వనసకటససబభబరరవప చలలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలలర
ఇసటట ననస:98-42
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కగ ఉదయ శసకర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:24
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణరరడడడ వరరకలటట
ఇసటట ననస:98-43
వయససస:50
లస: ససస స
9157 NDX0796821
పపరర: సతఖనడరరయణ రరడడడ వరరకలటట

94-146/738

తసడడ:డ శకనస మబదడగడడ
ఇసటట ననస:98/42
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆసటటన దడసస పసల
ఇసటట ననస:98-42
వయససస:29
లస: పప
9154 NDX0797035
పపరర: వజయలకడణ వరరకలటట

9149 NDX2278141
పపరర: రరజజ మబదడగడడ

9174 NDX1796871
పపరర: రరధ చదఉరర

94-147/617

తసడడ:డ ససజవ రరవప చదఉరర
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:28
లస: ససస స
94-147/619

9177 MLJ0743070
పపరర: షకకలల షపక

94-147/620

భరస : ఖలదరరమషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:48
లస: ససస స
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94-147/621

తసడడ:డ ఖలదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:32
లస: పప
9181 NDX0383026
పపరర: జయరరస యలరర గడడ

94-147/624

94-148/745

94-148/749

94-148/753

94-148/756

94-148/759

94-146/746

తసడడ:డ లకణణ రరవప అపసపససటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:45
లస: పప

9191 NDX0142927
పపరర: రరజ ససలలచన దదవ మదసర

9194 NDX0386714
పపరర: గగపసనడధ శశసఠర

9197 NDX2110674
పపరర: లకడణ తదజశసన ఆకలల

9200 NDX2037951
పపరర: ససజజత అపసపససటట

94-146/749

94-146/752

9203 NDX1641936
పపరర: యరకస రవసదడ బభబబ

9186 AP151000315048
పపరర: ససజవరరవప చ మ ట

9189 MLJ2408060
పపరర: జజఖత పసరవల

94-148/754

94-148/748

94-148/752

9192 MLJ2407609
పపరర: లల త కల మల రర తతనవనటట

94-148/755

భరస : రరజబభబబ తత నవన టట
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-148/757

9195 NDX0269308
పపరర: వర రరఘవయఖ శశస టట

94-148/758

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప శశస టట
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:51
లస: పప
94-146/744

9198 NDX1712737
పపరర: ససధఖ రరణణ కసచ

94-146/745

తలర : సరవతడ కసచ
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:26
లస: ససస స
94-146/747

9201 NDX0771469
పపరర: సరవతడ కసచ

94-146/748

భరస : శకనవరసరరవప కసచ
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:42
లస: ససస స
94-146/750

9204 NDX1485136
పపరర: వరబభబబ కటకసససటట

తసడడ:డ యరకస నరసససహ రరవప యరకస
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలభబ కటకసససటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:30
లస: పప

9206 NDX0721480
పపరర: శకనవరసరరవప కటకసశశటట 

9207 NDX0977173
పపరర: నరహరర అకలల

తసడడ:డ చన సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:42
లస: పప

94-148/744

తసడడ:డ esuratnam పసర వ ల
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడణ నడరరయణ అపసపససటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చనన సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:42
లస: ససస స
9205 NDX2037944
పపరర: లకడణ నడరరయణ అపసపససటట

94-148/751

తసడడ:డ పపరష చసదరరవ ఆకలల
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:29
లస: ససస స
9202 NDX1095579
పపరర: శరసతకలమలరర కటకసశశటట

9188 NDX0361659
పపరర: సరసత శశసఠర

9183 MLJ2408276
పపరర: పడభభవత చమటభ

తసడడ:డ హనసమలయమణ చమ టభ
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ శశస టట
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పపర వల
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:63
లస: పప
9199 NDX1572255
పపరర: ససజజత కటకసశశటట

94-148/746

భరస : వరపడసరదరరవప మదసర
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస పసర వ ల
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:58
లస: ససస స
9196 MLJ2408052
పపరర: ఏససరతనస పసరవల

9185 AP151000315284
పపరర: హనసమలయమణ చ మ ట

94-147/623

భరస : కనకగష చమ టభ
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ శశసఠర
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ శశస టట
ఇసటట ననస:98-45/1
వయససస:47
లస: ససస స
9193 MLJ2408078
పపరర: క మ ల కల మలరర పసరవల

94-147/625

భరస : ససబభబరరవప చమ టభ
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:75
లస: ససస స

తలర : హనసమలయమణ చమ టభ
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:50
లస: పప
9190 NDX0269274
పపరర: ససజజత శశసఠర శశస టట

9182 AP151000309124
పపరర: ఖలదర బభష షపక

9180 MLJ2398253
పపరర: సమరరబషర షపక

తసడడ:డ ఖలదరరమషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకడణ వనసకట రరవప భమల
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:49
లస: ససస స
9187 MLJ2408367
పపరర: కనకగససర రరవప చమట

94-147/622

తసడడ:డ ఖలదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కగశవ రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:98-45
వయససస:54
లస: పప
9184 NDX2036276
పపరర: అరరణడ దదవ భమల

9179 NDX0299156
పపరర: దడవపద బభషర షపక

94-146/753

94-146/751

94-146/754

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:26
లస: పప
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9208 NDX0670612
పపరర: బభలసససదసలల కటకసశశటట 

94-146/755

తసడడ:డ వరయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:26
లస: పప
9211 NDX0563270
పపరర: అచడచయమణ కటకసశశటట

94-146/758

9212 AP151000309371
పపరర: శవ శసకర రరవప కటకస శశటట

94-146/761

9215 NDX1712729
పపరర: వరణణ కతకససపటట

భరస : పడసరద కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: ససస స

9218 AP151000312265
పపరర: మనణధలకడణ కటకసశశటట

తసడడ:డ పడసరద కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:26
లస: పప

94-146/762

9224 AP151000315536
పపరర: సలలమన మల

94-146/760

9216 NDX0304782
పపరర: వమల కటకసశశటట 

94-146/763

భరస : శవ శసకర రరవప కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: ససస స
94-146/765

9219 AP151000312264
పపరర: లకడణకరసతమణ కటకసశశటట

94-146/766

భరస : సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: ససస స
94-146/768

తసడడ:డ రరఘవయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: పప
94-148/760

9213 AP151000309514
పపరర: రవ కటకశశటట 
తసడడ:డ శశశదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-48
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:24
లస: ససస స

94-146/767 9221 NDX1636879
9220 NDX1613448
పపరర: వనసకట జగననణహన కటకసశశటట
పపరర: లకడణ రవకళళఖణ కటకసశశటట

9223 NDX0874099
పపరర: దదవఖబభల తత మలటట

94-146/759

తసడడ:డ రరస పడసరద కతకససపటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:24
లస: ససస స
94-146/764

94-146/757
9210 NDX0129668
పపరర: సతఖనడరరయణమణ కటకసశశటట 

భరస : బభల సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-47
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-48
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-48
వయససస:26
లస: పప
9217 NDX0304758
పపరర: పదడణవత కటకసశశటట 

94-146/756

తసడడ:డ వరయఖ కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-46
వయససస:42
లస: పప

భరస : మలబబ ససభభన కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-48
వయససస:42
లస: ససస స
9214 AP151000309233
పపరర: రరఘవయఖ కటకసశశటట

9209 NDX0563650
పపరర: మలబబ ససభభన కటకసశశటట 

9222 NDX0295683
పపరర: పడసరద కటకసశశటట 

94-146/769

తసడడ:డ పసద సససదసలల కటకసశశటట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: పప
94-148/761

9225 NDX0876128
పపరర: హహలబ ల బభదసల

94-148/762

తసడడ:డ ఇమలణనయయలల పరల పపడమ కలమల తత
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరస బయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఇమలణనయయలల పరల పపడమ కలమల తత మ
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:64
లస: ససస స

9226 NDX2143709
పపరర: వరలకడణ వవటగరరర

94-148/763

94-148/764
9227 NDX0874230
పపరర: శరఖమమఖల సతఖసరగర తతమలటట
తతమలటట
తసడడ:డ ఇమలణనయయల పరల పపడమ కలమ తత మ
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:36
లస: పప

94-148/765
9228 NDX0874149
పపరర: మజగస పసడయతమ జజసఫ తత
మలటట
తసడడ:డ ఇమలణనయయల పరల పసడయతమ క తత
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:37
లస: పప

94-148/766

9230 NDX0920215
పపరర: ఇమలణనయయలల పరల పపడమ
కలమల తతమలటట
తసడడ:డ జజసఫ తత మల టట
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:66
లస: పప

94-148/767

9231 NDX1880294
పపరర: నడగ అరచనడ తడడడ

9233 NDX0976969
పపరర: హహచ ఆర మసజనడధ

94-146/773

భరస : సరసబయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:70
లస: ససస స
9229 AP151000315625
పపరర: మలరరటన మలలర బబ యన
తసడడ:డ సరసబయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:98-49
వయససస:47
లస: పప
9232 NDX1005438
పపరర: పపషపలత పప కలరర

94-146/772

భరస : బదరర నడరరయణ పప కలరర
ఇసటట ననస:98-51
వయససస:24
లస: ససస స
9235 NDX0977330
పపరర: కకరణ కలమలర మదదబ
తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప మదదబ
ఇసటట ననస:98-51
వయససస:24
లస: పప

భరస : ధనససజయ అపరపరరవప తడడడ
ఇసటట ననస:98-51
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరరరడడడ హహచ ఆర
ఇసటట ననస:98-51
వయససస:24
లస: పప
94-146/775

9236 NDX2278992
పపరర: అనసరరధ మలశశటట
భరస : రవసదడ బభబబ మలశశటట
ఇసటట ననస:98-52
వయససస:37
లస: ససస స

94-146/771

9234 NDX1206515
పపరర: బదరరనడరరయణ పప కలరర

94-146/774

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:98-51
వయససస:24
లస: పప
94-147/626

9237 NDX2279016
పపరర: రవసదడ బభబబ మలశశటట

94-147/627

తసడడ:డ ససబబరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:98-52
వయససస:54
లస: పప
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9238 NDX2305779
పపరర: జగదదష గబసటటరర
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94-182/1097

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:98-54
వయససస:50
లస: పప
94-147/628

భరస : హరరపస
డ రద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-56
వయససస:44
లస: ససస స

9242 NDX0299628
పపరర: హరర పడసరద ఆలపరటట

భరస : శకరరస రరజవ ఆనసద మమకకరర
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:29
లస: ససస స
94-146/781

9248 NDX1880443
పపరర: భడమరరసబ చతలలర స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:66
లస: పప
94-147/630

94-148/770

94-146/789

తసడడ:డ యరకయఖ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:33
లస: పప

94-146/785

9260 NDX1690644
పపరర: కతడన అసగజజల

94-146/792

9263 NDX0977207
పపరర: ఎరరనసట రవచసదడ అసగజజల

94-148/768

9266 NDX0977314
పపరర: శకనవరసరరవప అసగజజల
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:33
లస: పప

94-146/777

9246 AP151000312024
పపరర: ససమనగగకస

94-146/780

9249 NDX0564013
పపరర: రరజన ఆనసద శకరరస

94-146/783

9252 NDX0295931
పపరర: నరసససహ రరవప గడబస

94-146/786

9255 AP151000315082
పపరర: రరజగష కలమలర ఎడమ

94-148/769

తసడడ:డ హరరబభబబ ఎడమ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:47
లస: పప
94-146/787

9258 NDX1095546
పపరర: శశష మలధవలత ససరరశశటట

94-146/788

భరస : ధనససజయఖ ససరరశశటట
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:74
లస: ససస స
94-146/790

9261 NDX1005560
పపరర: వజయకలమలరర అసగజజల

94-146/791

భరస : సతఖనడరరయణ అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:74
లస: ససస స
94-146/793

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:33
లస: పప
94-146/795

9243 NDX1428037
పపరర: ససనత చసతడ బతస న

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:26
లస: పప
9265 NDX1206473
పపరర: ధనససజయ ససరరశశటట

9257 NDX1095603
పపరర: కకటటశసరమణ అసగజజల

భరస : ససరగష బభబబ ఖలజ
ఇసటట ననస:98-56
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప మమకకరర
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : భభనస కకరణ అసగజజల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:74
లస: ససస స
9262 NDX1213230
పపరర: బబ గబన రరజజరరస అసగజజల

94-146/782

భరస : హరరబభబబ ఎడమ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల ఎడమ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:72
లస: పప
9259 NDX1095561
పపరర: వనసకట వజయలకడణ అసగజజల

9254 AP151000315573
పపరర: వజయలకడణ ఎడమ

94-146/776

భరస : రవచసదర చదగమడడ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర లన లన చదగమడడ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హరర యడస
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:46
లస: పప
9256 AP151000315096
పపరర: శక రర మబ లల ఎడమ

94-146/779

భరస : పడసరద రరవప చతలలర స
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:66
లస: ససస స

94-146/784 9251 NDX0295907
9250 NDX0361840
పపరర: ససత రరమవనసకట పడసరద గడబస
పపరర: రవచసదర చదగమడడ

9240 NDX0304824
పపరర: ససగబణ కరజజ

భరస : ఇసరసకల చసతడ బతస న
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప చదగమడడ
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రవ చసదడ చసతడబతస న
ఇసటట ననస:98-59
వయససస:52
లస: ససస స

9253 NDX0362178
పపరర: రరజగశ యడస

94-147/629

తసడడ:డ శకరరమబలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:98-56
వయససస:56
లస: పప

94-146/778 9245 NDX0304907
9244 NDX0563379
పపరర: అనసపమ ఇవరసజలన మమకకరర
పపరర: ఎలజబబత చదగమడడ

9247 NDX1455444
పపరర: తషలసమణ చసతడబతస న

94-182/1098

Deleted

తసడడ:డ వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:98-54
వయససస:21
లస: పప
9241 NDX1005388
పపరర: ఆదదలకడణ ఆలపరటట

9239 NDX2306850
పపరర: వనసగయఖ గబసటటరర

9264 NDX1381987
పపరర: రరఘవ సరయ పరటటబసడర

94-146/794

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పరటటబసడర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:29
లస: పప
94-146/796

9267 NDX0977355
పపరర: సతఖనడరరయణ అసగజజల

94-146/797

తసడడ:డ రరమసరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:98-59/1
వయససస:33
లస: పప
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9268 NDX1325547
పపరర: అలలఖఖ పససపపలలటట
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94-146/798

తసడడ:డ తతస రరమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:98-61
వయససస:26
లస: ససస స
9271 NDX0888362
పపరర: మహమణదడ షపక

94-146/800

9272 MLJ0741702
పపరర: రరజఖలకడణ నడయబడడ

94-146/803

9275 AP151000312307
పపరర: శశషకలమలరర హజజరర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:42
లస: పప

9278 NDX0888420
పపరర: ఫసరగజజమషర షపక

తసడడ:డ జరసలలబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బసదగర షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:67
లస: పప
9286 MLJ2402071
పపరర: బభబభడ హరగస 

94-146/815

94-146/818

భరస : వనసకట రమణరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:98-77/A
వయససస:23
లస: ససస స

9287 MLJ2403210
పపరర: అమరరన షపక

9290 MLJ2398071
పపరర: లలసనలమ రగస

94-146/821

9293 NDX0441907
పపరర: మదదనడ రబభబన షపక
తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:98-68
వయససస:42
లస: పప

94-146/824

94-146/802

9276 AP151000312372
పపరర: జహరరబ షపక

9279 NDX0296012
పపరర: ఆదసషర సయఖద

94-146/808

94-146/810

9282 NDX0770529
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

94-146/811

తసడడ:డ బసదగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: పప
94-146/813

9285 AP151000312124
పపరర: సతడసజ బబగస షపక

94-146/814

భరస : మబననడడ షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: ససస స
94-146/816

9288 MLJ2398782
పపరర: సలస షపక

94-146/817

తసడడ:డ అబబబలసయఖద షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: పప
94-146/819

9291 AP151000309553
పపరర: దడదడసరహహబ యస.కర

94-146/820

తసడడ:డ రరహమణద షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: పప
94-146/822

9294 AP151000309506
పపరర: చనబభలసససదడ యస.కర

94-146/823

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:98-68
వయససస:42
లస: పప

94-146/825 9297 NDX2196682
9296 NDX1548223
పపరర: శరమమఖల వరరరల జజన చదగబడడ
పపరర: ససధదర పరమబల

తసడడ:డ మహన కలమలర చదగబడడ
ఇసటట ననస:98-77/A
వయససస:26
లస: పప

94-146/805

తసడడ:డ జరసలలబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లనరడ హరగస హరగస
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:98-68
వయససస:42
లస: పప
9295 AP151000015467
పపరర: సరగజన తషమణలచతరరవప

94-146/807

భరస : అబబబలసయఖద షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దడదడసరహబ షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: పప
9292 NDX0668673
పపరర: మదదనడ ససధడన షపక

9284 MLJ2403228
పపరర: దదలర లద షపక

9273 NDX2001212
పపరర: నససమల సయఖద

భరస : బసదగర షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలసయఖద షపక
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లలసనల హరగస
ఇసటట ననస:98-66
వయససస:42
లస: ససస స
9289 AP151000309554
పపరర: మబనర యస.కర

94-146/804

తసడడ:డ ససబభబరరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:42
లస: పప
94-146/812

94-146/799

భరస : మహబమబ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: పప

94-146/809 9281 MLJ0741694
9280 NDX0295956
పపరర: మహబమబ ససభభన సయఖద
పపరర: వనసకటటశసరరరవప నడయబడడ

9283 NDX1712786
పపరర: మహమణద హనఫ షపక

94-146/801

భరస : వనసకటటశసరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:49
లస: ససస స
94-146/806

9270 NDX0130005
పపరర: మలధసరర యరసరన

తసడడ:డ కకషష రరవప యరసరన
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:49
లస: ససస స
9277 MLJ2398717
పపరర: శకరరమ హజజరర

94-146/953

తసడడ:డ రరజవ ఆనసద శకరరమ
ఇసటట ననస:98-61
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబణసరసన షపక
ఇసటట ననస:98-63
వయససస:26
లస: ససస స
9274 AP151000312373
పపరర: సమలఉననసర షపక

9269 NDX2827657
పపరర: మహహత థదస
డ పలలనడ శకరరమ

94-146/826

తసడడ:డ నడసచడరయఖ పరమబల
ఇసటట ననస:98-77/A
వయససస:37
లస: పప
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9298 AP151000012181
పపరర: వనసకట రమణరరవప చలవరదద

94-146/827

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చలవరదద
ఇసటట ననస:98-77/A
వయససస:23
లస: పప
9301 NDX1535808
పపరర: వ యస ఎల రమఖశక కనడన

94-167/453

94-167/456

94-167/459

94-167/462

94-167/465

94-167/468

94-167/471

భరస : ససధడకర
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:59
లస: ససస స

9311 NDX0157453
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కనడన

9314 NDX0629691
పపరర: వరణణ వరససమళళ

9317 NDX1405688
పపరర: పపల మలయ మలలదదసగ

9320 NDX2082691
పపరర: శకనవరసరరవప కరరన

94-167/474

9323 NDX0156992
పపరర: భభరత ననలమలర

94-167/463

9326 NDX0156786
పపరర: ఎలజబబత పససడతస
భరస : ససలసరరజ
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:63
లస: ససస స

9306 NDX1535634
పపరర: రరజగశసరర కనడన

94-167/458

9309 NDX0157156
పపరర: శక రరస నడయబడడ కనడన

94-167/461

9312 NDX1535519
పపరర: ససరరఖ నడరరయణ కనడన

94-167/464

తసడడ:డ లలట వర నరసససహ రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:62
లస: పప
94-167/466

9315 NDX1535402
పపరర: జగర మయ ఆనసద జపలర

94-167/467

తసడడ:డ కనకరసబరఎస జపలర
ఇసటట ననస:98-106/4
వయససస:34
లస: పప
94-167/469

9318 NDX1405696
పపరర: రరసబహదసర మలలలదదసగ

94-167/470

తసడడ:డ అరక బహదసర
ఇసటట ననస:98-106/10
వయససస:59
లస: పప
94-167/472

9321 NDX1473859
పపరర: మణణ తలససల

94-167/473

తసడడ:డ నడరరయణ
ఇసటట ననస:98-106/11
వయససస:76
లస: పప
94-167/475

తసడడ:డ ససధడకర
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:34
లస: ససస స
94-167/477

94-167/455

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కరరన
ఇసటట ననస:98-106/11
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససధడకర
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:32
లస: ససస స
9325 NDX0157214
పపరర: ఫరరరరనస ననలమలర

94-167/460

భరస : రరస బహదసర
ఇసటట ననస:98-106/10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:98-106/11
వయససస:46
లస: పప
9322 NDX0157065
పపరర: కవత ననలమలర

9308 NDX1876483
పపరర: శక కకషష కనడన

9303 NDX0156513
పపరర: కకషషకలమలరర కనడన

భరస : లలట వర నరసససహ రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : కరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:98-106/4
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:98-106/4
వయససస:57
లస: పప
9319 NDX0156455
పపరర: కకటటశసరరరవప గమడడ

94-167/457

తసడడ:డ వర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమబలలర షపక
ఇసటట ననస:98-106/4
వయససస:35
లస: ససస స
9316 NDX0641514
పపరర: కరరణ కలమలర వరససమళళ

9305 NDX0156596
పపరర: శరరదదదవ కనడన

94-146/829

భరస : మహ వర శక వషష
ష
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:37
లస: పప
9313 NDX1898511
పపరర: నసరర హన షపక

94-167/454

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:26
లస: పప
9310 NDX0156802
పపరర: మహహసదడ శక వషష
ష కనడన

9302 NDX0156869
పపరర: నడగ వదడఖలకడణ కనడన

9300 AP151000312097
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:98-91/A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటససర రరవప కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:54
లస: ససస స
9307 NDX1514281
పపరర: శక హరర హనసమలన కనడన

94-146/828

తసడడ:డ శకనస వడడగరనవన
ఇసటట ననస:98-78
వయససస:23
లస: పప

భరస : శక రరస నడయబడడ కనడన
ఇసటట ననస:98-106/3
వయససస:32
లస: ససస స
9304 NDX1535691
పపరర: మసజల దదవ కనడన

9299 NDX2514321
పపరర: ఉదయ గగపస చసద వడడగరనవన

9324 NDX0156422
పపరర: ససదడమలధసరర పససడతస

94-167/476

భరస : నవన రరజ
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:35
లస: ససస స
94-167/478

9327 NDX2154672
పపరర: పడవణ రరజ పససడతస

94-167/479

తసడడ:డ ససలలసరరజ పససడతస
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:40
లస: పప
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94-167/480

తసడడ:డ ససలసరరజ
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:42
లస: పప
9331 NDX1295815
పపరర: మమరర పసడయసక దడసరర

94-167/482

94-167/485

9332 NDX1295807
పపరర: పడతమలఎలజబబత దడసరర

9338 NDX2822351
పపరర: దడస బభబబ పసలర
తసడడ:డ రరజ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:37
లస: పప

9340 NDX3265287
పపరర: సప నయ దతడసల

9341 NDX3286432
పపరర: జగససదడనస దతడసల

94-147/814

భరస : జగససదడనస దతడసల
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎబనవజర పరపరరరవప శరససస స
ఇసటట ననస:98-233
వయససస:40
లస: ససస స
9346 NDX2987246
పపరర: ససబబ రరవప బబలరసకకసడ

9344 NDX0396424
పపరర: బబచచమణ గదబల

94-147/755

9347 NDX1937681
పపరర: ససధ రరణణ ఇససకపలర
భరస : శరఖమ పడసరద ఇససకపలర
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:32
లస: ససస స

9349 NDX0980441
పపరర: రమలదదవ అటర

9350 NDX1548215
పపరర: రహహస షపక

94-144/622

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:44
లస: పప
9355 NDX2067933
పపరర: సరజద పరరసన షపక
తసడడ:డ బజత షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:28
లస: ససస స

94-146/918

94-162/1474

9336 NDX2828242
పపరర: రవ కలమలరర నవలటటరర

94-146/916

9339 NDX2951937
పపరర: గరకస హవల పప డ దసబక

94-146/919

9342 NDX1712471
పపరర: దదవరనసదస జమబళరమబడడ

94-144/619

9345 NDX2967768
పపరర: ససధ బబలరసకకసడ

94-144/937

భరస : బ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:98/A RAILWAY QUARTERS
వయససస:30
లస: ససస స
94-144/620

9348 NDX1474618
పపరర: కకషష కలమలరర మలరరపపడడ

భరస : అదదల అహమణద సయఖద
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:36
లస: ససస స

94-144/621

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:36
లస: ససస స
94-144/623

9351 NDX0980383
పపరర: అనల కలమలర అటర

94-144/624

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:31
లస: పప

94-144/626 9354 NDX1868803
9353 NDX1228022
పపరర: వనసకట రమణయఖ మసదడలపప
పపరర: సబహ అతమ ర షపక

9356 NDX2509370
పపరర: ఫరతమల ఆతహర షపక

94-144/617

తసడడ:డ జజసఫ జమబళరమబడడ
ఇసటట ననస:98-221
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:46
లస: పప
94-157/50

94-167/484

భరస : దడస బభబబ పసలర
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల సమద షపక
ఇసటట ననస:99-1
వయససస:30
లస: పప
94-144/625

9333 NDX1295799
పపరర: లకడణ పడసనన రరణణ దడసరర

భరస : పప డ దసబక వజయ పడభభకర రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఎబనవజర పరపరరరవప శరససస స
ఇసటట ననస:98-233
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకకనడడ పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98/a Railway Quarters
వయససస:46
లస: పప

9352 NDX1474600
పపరర: ససరగష మలరరపపడడ

94-146/915

భసధసవప: సప నయ దతడసల
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:50
లస: పప
94-144/618

94-167/584

భరస : పస పడసనన కలమలర
ఇసటట ననస:98-106/14
వయససస:48
లస: ససస స

9335 NDX2827400
పపరర: వజయ పడభభకర రరవప పప డ దసబక

తసడడ:డ వజయ పడభభకర రరవప పప డ దసబక
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:39
లస: ససస స

9343 NDX0459743
పపరర: మమరరఇవరసజలన గదబల

94-167/483

భసధసవప: రవ కలమలరర నవలటటరర
ఇసటట ననస:98-112
వయససస:68
లస: పప
94-146/917

9330 NDX2817203
పపరర: పడశరసత కలమలర నవలమలర

తసడడ:డ శరససన నవలమలర
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పస పడసనన కలమలర
ఇసటట ననస:98-106/14
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:98-106/14
వయససస:50
లస: పప
9337 NDX2828093
పపరర: గరకస వవర లల పప డ దసబక

94-167/481

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:98-106/13
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పస పడసనన కలమలర
ఇసటట ననస:98-106/14
వయససస:26
లస: ససస స
9334 NDX1295781
పపరర: పరల పడసనన కలమలర దడసరర

9329 NDX0156901
పపరర: ససధడకర ననలమలర

94-157/49

తసడడ:డ ససభభన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:24
లస: ససస స
94-157/51

9357 AP151000003019
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

94-157/52

భరస : అమన బభష షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:46
లస: ససస స
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9358 AP151000003024
పపరర: నససమ ఆర షపక

94-157/53

భరస : మయనసదదబన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:52
లస: ససస స
9361 AP151000003022
పపరర: జబబధడ బబగస షపక

94-157/56

94-157/59

తసడడ:డ సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:52
లస: పప
9370 AP151000000049
పపరర: షపక అసర ర అల షపక

94-157/57

94-157/65

9365 NDX2509305
పపరర: అదదల అహమద సయఖద

94-157/60

94-157/63

94-157/739

9374 NDX0327924
పపరర: కరమమశసరమణ మ కస పర టట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మ కస పర టట
ఇసటట ననస:99-1-3
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ మ కస పర టట
ఇసటట ననస:99-1-3
వయససస:71
లస: ససస స

9376 NDX0888321
పపరర: వనసకట గరయతడ ఖస డడక
డ

9377 NDX0516013
పపరర: ససతడమహలకడణ సర గర

94-157/69

భరస : శకనవరస ఖస డడక
డ
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:45
లస: ససస స
9379 NDX1203462
పపరర: బ శసకర దదకడతషలల సర గర
తసడడ:డ V స రరమ శరణ సర గర
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:31
లస: పప
9382 NDX1416081
పపరర: వజయ కకషష బబదదర రరజ

భరస : నడగబబషణస కరకరర
ఇసటట ననస:99-1-6
వయససస:69
లస: ససస స

94-157/67

94-157/75

9383 NDX0582858
పపరర: వనసకట శవ రరమ శరణ సర గర

94-157/70

9386 NDX0138412
పపరర: పపడమ కలమలర కరకరర
తసడడ:డ నడగభమషణస కర కరర
ఇసటట ననస:99-1-6
వయససస:43
లస: పప

9369 AP151000000050
పపరర: మయనసదదబన షపక

94-157/64

9372 NDX2760114
పపరర: అబబబల అజజ షపక

94-157/740

9375 NDX1970392
పపరర: రరకగశ సరయ మకసపరటట

94-157/68

9378 NDX0888313
పపరర: హహమలత నస డస రర

94-157/71

భరస : శసకర పడభభకర శరణ నస డస రర
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:75
లస: ససస స
94-157/73

9381 NDX0888305
పపరర: శకనవరస నసడసరర

94-157/74

తసడడ:డ శసకర పడభభకర శరణ నసడసరర
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:50
లస: పప
94-157/76

తసడడ:డ నరసససహశరససస స సర గర
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:55
లస: పప
94-157/78

94-157/61

తలర : శక లకడణ మకసపరటట
ఇసటట ననస:99-1-3
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకణణరరవప బబదదర రరజ
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లకణణ రరవప బబదదర రరజ
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:54
లస: పప
9385 NDX1970731
పపరర: ససకనఖ రవ

9380 NDX1416099
పపరర: శకనవరస బబదదర రరజ

9366 NDX0326801
పపరర: అమన బభష షపక

తసడడ:డ బజఠ షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరమశరణ సర గర
ఇసటట ననస:99-1-4
వయససస:46
లస: ససస స
94-157/72

94-157/58

తసడడ:డ సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద కరటడగడడ
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:51
లస: ససస స
94-157/66

9363 NDX1151497
పపరర: అబబబల హమద షపక

తసడడ:డ సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:50
లస: పప

9368 AP151000000051
పపరర: బషసర షపక అహమద

9371 FYY0079590
పపరర: జహర బబగబమ

94-157/55

తసడడ:డ బభజత షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:66
లస: పప
9373 NDX0327932
పపరర: శకలకడణ మ కస పర టట

9362 NDX1784959
పపరర: అబబబల హససబ షపక

తసడడ:డ దదల బర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:36
లస: పప
94-157/62

9360 AP151000003023
పపరర: మబసతడజ బబగస షపక

భరస : అసర ర అల షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనసదదబన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసర ర అల షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:31
లస: పప
9367 AP151000000052
పపరర: బజత షపక

94-157/54

భరస : బభజత షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరహహబ పసరరన షపక
ఇసటట ననస:99-1-2
వయససస:82
లస: ససస స
9364 NDX1785106
పపరర: అబబబల రహమలన షపక

9359 AP151000003025
పపరర: సఫసయల ఖనసన షపక

9384 NDX1970756
పపరర: ససపన పసడయల కరకరర

94-157/77

భరస : పపడమ కలమలర కరకరర
ఇసటట ననస:99-1-6
వయససస:37
లస: ససస స
94-157/79

9387 NDX0138396
పపరర: నడగభమషణస కరకరర

94-157/80

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కర కరర
ఇసటట ననస:99-1-6
వయససస:68
లస: పప
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94-157/81

తసడడ:డ చకకధర సససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:28
లస: ససస స
9391 NDX1933416
పపరర: పడమల బభయ సరగర వరలల

94-157/84

94-157/87

94-157/745

94-157/92

94-157/95

94-157/98

94-154/625

భరస : ససరఖనడరరయణ మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:77
లస: ససస స

9401 NDX2509388
పపరర: హహసపసన బ షపక

9404 MLJ0741397
పపరర: సయఖదడరన షపక

9407 NDX2509347
పపరర: శవరరమ కకషష వవయబబ యన

9410 NDX2509263
పపరర: ఉమల మహహశసరర మనసబబడ లల

94-157/103

9413 NDX0410068
పపరర: లకడణరసగమణ మనసబబడ లల

94-157/93

9416 NDX2509362
పపరర: తడ ససరఖ మనసబబడ లల
తసడడ:డ వనసకట రతనస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:20
లస: పప

9396 NDX2509156
పపరర: అలలఖఖ పపరర

94-157/88

9399 NDX2154078
పపరర: సరవతడ సరల

94-157/90

9402 NDX0411629
పపరర: చనన మమలలల షపక

94-157/94

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:31
లస: పప
94-157/96

9405 NDX0411645
పపరర: ససభభన షపక

94-157/97

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:51
లస: పప
94-157/99

9408 MLJ2375152
పపరర: రరధడకకకషష భలభదడపరతషడన

94-157/100

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప భలభదడపరతడన
ఇసటట ననస:99-1-11
వయససస:63
లస: పప
94-157/101

9411 NDX2043206
పపరర: నడగ లకడణ సతతస నపలర

94-157/102

భరస : శవ పడసరద సతతస నపలర
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:33
లస: ససస స
94-157/104

భరస : వనసకట రతనస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:42
లస: ససస స
94-157/106

94-157/86

భరస : బసగరరర నడయబడడ సరల
ఇసటట ననస:99-1-9/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకణణ పడసరద మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:39
లస: ససస స
9415 AP151000003159
పపరర: దమయసత మనసబబడ లల

94-157/89

తసడడ:డ నరసససహరరవప వవయబబ యన
ఇసటట ననస:99-1-11
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:18
లస: ససస స
9412 NDX0329029
పపరర: రమలదదవ మనసబబడ లలSSA

9398 NDX1970335
పపరర: బభల కగసలఖ దదవ పరమరరస

9393 NDX0327445
పపరర: చకకధర సససగ సరగర వరలల

తసడడ:డ నవన కలమలర పపరర
ఇసటట ననస:99-01-8/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖదసమ సపసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప వరబబ యన
ఇసటట ననస:99-1-11
వయససస:52
లస: ససస స
9409 NDX2572501
పపరర: లలత మనసబబడ లల

94-157/744

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:33
లస: పప
9406 AP151000003181
పపరర: ససతమహలకడణ వరబబ యన

9395 NDX2762607
పపరర: దడదడభభయ అరరసధత

94-157/83

తసడడ:డ ససతడరరససససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:65
లస: పప

భరస : పడదదప రరడడడ కరమలసరన
ఇసటట ననస:99-1-9
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:99-1-10
వయససస:24
లస: ససస స
9403 NDX0460410
పపరర: పసద మమలలల షపక

94-157/85

భరస : దడదడభభయ చతననకగశవ సససగ
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధడ కకషష మమరరస పపరర
ఇసటట ననస:99-1-8/1
వయససస:33
లస: పప
9400 NDX2068022
పపరర: షరహహన షపక

9392 AP151000003272
పపరర: గరత సరగర వరలల

9390 AP151000003273
పపరర: గరత సరగర వరలల

భరస : రరసససస సససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసససస సససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరససససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:78
లస: పప
9397 NDX3168093
పపరర: నవన కలమలర పపరర

94-157/82

తసడడ:డ చకకధర సససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చకకధర సససగ సరగర వరలల
ఇసటట ననస:99-1-7
వయససస:59
లస: ససస స
9394 AP151000000173
పపరర: రరసససస సససగ సరగర వరలల

9389 NDX0515429
పపరర: అనసష సరగర వరలల

9414 AP151000003401
పపరర: ససరఖకలమలరర మనసబబడ లల

94-157/105

భరస : ఏడడకకసడలల మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:50
లస: ససస స
94-157/107

9417 NDX1389055
పపరర: నడగ పడసరద మనసబబడ లల

94-157/108

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:26
లస: పప
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9418 NDX2043198
పపరర: శవ పడసరద సతతస నపలర
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94-157/109

తసడడ:డ సరసబయఖ సతతస నపలర
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:37
లస: పప
9421 AP151000000393
పపరర: ఏడడకకసడలల మనసబబడ లల

94-157/112

9419 AP151000000187
పపరర: శకనవరసరరవప మనసబబడ లల

9422 NDX2622330
పపరర: దదనవశ మనసబబడ లల

9423 NDX2689453
పపరర: లలత మనసబబడ లల

9424 NDX2950376
పపరర: రరమ లకణయఖ బబ ణస

9425 NDX1845512
పపరర: ఖసరరరద బబ

9427 NDX2509172
పపరర: రరజగశసరర పపసపరటట

తసడడ:డ మలబబ స యఖద
ఇసటట ననస:99-1-17
వయససస:39
లస: పప

94-157/114

94-157/118

94-157/119
9431 MLJ0745265
పపరర: ఘలజ మహమణద ఇసటటయలజ
ఘలజ మహమణద
తసడడ:డ అనసరరలలర ఘలజ మహమణద
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:60
లస: పప

94-157/735
9432 NDX3093531
పపరర: మనససరర రరయన మహమణద
ఘలజ
తసడడ:డ ఇసతయలజ మహమణద ఘలజ
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:18
లస: ససస స

94-157/120

9434 NDX0968750
పపరర: పదణ బభయ బబ సదదల

9435 NDX0329045
పపరర: నరణల బభయ బబ సదదర

94-157/121

భరస : బభలలజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-1-15
వయససస:29
లస: ససస స
94-157/123

9437 NDX2509255
పపరర: నససమబననస షపక

94-157/675

9440 NDX2698512
పపరర: పరవన షపక

94-157/124

9443 NDX0746693
పపరర: హససనడ నడగపపరర

94-157/676

9446 NDX0875500
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-17
వయససస:43
లస: పప

94-157/674

9441 NDX2572626
పపరర: పరవన షపక

94-157/677

Deleted

తసడడ:డ శరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:18
లస: ససస స
94-157/125

భరస : సయఖద నడ గ పప రర
ఇసటట ననస:99-1-17
వయససస:33
లస: ససస స
94-157/127

9438 NDX2591972
పపరర: బబగబమ బ షపక
భరస : గబరవయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:18
లస: ససస స
94-157/736

94-157/122

భరస : బభలలజ సససగ బబ సదదర
ఇసటట ననస:99-1-15
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:41
లస: ససస స
9445 NDX0138230
పపరర: నడగపపరర సయఖద

9426 NDX2509297
పపరర: శక రరజఖలకడణ బబదదబ రరజ

తసడడ:డ మహమణద ఆ్రస ఘలజ
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ షపక
ఇసటట ననస:99-1-16
వయససస:49
లస: పప
9442 NDX2853208
పపరర: శరరష షపక

94-157/113

94-157/117
9429 NDX1298553
పపరర: శశఏబబబభద మహమణద ఘలజ

తసడడ:డ హహరరమలనససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-1-15
వయససస:55
లస: పప
9439 NDX2702603
పపరర: శరసబయఖ షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:18
లస: ససస స

94-157/116
9428 NDX1845579
పపరర: మహణద ఘలజ మబబభరరకజ
అబభబద
తసడడ:డ ఇమసయలజ ఘలజ మహమణద
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:60
లస: పప

94-157/115

తసడడ:డ బభలలజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-1-15
వయససస:25
లస: ససస స
9436 NDX0933937
పపరర: బభలలజసససగ బబ సదదల

94-157/673

భరస : లలట లకణణ రరవప బబదదబరరజ
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసరరలలర ఘలజ
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:57
లస: పప
9433 NDX1903674
పపరర: నరజ బభయ బబ సదదల

94-157/672

తసడడ:డ అనసరరలలర ఘలజ మహమణద
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస పపసపరటట
ఇసటట ననస:99-1-14
వయససస:93
లస: ససస స
9430 MLJ0746107
పపరర: మహమణద ఎజజజ ఘలజ

94-157/111

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణరరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస బబ ణస
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:44
లస: పప

9420 AP151000000185
పపరర: వనసకటరతనస మనసబబడ లల

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణరరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణరరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-13
వయససస:56
లస: పప
94-157/734

94-157/110

9444 NDX0329110
పపరర: సససదడబ షపక

94-157/126

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:99-1-17
వయససస:40
లస: ససస స
94-157/128

9447 NDX0948380
పపరర: లలలబ షపక

94-157/129

భరస : జజనహహసపసన
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:42
లస: ససస స
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9448 NDX0137778
పపరర: ససభభన షపక
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94-157/130

తలర : ఇమలమబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:33
లస: పప
9451 NDX2754851
పపరర: నడగబర వల షపక

94-157/737

94-157/134

94-157/137

94-157/140

94-157/143

94-157/146

94-157/149

భరస : నడగమర వరల పపతదన
ఇసటట ననస:99-1-24
వయససస:29
లస: ససస స

9461 AP151000003119
పపరర: సససదబ షపక

9464 NDX0968701
పపరర: జజన బబగస షపక

9467 NDX2509289
పపరర: ఖలసససబ షపక

9470 AP151000003075
పపరర: దరరయలబ షపక

94-157/152

9473 AP151000003191
పపరర: మసరసన బ

94-157/141

9476 AP151000003192
పపరర: చడసద బ ప టభ న
భరస : మసరసన వల ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-24
వయససస:62
లస: ససస స

9456 AP151000003214
పపరర: సససదడబ ప టభ న

94-157/136

9459 NDX1758368
పపరర: షబనడ షపక

94-157/139

9462 NDX0411835
పపరర: చనహహసపసన షపక

94-157/142

తసడడ:డ మలబబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-21
వయససస:42
లస: పప
94-157/144

9465 NDX0948364
పపరర: షరహనడజ షపక

94-157/145

భరస : మసరసనసల షపక
ఇసటట ననస:99-1-21/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-157/147

9468 AP151000000199
పపరర: ససభభన షపక

94-157/148

తసడడ:డ హసన షర షపక
ఇసటట ననస:99-1-21/1
వయససస:63
లస: పప
94-157/150

9471 NDX2416725
పపరర: ససభభన షపక

94-157/151

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-22
వయససస:25
లస: పప
94-157/153

భరస : ఘన సససదడ ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-23
వయససస:57
లస: ససస స
94-157/155

94-157/133

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-21
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససస దడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-22
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-22
వయససస:58
లస: పప
9475 NDX1640342
పపరర: హహసపసన బ పపతదన

94-157/138

భరస : హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-21/1
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ షససక
ఇసటట ననస:99-1-22
వయససస:23
లస: ససస స
9472 NDX0948455
పపరర: సససదడ షపక

9458 AP151000000195
పపరర: బభజ ప టభ న

9453 MLJ2379014
పపరర: మరరబ సయఖద

భరస : గరలబ ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-20
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సససద షపక
ఇసటట ననస:99-1-21/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-1-21/1
వయససస:57
లస: ససస స
9469 NDX2509073
పపరర: కరరషరణ షపక

94-157/135

భరస : మలబబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-21
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-21
వయససస:56
లస: పప
9466 AP151000003148
పపరర: మహబమబ బ షపక

9455 NDX0968727
పపరర: సససదడబ ప టభ న

94-157/132

భరస : కరరస స యఖద
ఇసటట ననస:99-1-19
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-20
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇససబల షపక
ఇసటట ననస:99-1-21
వయససస:39
లస: ససస స
9463 AP151000000196
పపరర: ససలలరర షపక

94-157/738

తసడడ:డ బభజ ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-20
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ పఠరన
ఇసటట ననస:99-1-20
వయససస:20
లస: పప
9460 NDX1868738
పపరర: ససలలర బ షపక

9452 NDX2759835
పపరర: శశశదడబ షపక

9450 NDX0948414
పపరర: జజనహహసపసన షపక

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:47
లస: పప

భరస : నడగబర వల
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసనస స యఖద
ఇసటట ననస:99-1-19
వయససస:58
లస: పప
9457 NDX2509123
పపరర: జజన బభషర పఠరన

94-157/131

తలర : ఇమలమబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సససద
ఇసటట ననస:99-1-18
వయససస:33
లస: పప
9454 AP151000000227
పపరర: కరరస స యఖ ద

9449 NDX0875559
పపరర: ఖలససస సససదడ షపక

9474 NDX0582585
పపరర: అబబబల అఫసజ పఠరన

94-157/154

తసడడ:డ ఘన సససదడ పఠరన
ఇసటట ననస:99-1-23
వయససస:35
లస: పప
94-157/156

9477 MLJ2375244
పపరర: నడగమరసల ప టభ న

94-157/157

తసడడ:డ మసరసనసల ప టభ న
ఇసటట ననస:99-1-24
వయససస:41
లస: పప
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9478 NDX1868712
పపరర: సససదడ బ తడసడ
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94-157/158

భరస : మహమణద రఫస తడసడ
ఇసటట ననస:99-1-25
వయససస:32
లస: ససస స
9481 NDX1868498
పపరర: జజన బభషర పఠరన

9479 NDX1868514
పపరర: మహమణద ర్స తడసడ

94-157/159

తసడడ:డ లలల అహమణద తడసడ
ఇసటట ననస:99-1-25
వయససస:43
లస: పప
94-157/161

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:99-1-26
వయససస:31
లస: పప

9482 NDX2714764
పపరర: శసకర గరసధద సతతస నపలర

94-157/163

భరస : ననవనసర షపక
ఇసటట ననస:99-1-28
వయససస:65
లస: ససస స

9485 NDX0875526
పపరర: ఖలససస సససదడ

94-157/679

94-157/166

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-28
వయససస:70
లస: పప

9488 AP151000003182
పపరర: మహబబబ బ షపక

94-157/164

94-157/169

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-29
వయససస:63
లస: పప

9491 AP151000003212
పపరర: జజనబ షపక

94-157/167

9486 NDX0818567
పపరర: మసరసన వల షపక

94-157/165

9489 NDX0582809
పపరర: మసరసనసల షపక

94-157/168

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-29
వయససస:36
లస: పప
94-157/170

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-30
వయససస:57
లస: ససస స

9493 AP151000000205
పపరర: సససదడ షపక

94-157/162

తసడడ:డ ననవనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-1-28
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-29
వయససస:57
లస: ససస స

9490 AP151000000206
పపరర: హహసపసన షపక

9483 NDX2509131
పపరర: మహబమబ బ
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:99-1-27
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననవనసర సససదడ
ఇసటట ననస:99-1-28
వయససస:30
లస: పప

9487 NDX0875633
పపరర: ననవనసర షపక

94-157/160

భరస : జజన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:99-1-26
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:99-1-26
వయససస:34
లస: పప

9484 NDX0870030
పపరర: కమలలబ షపక

9480 NDX1868704
పపరర: మరరబ పఠరన

9492 NDX0948448
పపరర: జజనభభష షపక

94-157/171

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-1-30
వయససస:43
లస: పప

94-157/172

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:99-1-30
వయససస:63
లస: పప
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9494 AP151000003151
పపరర: జజనసబ స యఖ ద

94-157/173

భరస : ససభభన స యఖద
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:47
లస: ససస స
9497 NDX1546060
పపరర: భభరత మనసబబడ లల

94-157/176

తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:18
లస: ససస స

9498 NDX1298363
పపరర: హహసససరనవ షపక

94-157/179

9501 NDX2509313
పపరర: శవయఖ కరనసగసటట

94-157/177

9504 NDX2568764
పపరర: కకటటశసరరరవప చసతడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:99-1-111
వయససస:46
లస: పప

94-157/175

9499 NDX0327528
పపరర: రరమ పడసరద మనసబబడ లల

94-157/178

తసడడ:డ మసరసనడడవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:30
లస: పప
94-157/180

తసడడ:డ కకటయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:57
లస: పప
94-157/680

9496 NDX0328963
పపరర: ససబబలకడణ మనసబబడ లల

భరస : మసరసన రరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబలనభ షపక
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనడడవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:32
లస: పప
9503 NDX2573467
పపరర: ఆఫసడన సయఖద

94-157/174

భరస : శవయఖ కరనసగసటట
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:25
లస: పప
9500 NDX1487132
పపరర: లకణణ పడసరద మనసబబడ లల

9495 NDX2509214
పపరర: శవపరరసత కరనసగసటట

9502 AP151000000184
పపరర: మసరసన రరవప మనసబబడ లల

94-157/181

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణరరవప మనసబబడ లల
ఇసటట ననస:99-1-31
వయససస:58
లస: పప
94-157/671

9505 NDX3168705
పపరర: మహమణద ఖజ షపక

94-157/759

తసడడ:డ బబడత సరహహబ
ఇసటట ననస:99-2-16
వయససస:34
లస: పప
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9506 NDX3215779
పపరర: రజయ ససలలసన షపక
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94-157/760

భరస : మహమణద ఖజ
ఇసటట ననస:99-2-16
వయససస:31
లస: ససస స
9509 AP151000003240
పపరర: మసరసన బ షపక

94-157/184

94-157/187

94-157/190

94-157/761

94-157/188

9514 AP151000003144
పపరర: శరరద మ ధస ర

94-157/189

భరస : రరజరతనస మ ధస ర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:62
లస: ససస స
94-157/191

9517 AP151000000134
పపరర: నతడఖనసదస మ ధస ర

94-157/192

తసడడ:డ వనసకటసరసమ మ ధస ర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:57
లస: పప
94-157/193

9520 NDX1800755
పపరర: పడతతష పసలరరరశశటట

94-157/194

94-157/195

9522 NDX2326916
పపరర: వనసకట సరయ అమరరనడథ
పసలరరరశశటట
తసడడ:డ సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:99-2-38
వయససస:21
లస: పప

94-157/196

94-157/197
9523 NDX0747618
పపరర: సరయ పడసరద పసళళళరరశశటట పస ళళళ
రర శశటట
తసడడ:డ జగనడనథ రరవప పస ళళళ రర శశటట
ఇసటట ననస:99-2-38
వయససస:62
లస: పప

94-157/198

9525 NDX0411108
పపరర: వనసకట రగణబకమణ మలదడసస

94-157/199

94-157/200
9526 NDX1758996
పపరర: బభల దసరర నరసససహహశసరర దదవ
మబతస రరడడడ
భరస : రరఘవయఖ మబతస రరడడడ
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఈశసర నడగ మలలర శసర రరవప మలదడసస
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:38
లస: ససస స
94-157/201

భరస : నడరరయణరరవప మల దడ సస
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:77
లస: ససస స
94-157/204
9530 NDX1339175
పపరర: ఈశసర నడగ మలలర శసర రరవప మల
దడ సస
తసడడ:డ నడరరయణ రరవప మల దడ సస
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:44
లస: పప

9533 AP151000003006
పపరర: మబ నసర ససలలసనడ మ హ
మణదస
భరస : జరసనసలలబదదక మ హమణ దస
ఇసటట ననస:99-2-40/1
వయససస:65
లస: ససస స

9519 NDX1478560
పపరర: రగజజ దదవ బబసగబలలరర

94-157/186

తసడడ:డ సరయ పడసరద పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:99-2-38
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:99-2-38
వయససస:80
లస: పప
9527 AP151000003040
పపరర: ససబభబయమణ మల దడ సస

9516 NDX0875435
పపరర: కళళఖణ రరజ మ దస ర

9511 NDX0383547
పపరర: షసకత అల షపక

భరస : ఫణణ కకరణ కలమలర బబసగబళళరర
ఇసటట ననస:99-2-35/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరయ పడసరద పస ళళళ రర శశటట
ఇసటట ననస:99-2-38
వయససస:53
లస: ససస స
9524 NDX1800680
పపరర: నడగ ససర రరవప బబలరసకకసడ

9513 AP151000003207
పపరర: పదణ మ ధస ర

94-157/183

తసడడ:డ వనసగళ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-34
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతడఖనసదస మ దస ర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ మదసర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:69
లస: పప
9521 NDX0751297
పపరర: పదడణవత పస ళళళ రర శశటట

94-157/185

భరస : నతడఖనసదస మ ధస ర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : పదణ మ దస ర
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:29
లస: పప
9518 NDX2949188
పపరర: రరజ రతనస మదసర

9510 AP151000003206
పపరర: లలతకలమలరర మ ధస ర

9508 NDX1203553
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ మబలలర షపక
ఇసటట ననస:99-2-34
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయబభబబ మ ధస ర
ఇసటట ననస:99-2-34
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కలలఖణ రరజజ
ఇసటట ననస:99-2-35
వయససస:21
లస: ససస స
9515 NDX0875443
పపరర: కరరరసక మ దస ర

94-157/182

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-2-21/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:99-2-34
వయససస:52
లస: ససస స
9512 NDX2326833
పపరర: నడగ మలలర శసరర మధసర

9507 NDX0085423
పపరర: సససదడ షపక

94-157/207

94-157/202 9529 NDX1756503
9528 NDX1825720
పపరర: వశససత నడగ సరయ మబతస రరడడడ
పపరర: యశససత నడగ సరయ
మబతస రరడడడ
తసడడ:డ రరఘవయఖ మబతస రరడడడ
తసడడ:డ రరఘవయఖ మబతస రరడడడ
ఇసటట ననస:99-2-40
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:25
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

94-157/203

9531 AP151000000112
పపరర: నడరరయణరరవప మల దడ సస

94-157/206

94-157/205

తసడడ:డ నరసయఖ మల దడ సస
ఇసటట ననస:99-2-40
వయససస:83
లస: పప
9534 AP151000000407
పపరర: రఫసయబదదబన మ హ మణదస
తసడడ:డ అబబబలసతడసర మ హమణ దస
ఇసటట ననస:99-2-40/1
వయససస:48
లస: పప

9532 MLJ0746719
పపరర: యలససణన షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:99-2-40/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-157/208

9535 AP151000000106
పపరర: జరసనసలలబదదక మ హ మణదస

94-157/209

తసడడ:డ మసరసకరరప మ హమణ దస
ఇసటట ననస:99-2-40/1
వయససస:73
లస: పప
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94-157/681

తసడడ:డ రఫపదదబన మహమణద
ఇసటట ననస:99-2-40/1
వయససస:18
లస: పప
9539 NDX2326726
పపరర: సబన షపక

94-157/212

94-157/215

94-157/218

94-157/221

94-157/224

94-157/227

94-157/230

భరస : పసదససభభన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:37
లస: ససస స

9549 NDX2509222
పపరర: రరశమమన షపక

9552 NDX1073238
పపరర: జలలన షపక

9555 AP151000000190
పపరర: గరలబ షపక షపక

9558 AP151000000122
పపరర: నడగమర వల స యఖ ద

94-157/233

9561 NDX0968933
పపరర: గగషర స యఖ ద

94-157/222

9564 NDX2326775
పపరర: అదసబ షపక
భరస : సరయబసలల
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:38
లస: ససస స

9544 NDX1487157
పపరర: రగశరణ షపక

94-157/217

9547 AP151000000114
పపరర: రసజజన వల షపక

94-157/220

9550 NDX2509339
పపరర: నసరర హన షపక

94-157/223

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:26
లస: ససస స
94-157/225

9553 NDX1073329
పపరర: ఖలససస సససదడ షపక

94-157/226

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:31
లస: పప
94-157/228

9556 AP151000003135
పపరర: అమనడ స యఖ ద

94-157/229

భరస : హహసపసన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-43
వయససస:67
లస: ససస స
94-157/231

9559 AP151000000121
పపరర: మమ లల ల స యఖ ద

94-157/232

తసడడ:డ హహసపసన SAYYAD
ఇసటట ననస:99-2-43
వయససస:51
లస: పప
94-157/234

తసడడ:డ మసరసన బ స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:29
లస: ససస స
94-157/236

94-157/214

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-43
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చన మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:26
లస: ససస స
9563 NDX0969006
పపరర: రజయల పరరసన స యఖ ద

94-157/219

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సయఖదసమ సపసన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-43
వయససస:40
లస: పప
9560 NDX2068006
పపరర: రరహన సయఖద

9546 AP151000000116
పపరర: జ లల న షపక

9541 NDX0328211
పపరర: షఫసయల షపక

తసడడ:డ రసజజన వల షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:32
లస: పప
9557 NDX0948422
పపరర: మమలలల ఆదడమ సయఖద

94-157/216

భరస : ఖలససస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-42
వయససస:49
లస: ససస స
9554 NDX1073378
పపరర: హహసపసన షపక

9543 NDX0948463
పపరర: జజన బ షపక

94-157/211

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:53
లస: పప
9551 NDX0968693
పపరర: మమలలబ షపక

94-157/213

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:28
లస: పప
9548 AP151000000115
పపరర: సససదడ షపక

9540 NDX2039320
పపరర: బభజ షపక

9538 NDX2509081
పపరర: మహహ మసజరర షససక

తసడడ:డ సమర షససక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రసజజన వల షపక
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:46
లస: ససస స
9545 NDX1073246
పపరర: షమర షపక

94-157/210

తసడడ:డ రసజజన వల
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:99-2-41
వయససస:22
లస: ససస స
9542 AP151000003089
పపరర: మదర బ షపక

9537 NDX2326700
పపరర: రరకరసనడ షపక

9562 NDX0968982
పపరర: షహనడజ స యఖ ద

94-157/235

తసడడ:డ చనన ససభభన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:34
లస: ససస స
94-157/237

9565 AP151000003154
పపరర: మదడర బ స యఖ ద

94-157/238

భరస : చనన మమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:46
లస: ససస స
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9566 AP151000003152
పపరర: మసరసన బ స యఖ ద

94-157/239

భరస : చనన ససలలర స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:67
లస: ససస స
9569 NDX2326759
పపరర: సససదసలల షపక

94-157/242

94-157/245

94-157/248

94-157/251

94-157/254

94-157/257

94-157/260

భరస : నఖసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:99-2-49
వయససస:30
లస: ససస స

9579 NDX0328336
పపరర: ఖలససస బ షపక

9582 NDX1785650
పపరర: పరరసన షపక

9585 NDX1784595
పపరర: రబభబన షపక

9588 NDX2326684
పపరర: ఇమలస బ షపక

94-157/263

9591 AP151000003112
పపరర: ఖలససస బ స యఖ ద

94-157/252

9594 NDX2509115
పపరర: షహనడ షపక
భరస : పసదబ ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:99-2-52
వయససస:21
లస: ససస స

9574 NDX1784413
పపరర: నడగమర షపక

94-157/247

9577 NDX1073279
పపరర: నయసతషలలర షపక

94-157/250

9580 NDX0138123
పపరర: షపరర షపక

94-157/253

తసడడ:డ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:99-2-46
వయససస:37
లస: పప
94-157/255

9583 NDX2133338
పపరర: శరఫసయ షపక

94-157/256

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:42
లస: ససస స
94-157/258

9586 NDX1784298
పపరర: మహమణద రఫస షపక

94-157/259

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:37
లస: పప
94-157/261

9589 NDX2175470
పపరర: మరరభ సయఖద

94-157/262

తలర : కరససస బ సయఖద
ఇసటట ననస:99-2-48
వయససస:27
లస: ససస స
94-157/264

భరస : మరరవల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-48
వయససస:67
లస: ససస స
94-157/266

94-157/244

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-45
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:99-2-48
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మరరవల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-48
వయససస:30
లస: ససస స
9593 NDX2509354
పపరర: ఆశ షపక

94-157/249

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:48
లస: పప
9590 NDX0948398
పపరర: మరరబ సయఖద

9576 AP151000003109
పపరర: సలమల బబగస షపక

9571 AP151000000125
పపరర: పసదబ ససభభన స యఖ ద

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:99-2-44/3
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహమణద రఫస షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:72
లస: ససస స
9587 AP151000000132
పపరర: జలలన షపక

94-157/246

భరస : షసరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-46
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:99-2-47
వయససస:29
లస: ససస స
9584 AP151000003167
పపరర: మహబమబ బ షపక

9573 NDX1785577
పపరర: నడగమర బ షపక

94-157/241

తసడడ:డ చననససలలర స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-45
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-45
వయససస:44
లస: పప
9581 NDX1785536
పపరర: జహరబ షపక

94-157/243

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:99-2-44/3
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:99-2-45
వయససస:34
లస: ససస స
9578 NDX1073386
పపరర: పససటట షరరఫ షపక

9570 AP151000000124
పపరర: చ నన సస లల ర స యఖ ద

9568 NDX2067990
పపరర: నగమల శరరఫ సయఖద

తసడడ:డ చన మమలలల సయఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చననససలలర స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చననససలలర స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:50
లస: పప
9575 NDX0328302
పపరర: జజరరన బబగస షపక

94-157/240

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:99-2-44
వయససస:43
లస: పప
9572 AP151000000123
పపరర: చనన మమలలల స యఖ ద

9567 NDX2326809
పపరర: రససల షపక

9592 AP151000000157
పపరర: భభజ స యఖ ద

94-157/265

తసడడ:డ మరరవల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-48
వయససస:49
లస: పప
94-157/267

9595 NDX2509180
పపరర: ఆససయ షపక

94-157/268

భరస : పసదబ అకబర షపక
ఇసటట ననస:99-2-52
వయససస:34
లస: ససస స
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94-157/682

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:99-2-52
వయససస:19
లస: పప
9599 NDX0657999
పపరర: ససజజనమణ పరలడడగబ

94-157/271

భరస : బకసయఖ పర ల డడ గబ
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:71
లస: ససస స
9602 NDX2038934
పపరర: తడనడధ నడయబడడ దసవరసన

94-157/275

94-157/278

భరస : కననన కలటటట కకటటట ద
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:43
లస: ససస స
9611 NDX2509099
పపరర: వషష
ష కకటటట ద

94-157/285

9601 NDX0138297
పపరర: జజసఫ పరలడడగబ

9603 NDX1298454
పపరర: సరహహత గ రర క పర టట

9606 NDX1868688
పపరర: కకషష తదజ గరరకపరటట

9609 NDX1825886
పపరర: సరరరకపసడయల పపలపరక

9612 NDX1636127
పపరర: శక కరసత కకటటట ద

94-157/288

9615 NDX2043180
పపరర: కననన కలటటట కకటటట ద

94-157/291

9618 NDX1298470
పపరర: కకమల దదవ గ రర క పర టట
భరస : వవసకటటశసర రరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:54
లస: ససస స

9620 NDX1298520
పపరర: లకడణ సరయ గణణష గరరకపరటట

9621 NDX1839002
పపరర: మలరరత రరవప మబనపఅల

94-157/294

తసడడ:డ వవసకటటశసర రరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: కకలగబఏ
ఇసటట ననస:99-2-57
వయససస:25
లస: ససస స

94-64/920

94-157/274

94-157/276

9604 NDX1785916
పపరర: లలకగశసరర పపరరమ

94-157/277

భరస : శకనవరస పపరరమ
ఇసటట ననస:99-2-54
వయససస:40
లస: ససస స
94-157/279

9607 AP151000000141
పపరర: కళళఖణరరవప గ రర క పర టట

94-157/281

తసడడ:డ కకకషష రరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-54
వయససస:57
లస: పప
94-157/283

9610 MLJ0741827
పపరర: ఝలనసలకడణ గరరకపరటట

94-157/284

భరస : నడగగశసరరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:51
లస: ససస స
94-157/286

9613 NDX0875450
పపరర: సరయ కకషష గ రర క పర టట

94-157/287

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:30
లస: పప
94-157/289

9616 MLJ0741835
పపరర: నడగగశసరరరవప గరరకపరటట

94-157/290

తసడడ:డ కకషరషరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:62
లస: పప
94-157/292

9619 NDX0328617
పపరర: శరరద మబ న ప లర

94-157/293

భరస : శవ కకటటశసర రరవప మబ న ప లర
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:57
లస: ససస స
94-157/295

9622 NDX1298504
పపరర: వవసకటటశసర రరవప గరరకపరటట

తసడడ:డ శవ కకటటశసర రరవప లలట మబనపఅల
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:64
లస: పప

9624 NDX3105145
పపరర: మలధసరర గరరకపరటట

9625 NDX0328740
పపరర: అమరరబ షపక

భరస : ససమన గరరకపరటట
ఇసటట ననస:99-2-57
వయససస:25
లస: ససస స

94-157/270

తసడడ:డ బకసయఖ పర ల డడ గబ
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అయఖపపన కకటటట ద
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశసరరరవప మబ న ప లర
ఇసటట ననస:99-2-56
వయససస:30
లస: ససస స

9623 NDX2881399
పపరర: మలధసరర గరరకపరటట

94-157/273

తసడడ:డ కనననససటటట కకటటట ద
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దడనయఖ పపలపరక
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:50
లస: పప
9617 NDX0328559
పపరర: మలధవ లత మబ న ప లర

9600 NDX2038991
పపరర: పవన కలమలర దసవరసన

భరస : వజయబభబబ పపలపరక
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కననన కలటటట కకటటట ద
ఇసటట ననస:99-2-55
వయససస:22
లస: పప
9614 NDX1825837
పపరర: వజయబభబబ పపలపరక

భరస : జజనకక రరజ
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:99-2-54
వయససస:24
లస: పప
94-157/282

9598 NDX2326882
పపరర: శరసత కలమలరర ఉపపపతతళళ

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర నస దస రర పర టట
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-54
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కళళఖణరరవప గ రర క పర టట
ఇసటట ననస:99-2-54
వయససస:59
లస: ససస స
9608 NDX2043172
పపరర: శరసత కకటటట ద

94-157/269

తసడడ:డ తడనడధ నడయబడడ దసవరసన
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గసగబ నడయబడడ దసవరసన
ఇసటట ననస:99-2-53
వయససస:62
లస: పప
9605 AP151000003297
పపరర: అనసరరధ గ రర క పర టట

9597 NDX0722348
పపరర: జజఖత నసదసరరపరటట

94-157/762

94-157/296

94-157/297

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:99-2-58
వయససస:39
లస: ససస స
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9626 AP151000003282
పపరర: అ లలర బ షపక

94-157/298

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:99-2-58
వయససస:67
లస: ససస స
9629 NDX0327296
పపరర: బభజ షపక

94-157/301

94-157/305

94-157/308

94-157/683

94-157/312

94-157/315

94-157/318

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:99-2-63
వయససస:67
లస: ససస స

9639 NDX2542736
పపరర: హహసససన పటభన

9642 NDX0968974
పపరర: జరసనడబ ప టభ న

9645 AP151000000150
పపరర: జజన ప టభ న

9648 NDX1868530
పపరర: మహబమబ జజన పఠరన

94-157/321

9651 NDX0458919
పపరర: మబనన షపక

94-157/684

9654 MLJ2379295
పపరర: జయససధ లలరరబ ససదరరనస
భరస : కకషప రరసమలర సస ద రర నస
ఇసటట ననస:99-2-63/1
వయససస:44
లస: ససస స

9634 NDX0085431
పపరర: సససదడ షపక

94-157/307

9637 NDX1379767
పపరర: హహసపసన పఠరన

94-157/310

9640 NDX1785742
పపరర: జజనబ పటభన

94-157/311

తసడడ:డ జజన పటభన
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-157/313

9643 AP151000003044
పపరర: కరశరరన బ ప టభ న

94-157/314

భరస : జజన ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-157/316

9646 AP151000003042
పపరర: షసలలర బ ప టభ న

94-157/317

భరస : మతష
స న ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-61
వయససస:49
లస: ససస స
94-157/319

9649 AP151000000151
పపరర: మతత
స న ప టభ న

94-157/320

తసడడ:డ హహసపసనస ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-61
వయససస:54
లస: పప
94-157/322

తసడడ:డ ఆదడస షపక
ఇసటట ననస:99-2-63
వయససస:40
లస: ససస స
94-157/324

94-157/304

తసడడ:డ హహసససన ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-60
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మబకలవ న పఠరన
ఇసటట ననస:99-2-61
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస షపక
ఇసటట ననస:99-2-63
వయససస:39
లస: ససస స
9653 NDX0328823
పపరర: లలల బ షపక

94-157/309

తసడడ:డ హహసపసనస ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మబఖస పఠరన
ఇసటట ననస:99-2-61
వయససస:21
లస: పప
9650 NDX0328856
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

9636 NDX2068014
పపరర: రససల బ పఠరన

9631 NDX1339183
పపరర: రబభబన షపక

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:99-2-59
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజన ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:34
లస: పప
9647 NDX2509248
పపరర: హహససససన పఠరన

94-157/306

భరస : హహసససన పటభన
ఇసటట ననస:99-2-60
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ప టభ న
ఇసటట ననస:99-2-60/1
వయససస:27
లస: ససస స
9644 NDX1073311
పపరర: జజనబభషర స యఖ ద

9633 AP151000003200
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-157/300

తసడడ:డ సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-2-58/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:99-2-60
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసససన సరహహబ పటభన
ఇసటట ననస:99-2-60
వయససస:62
లస: పప
9641 NDX0969055
పపరర: గగససయల ప టభ న

94-157/302

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:99-2-59
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:99-2-59
వయససస:58
లస: పప
9638 NDX2546927
పపరర: హహసపన పటభన

9630 NDX2067909
పపరర: యలససణన ఫరతమల షపక

9628 NDX0411405
పపరర: నడగమర వల షపక

తలర : అబబబల నబ షపక
ఇసటట ననస:99-2-58
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సససద షపక
ఇసటట ననస:99-2-58/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సససదడ షపక
ఇసటట ననస:99-2-59
వయససస:31
లస: ససస స
9635 AP151000000149
పపరర: వల షపక

94-157/299

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:99-2-58
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస షపక
ఇసటట ననస:99-2-58
వయససస:37
లస: పప
9632 NDX1478594
పపరర: హహసపసన బ షపక

9627 AP151000003210
పపరర: రసజజన బ షపక

9652 AP151000003045
పపరర: గగససయల షపక

94-157/323

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:99-2-63
వయససస:45
లస: ససస స
94-157/325

9655 MLJ2375202
పపరర: కకషప ర కలమలర ససదరరనస

94-157/326

తసడడ:డ మరరయలన ససదరరనస
ఇసటట ననస:99-2-63/1
వయససస:48
లస: పప

Page 328 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23

9656 AP151000000432
పపరర: మరరయలన లలరరబ ససదరరనస

94-157/327

తసడడ:డ థడమస సస ద రర నస
ఇసటట ననస:99-2-63/1
వయససస:73
లస: పప
9659 NDX1572677
పపరర: అనసష క నడన

94-157/330

94-157/333

94-157/336

94-157/339

94-157/342

94-157/345

94-157/348

తలర : లకడణ బభయ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-2-79
వయససస:23
లస: పప

9669 NDX1073295
పపరర: రబభబన స యఖ ద

9672 NDX1339159
పపరర: నడగగసదడస బమ షర

9675 NDX0515627
పపరర: ఇసదదర తరర కకస వలల
ర రర

9678 NDX2110252
పపరర: శవరరస సససహ బబ సదఇల

94-157/351

9681 NDX2326924
పపరర: సరసత కరనసగసటట

94-157/340

9684 NDX0328195
పపరర: భభగఖలకడణ బమసరరజ
భరస : కకటటశసర రరవప బమసరరజ
ఇసటట ననస:99-2-81
వయససస:53
లస: ససస స

9664 MLJ0745158
పపరర: గగససయలబ షపక

94-157/335

9667 MLJ0745448
పపరర: చనససభభన షపక

94-157/338

9670 NDX1073253
పపరర: జలలన స యఖ ద

94-157/341

తసడడ:డ పసదబ మమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-67
వయససస:28
లస: పప
94-157/343

9673 NDX1339167
పపరర: శవ పడసరద బమ షర

94-157/344

తసడడ:డ ససబభబ రరవప బమ షర
ఇసటట ననస:99-2-75
వయససస:27
లస: పప
94-157/346

9676 AP151000000104
పపరర: జయససరర తరర కకస వలల
ర రర

94-157/347

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ తరర కకస వ లల
ర రర
ఇసటట ననస:99-2-76
వయససస:78
లస: పప
94-157/349

9679 NDX0329177
పపరర: రమలబభయ బబ సదదల

94-157/350

భరస : శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-2-78
వయససస:68
లస: ససస స
94-157/352

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:99-2-79
వయససస:21
లస: ససస స
94-157/763

94-157/332

తసడడ:డ ఇమలమల
ర షపక
ఇసటట ననస:99-2-66
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బభలలజ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:99-2-77
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ జజన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-2-78
వయససస:72
లస: పప
9683 NDX2759942
పపరర: వజయ కలమలర బబ సదదల

94-157/337

భరస : జయ ససరర తరర కకస వ లల
ర రర
ఇసటట ననస:99-2-76
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శవ రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-2-77
వయససస:70
లస: ససస స
9680 NDX0658518
పపరర: శసకర సససగ బబ సదదల

9666 NDX2165224
పపరర: పసదబ ఇమలసషర షపక

9661 NDX0327361
పపరర: దదవవసదడకలమలర కనడన

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:99-2-66
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప బమ షర
ఇసటట ననస:99-2-75
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ జరసనసలలబదదన మ హమణ దస
ఇసటట ననస:99-2-75/1
వయససస:43
లస: పప
9677 NDX0878546
పపరర: కలలఖణణ బభయ బబ సదదల

94-157/334

తసడడ:డ పసదబ మమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-67
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చననససలలర స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-67
వయససస:54
లస: పప
9674 MLJ0744417
పపరర: రరయలజదదబన మహణద

9663 MLJ0746610
పపరర: బభజబ షపక

94-157/329

తసడడ:డ యగగససరరరవప క నడన
ఇసటట ననస:99-2-65
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-2-66
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసదబమమలలల స యఖద
ఇసటట ననస:99-2-67
వయససస:47
లస: ససస స
9671 NDX0327130
పపరర: పసదబ మమలలల స యఖ ద

94-157/331

భరస : చనససభభన షపక
ఇసటట ననస:99-2-66
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ షర షపక
ఇసటట ననస:99-2-66
వయససస:67
లస: ససస స
9668 AP151000003153
పపరర: దరరయలబ స యఖ ద

9660 NDX0328872
పపరర: ససరరకలమలరర కనడన

9658 NDX2509321
పపరర: ససభభన షససక

తసడడ:డ ఇమలసస షససక
ఇసటట ననస:99-2-64
వయససస:44
లస: పప

భరస : యలగగశసరరరవప క నడన
ఇసటట ననస:99-2-65
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ క నడన
ఇసటట ననస:99-2-65
వయససస:55
లస: పప
9665 AP151000003197
పపరర: మహబబబ షపక

94-157/328

భరస : పసదబ ససభభన షససక
ఇసటట ననస:99-2-64
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యలగగశసర రరవప క నడన
ఇసటట ననస:99-2-65
వయససస:26
లస: ససస స
9662 NDX0327346
పపరర: యగగససరరరవప కనడన

9657 NDX2509198
పపరర: ససఫసయల షససక

9682 NDX0329201
పపరర: లకడణ బభయ బబ సదదల

94-157/353

భరస : మహవర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-2-79
వయససస:50
లస: ససస స
94-157/354

9685 NDX0875518
పపరర: బమసరరజ పపడమ కలమలర
బమసరరజ
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప బమసరరజ
ఇసటట ననస:99-2-81
వయససస:32
లస: పప

94-157/355
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9686 NDX1298439
పపరర: కకటటశసరరరవప బమసరరజ

94-157/356

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప బమసరరజ
ఇసటట ననస:99-2-81
వయససస:55
లస: పప
9689 AP151000003366
పపరర: సతఖవరణణ శక భభ షఖస

9687 NDX0746909
పపరర: శశశలజ శకభభషఖస

94-157/357

భరస : అజయ కలమలర శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-2-82
వయససస:40
లస: ససస స
94-157/359

భరస : రరమలరరవప శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-2-82
వయససస:69
లస: ససస స

9690 MLJ2375087
పపరర: అజయ కలమలర శకభభషఖస

తసడడ:డ వవసకటటశసరరర పరల కలరరస
ఇసటట ననస:99-2-84
వయససస:69
లస: పప

94-157/358

తసడడ:డ రరమలరరవప శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-2-82
వయససస:42
లస: ససస స
94-157/360

తసడడ:డ రరమలరరవప శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-2-82
వయససస:44
లస: పప

94-157/362 9693 MLJ0743310
9692 NDX1203496
పపరర: మననయఖ పరలకలరరస పర ల కల రరస
పపరర: నడగపడసనడనదదవ అయలలరర

9688 NDX0746719
పపరర: తడరర దదవ శకభభషఖస

9691 NDX0137216
పపరర: రరమలరరవప శకభభషఖస

94-157/361

తసడడ:డ రసగయఖ శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-2-82
వయససస:75
లస: పప
94-157/363

9694 AP151000003258
పపరర: రమలదదవ అయలలరర

భరస : శకనవరసపడసరద అయలలరర
ఇసటట ననస:99-2-86
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప అయలలరర
ఇసటట ననస:99-2-86
వయససస:62
లస: ససస స
9697 AP151000003056
పపరర: ససహససన జజగరర మమడడ

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప అయ లల రర
ఇసటట ననస:99-2-86
వయససస:47
లస: పప

94-157/366
9696 AP151000000078
పపరర: పపరషచసదడరరవప అయలలరర
అయలలరర
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ శరసస స అయలలరరర
ఇసటట ననస:99-2-86
వయససస:68
లస: పప

భరస : సరయబభబబ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:99-2-87
వయససస:45
లస: ససస స

9698 AP151000003057
పపరర: అసజనడదదవ జజగరర మమడడ

9699 AP151000000427
పపరర: రరధడకకకషష జజగరర మమడడ

9700 AP151000000168
పపరర: సరయబభబబ జజగరర మమడడ

9695 AP151000000079
పపరర: శకనవరసపడసరదస అయ లల రర

94-157/365

94-157/368

భరస : సరయబభబబ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:99-2-87
వయససస:65
లస: ససస స
9701 NDX2182103
పపరర: శక త మరర

తసడడ:డ సరయబభబబ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:99-2-87
వయససస:47
లస: పప
94-144/627

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:24
లస: ససస స
9704 NDX0715854
పపరర: మసగ పసదడల

94-144/630

94-144/633

భరస : వనస కకషష
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:47
లస: ససస స

9705 NDX1800961
పపరర: భభరత కకతస పలర

9708 NDX0974089
పపరర: అనసతలకడణ పరలలరర

94-144/636

9711 AP151000009604
పపరర: సరయపడసనన మమకర

94-144/631

9714 AP151000009522
పపరర: కరరమబననసర షక
భరస : తడజదదబన
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:47
లస: ససస స

9703 NDX1801001
పపరర: జలలఖ షపక

94-144/629

9706 NDX0888172
పపరర: ఝలనస మమడడద

94-144/632

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:39
లస: ససస స
94-144/634

9709 NDX1599705
పపరర: జయపడద బబతడళ

94-144/635

భరస : వరరరల ససరరల కలమలర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:45
లస: ససస స
94-144/637

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:45
లస: ససస స
94-144/639

94-157/370

భరస : రహహమలత బభష సయఖద
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:45
లస: ససస స
9713 NDX2182111
పపరర: పదడణవత మరర

94-144/628

భరస : కకటటశసర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరససదదవరరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:40
లస: ససస స
9710 NDX0927806
పపరర: ససతమణ కకకససరర

9702 NDX2087295
పపరర: జయసత తడటటపరరరర

94-157/367

తసడడ:డ రమణయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:99-2-87
వయససస:68
లస: పప

భరస : శశశ రరడడడ తడటటపరరరర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమణరరవప
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:38
లస: ససస స
9707 NDX2043362
పపరర: హహమలత వషష
ష మలకల

94-157/369

94-157/364

9712 NDX1882985
పపరర: శరసత ససబడమణఖస

94-144/638

భరస : బభలన ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:46
లస: ససస స
94-144/640

9715 NDX2045582
పపరర: శరఖమ కలమలరర కటకస

94-144/641

భరస : తతమస రరడడ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:47
లస: ససస స
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94-144/642

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:48
లస: ససస స
9719 NDX2087477
పపరర: ససభభషసణణ బబ సదస

94-144/645

94-144/648

94-144/651

94-144/654

94-157/371

94-157/819

94-157/374

తసడడ:డ శవరరస సససగ బబ సదద ల
ఇసటట ననస:99-3-70
వయససస:29
లస: పప

9729 NDX0395020
పపరర: సప మయఖ మమడడద

9732 NDX2987279
పపరర: షఫస మహమణద

9735 NDX3301355
పపరర: ససమత బబలరసకకసడ

9738 AP151000000090
పపరర: సతఖనడరరయణసససగబ కతడ

94-157/771

9741 AP151000003115
పపరర: భభరత బభయ బబ సదదల
భరస : శవ రరమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-3-70
వయససస:55
లస: ససస స

94-157/379

94-144/647

9724 NDX2087469
పపరర: శశశ రరడడడ తడటటపరరరర

94-144/650

9727 NDX2045574
పపరర: తతమస రరడడ కటకస

94-144/653

తసడడ:డ పడకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:48
లస: పప
94-144/655

9730 NDX1476671
పపరర: వరయఖ మలలరరపప

94-144/656

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలరరపప
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:73
లస: పప
94-157/764

9733 NDX2038975
పపరర: రమణమణ దసవరసన

94-157/372

భరస : తడనడధ నడయబడడ దసవరసన
ఇసటట ననస:99-3-53
వయససస:55
లస: ససస స
94-157/820

9736 NDX0658369
పపరర: భభరత బభయ కతడ

94-157/373

భరస : సతఖనడరరయణ సససహ కతడ
ఇసటట ననస:99-3-68
వయససస:42
లస: ససస స
94-157/375

తసడడ:డ నడరరయణసససగబ క తడ
ఇసటట ననస:99-3-68
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:99-3-68
వయససస:18
లస: పప
9743 NDX0875609
పపరర: నడగ సస దద ప సససగ బబ సదదల

94-144/652

భరస : వనసకటటశసరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:99-3-66
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : హనసమలన సససగ క తడ
ఇసటట ననస:99-3-68
వయససస:71
లస: ససస స
9740 NDX2949212
పపరర: సరయ యబగసధర సససగ కతడ

9726 NDX0980466
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప పరలలరర

9721 NDX1816109
పపరర: రవ కకకససరర

తసడడ:డ సరసబ రరడడ తడటటపరరరర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ మహమణద
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:99-3-66
వయససస:42
లస: పప
9737 NDX0658385
పపరర: ససశల బభయ కతడ

94-144/649

తసడడ:డ పరచచయఖ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజన బ సయఖద
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:23
లస: ససస స
9734 NDX3301348
పపరర: శకనవరస బబలరసకకసడ

9723 NDX0715805
పపరర: అసకమణరరవప పసదడల

9739 AP151000000089
పపరర: నడరరయణసససగబ క తడ

94-157/376

తసడడ:డ సతఖనడరరయణసససగబ క తడ
ఇసటట ననస:99-3-68
వయససస:78
లస: పప
94-157/377

9742 NDX0658377
పపరర: రఘబ బభయ రరజపపతడ

94-157/378

భరస : కకషష సససగ రరజ పపతడ
ఇసటట ననస:99-3-70
వయససస:79
లస: ససస స

94-157/380 9745 AP151000000377
9744 NDX0138016
పపరర: నడగ పకదదసరరజ సససగ బబ సదదల
పపరర: శవ రరమ సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ శవ రరససససగ బబ సదద ల
ఇసటట ననస:99-3-70
వయససస:31
లస: పప

94-144/644

తసడడ:డ శకనస కకకససరర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:29
లస: పప

తలర : మసరసనమణ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆదడస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:50
లస: పప
9731 NDX2326528
పపరర: నససమల బభనస సయఖద

94-144/646

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన సప డద
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:43
లస: పప
9728 NDX0888131
పపరర: ససబభబరరవప సరరమళళ

9720 NDX1436584
పపరర: శవ కకకససరర

9718 AP151000009492
పపరర: పడసననదదవ మమడడద

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నడగమరరణరర
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:29
లస: పప
9725 NDX1800979
పపరర: రరమ కకషష సప డద

94-144/643

భరస : దడనయయలల కరపపదడసస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ బబ సదస
ఇసటట ననస:99-3
వయససస:72
లస: ససస స
9722 NDX0614065
పపరర: షమమబలలర చడవపరటట

9717 NDX2068220
పపరర: నరణల మరగజ

94-157/381

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-3-70
వయససస:60
లస: పప
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9746 NDX1478578
పపరర: సరయ పసడయల రరజపపతడ

94-157/382

తసడడ:డ బభలలజ సససహ రరజపపతడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:25
లస: ససస స
9749 AP151000003058
పపరర: నడగమణణ బభయ రర జ పప తడ

9747 AP151000003114
పపరర: కరమమశసరరబభయ రర జ పప తడ

భరస : సతఖనడరరయణ సససగ రర జ పప తడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:46
లస: ససస స
94-157/385

భరస : బదరర నడరరయణ సససగ రర జ పప తడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ బదరరనడరరయణ రర జ పప తడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:61
లస: పప

9755 NDX3151461
పపరర: సరసబమణ మమరరగ

9756 NDX3132289
పపరర: భభగఖరరవప మమరరగ

94-157/772

భరస : ససబబ రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:99-3-76
వయససస:53
లస: ససస స

9753 AP151000000068
పపరర: బభలలజసససగబ రర జ పప తడ

94-157/391

9761 NDX1478669
పపరర: సససలలషర వసకరయల

94-157/394

9759 NDX0137968
పపరర: నరగష కలమలర పరదరరస

9762 NDX1970764
పపరర: తరరపత మణ లసగరల
తసడడ:డ అనల కలమలర లసగరల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:27
లస: ససస స

9764 NDX0328146
పపరర: శకవదడఖ వనస గల

9765 NDX2154052
పపరర: వజయలకడణ కకకర

94-157/397

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనస గల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజగశసరరరవప మలనస పర టట
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:60
లస: ససస స
94-157/403

తసడడ:డ శరమమఖల మనపత
ఇసటట ననస:99-3-91
వయససస:24
లస: పప

94-157/392

9768 NDX0326934
పపరర: వదడఖ సరగరర వనస గల

9771 NDX0878504
పపరర: నడగ శశశలజ కలసడనడటట

9774 AP151000000356
పపరర: ససజయ బభబబ కలస డ నడ టట
తసడడ:డ పడసరదస కలస డ నడ టట
ఇసటట ననస:99-3-91
వయససస:43
లస: పప

9754 NDX3055621
పపరర: శవ పరరసత మమరరగ

94-152/766

9757 NDX1773739
పపరర: కకషష వరన చతష
స

94-157/390

9760 NDX2154045
పపరర: నడగశరణఖ కకకర

94-157/393

తసడడ:డ భభవనడనరయణ కకకర
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:23
లస: ససస స
94-157/395

9763 NDX0328112
పపరర: శరర ష వనస గల

94-157/396

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనస గల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:34
లస: ససస స
94-157/398

9766 NDX0328088
పపరర: దదవకక దదవ వనస గల

94-157/399

భరస : వనసకటటశసర రరవప వనస గల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:56
లస: ససస స
94-157/401

9769 NDX0582403
పపరర: అనల కలమలర లసగర ల

94-157/402

తసడడ:డ వనసకట రమణ లసగర ల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:37
లస: పప
94-157/404

భరస : ససజయ బభబబ కలస డ నడ టట
ఇసటట ననస:99-3-91
వయససస:38
లస: ససస స
94-157/406

భరస : భభలలజ సససగ రర జ పప తడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపనడనరరవప చతష
స
ఇసటట ననస:99-3-88
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప వనస గల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస వనస గల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:64
లస: పప
9773 NDX1868563
పపరర: ససదదప మనపత

94-157/773

భరస : భభవనడనరయణ కకకర
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:47
లస: ససస స
94-157/400

94-157/384

తసడడ:డ ససబబరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:99-3-76
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడణనడరరయణ పర ద రరస
ఇసటట ననస:99-3-89
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకడణ నడరరయణ వస కర య ల
ఇసటట ననస:99-3-90
వయససస:25
లస: ససస స

9770 NDX0326900
పపరర: వనసకటటశసర రరవప వనస గల

94-157/389

తసడడ:డ ససబబరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:99-3-76
వయససస:24
లస: పప

9758 NDX0870238
పపరర: తరరపతమణ చమకలరరస చ మ
కలరరస
భరస : హరనడథ చ మ కలరరస
ఇసటట ననస:99-3-88
వయససస:89
లస: ససస స

9748 NDX0968958
పపరర: ససవరరస చసడడడ రర జ పప తడ

94-157/386 9751 NDX2184521
94-157/387
9750 NDX2184505
పపరర: పవన సరయ సససహ రరజపపతడ
పపరర: సరయ మధస రరవప సససహ
రరజపపతడ
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససహ రరజపపతడ
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ సససహ రరజపపతడ
ఇసటట ననస:99-3-71
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:22
లస: పప
వయససస:23
లస: పప

94-157/388
9752 AP151000000382
పపరర: సతఖనడరరయణసససగబ రర జ పప
తడ
తసడడ:డ నడరరయణసససగబ రర జ పప తడ
ఇసటట ననస:99-3-71
వయససస:53
లస: పప

9767 AP151000003274
పపరర: ససతడమహలకడణ మలనస పర టట

94-157/383

9772 NDX1933531
పపరర: పపషపలల మనపత

94-157/405

భరస : శరమమఖల మనపత
ఇసటట ననస:99-3-91
వయససస:65
లస: ససస స
94-157/407

94-157/408
9775 NDX2119908
పపరర: యస వ యస కలససమ
సససధసర వసకరయల
తసడడ:డ రరమ కకషష శకనవరసస వసకరయల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: ఉమల దదవ దడసరర
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94-157/409

9777 MLJ2379154
పపరర: అరరణ దడసరర

భరస : హరర కకషష పడసరద చతనసనపలర
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశసర రరవప శలస
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:42
లస: ససస స

94-157/412
9779 NDX2119916
పపరర: ఎల వ యస లలత కలమలరర
వసకరయల
భరస : రరమ కకషష శకనవరసస వసకరయల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:53
లస: ససస స

9780 NDX1416065
పపరర: మమరర కలమలరర మలదడనస

9782 NDX2326502
పపరర: దదలప కలమలర పసల

94-157/415

తసడడ:డ జజజపప పసల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:28
లస: పప
9785 NDX2448355
పపరర: దదవఖ పసల

94-173/620

తసడడ:డ జజజపరప పసల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:29
లస: ససస స
9788 NDX1427088
పపరర: అనడన మణణ ఆదదరరల

94-157/419

తసడడ:డ శరయబణల ఆ దద రర ల
ఇసటట ననస:99-3-94
వయససస:58
లస: పప
9794 AP151000000075
పపరర: సరయ రమ శక భభ షఖస

తసడడ:డ రరయనన పసల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:65
లస: ససస స

94-157/416
9783 NDX2119924
పపరర: రరమ కకషష శకనవరసస
వసకరయల
తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:59
లస: పప

9784 NDX1416040
పపరర: వనసకట రరవప దడసరర
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర దడసరర
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:67
లస: పప

9786 NDX2448348
పపరర: ఝలనసరరణణ పసల

9787 NDX1427104
పపరర: శలలప కకపణణ ఆదదరరల

9789 NDX2509271
పపరర: ఫణణ కకషష నరసససహ శక భభషఖస

94-157/425

94-173/621

94-157/414

94-157/417

94-157/418

తసడడ:డ రవ వకటర బభబబ ఆ దద రర ల
ఇసటట ననస:99-3-94
వయససస:31
లస: ససస స
94-157/420

9790 NDX1652735
పపరర: శక తదజ ఆదదరరల

94-157/421

తసడడ:డ రవ వకటర బభబబ ఆదదరరల
ఇసటట ననస:99-3-94
వయససస:30
లస: పప

94-157/423 9793 MLJ2379261
9792 NDX2151348
పపరర: నడగ వజయ భవరన శక భభ షఖస
పపరర: శరరద శక భభ షఖస

9795 NDX2706802
పపరర: వనసకటటష అసబటట

94-157/424

భరస : సరయరరస శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-3-95
వయససస:54
లస: ససస స
94-157/685

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:99-3-98
వయససస:22
లస: పప
94-157/766

94-157/411

9781 NDX2326486
పపరర: జజజపప పసల

భరస : వనసకట రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ రరమ శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-3-95
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకకషషయఖ శక భభ షఖస
ఇసటట ననస:99-3-95
వయససస:59
లస: పప
9797 NDX2856490
పపరర: మసగమణ పప నవనగసటట

94-157/413

తసడడ:డ సరయరరస శక భభషఖస
ఇసటట ననస:99-3-94
వయససస:20
లస: పప
94-157/422

9778 NDX2326460
పపరర: ఝలనస రరణణ పసల

భరస : జజజపప పసల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబ జరపప పసల
ఇసటట ననస:99-3-93
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవ వకటర బభబబ ఆ దద రర ల
ఇసటట ననస:99-3-94
వయససస:52
లస: ససస స
9791 NDX1427070
పపరర: రవ వకటర బభబబ ఆదదరరల

94-157/410

9796 NDX2856532
పపరర: వరరబగర వససత రరవప
ఎదబనపపడడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప ఎదబనపపడడ
ఇసటట ననస:99-3-100
వయససస:58
లస: పప

94-157/767 9799 NDX2853133
9798 NDX2955151
పపరర: శకనవరస వషష
పపరర: నడగ శశసత అమణరరజ
ష వరర న ఎదబనపపడడ

94-157/765

94-157/768

భరస : వరరబగర వససత రరవప ఎదబనపపడడ
ఇసటట ననస:99-3-100
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరబగర వససత రరవప ఎదబనపపడడ
ఇసటట ననస:99-3-100
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస వషష
ష వరర న అమణరరజ
ఇసటట ననస:99-3-100
వయససస:24
లస: ససస స

9800 NDX2856441
పపరర: శకవఖ ఎదబనపపడడ

9801 AP151000003123
పపరర: వజయలకడణ కరశ పర

9802 AP151000000175
పపరర: ససబడహణణఖశరససస స కరశ పర

94-157/769

తసడడ:డ వరరబగర వససత రరవప ఎదబనపపడడ
ఇసటట ననస:99-3-100
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబడహణణఖశరససస స కరశ పర
ఇసటట ననస:99-3-101
వయససస:70
లస: ససస స

9803 AP151000003229
పపరర: సప నడబభయ క తడ

9804 NDX0410639
పపరర: కమ లల దద వ మసచ

భరస : వషష
ష సససగ క తడ
ఇసటట ననస:99-3-102
వయససస:67
లస: ససస స

94-157/428

భరస : రరమలసగరచడరర మస చ
ఇసటట ననస:99-3-102
వయససస:72
లస: ససస స

94-157/426

94-157/427

తసడడ:డ రరమశరససస స కరశ పర
ఇసటట ననస:99-3-101
వయససస:23
లస: పప
94-157/429

9805 NDX2175462
పపరర: వషష
ష సససగ కతడ

94-157/430

తసడడ:డ దసరర పడసరద సససగ కతడ
ఇసటట ననస:99-3-102
వయససస:29
లస: పప
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94-157/431

తసడడ:డ రరమలసగరచడరర మస చ
ఇసటట ననస:99-3-102
వయససస:54
లస: పప
9809 NDX1784694
పపరర: ససభభష కలమలర తగరస

94-157/434

94-157/436

94-157/439

94-157/442

భరస : యయససపరదస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:99-3-104/1
వయససస:50
లస: ససస స
9821 MLJ2379113
పపరర: జయమణ కకకటర పలర 

94-157/445

94-157/448

94-157/451

తసడడ:డ రమలపడసరద ద తస
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:25
లస: పప

94-157/440

94-157/454

9814 NDX1970772
పపరర: కకటటశ గరటటటమబకసల

94-157/438

9817 NDX2500684
పపరర: అలలఖఖ బబ గర వరపప

94-157/441

భరస : సతష బభబబ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:99-3-104/1
వయససస:23
లస: ససస స

9819 NDX1478586
పపరర: సతష బభబబ బబ గర వరపప

9820 NDX0326991
పపరర: యయససపరదస బబ గర వ ర పప

94-157/443

9822 MLJ2375046
పపరర: నరసససహరరవప కకకటర పలర

9825 AP151000000368
పపరర: సతఖనడరరయణ చసతడ

9828 NDX2326643
పపరర: పడతమల దతస

9831 AP151000003095
పపరర: వర లకడణ చడవల

9834 NDX0582437
పపరర: సప మ సరయ కకశశర దడసరర
తసడడ:డ శవకలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:33
లస: పప

94-157/444

తసడడ:డ అబడహస బబ గర వర పప
ఇసటట ననస:99-3-104/1
వయససస:60
లస: పప
94-157/446

9823 NDX2067891
పపరర: కనక లకడణ వణబకలరర

94-157/447

భరస : రరమకకషష పడసరద వణబకలరర
ఇసటట ననస:99-3-111
వయససస:36
లస: ససస స
94-157/449

9826 NDX2067941
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద
వణబకలరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వణబకలరర
ఇసటట ననస:99-3-111
వయససస:47
లస: పప

94-157/450

94-157/452

9829 NDX1426981
పపరర: లకడణ దతడస

94-157/453

భరస : రరమ పడసరద దతడస
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:49
లస: ససస స
94-157/455

భరస : శవ కలమలర దడసరర
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:61
లస: ససస స
94-157/457

94-157/770

తసడడ:డ నడగ మలలర శసర రరవప గరటటటమబకసల
ఇసటట ననస:99-3-104
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శశఖర బభబబ దడ స రర
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:52
లస: ససస స
9833 NDX1572669
పపరర: లలత సరగర ద తస

9816 NDX1970822
పపరర: యగరననబస గరటటటమబకసల

9811 NDX2853166
పపరర: ససధఖ రరణణ తగరస

తసడడ:డ యగ నసదస గరటటటమబకసల
ఇసటట ననస:99-3-104
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:99-3-111
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అచదచశస ర రరవప దడ స రర
ఇసటట ననస:99-3-111
వయససస:57
లస: పప
9830 AP151000003097
పపరర: హహమలత దడ స రర

94-157/437

తసడడ:డ ససబభబరరవప కక క టర ప లర
ఇసటట ననస:99-3-105
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసతడ
ఇసటట ననస:99-3-111
వయససస:41
లస: పప
9827 MLJ0741256
పపరర: శశఖర బభ బబ దడసరర దడ స రర

9813 NDX1970848
పపరర: అననపపరష గరటటటమబకసల

94-157/433

భరస : ససబభశ కలమలర తగరస
ఇసటట ననస:99-3-103
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససపరదస బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:99-3-104/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కక క టర ప లర
ఇసటట ననస:99-3-105
వయససస:55
లస: ససస స
9824 NDX0437715
పపరర: కకటటశసర రరవప చసతడ

94-157/435

భరస : యగ నసదస గరటటటమబకసల
ఇసటట ననస:99-3-104
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరననబస గరటటటమబకసల
ఇసటట ననస:99-3-104
వయససస:38
లస: పప
9818 NDX2479756
పపరర: ఝలనస కలమలరర బబ గర వరపప

9810 NDX0137166
పపరర: నడగబలరరస సససగ బబ సదదల

9808 NDX0328922
పపరర: అసజన బభయ బబ సదదల

భరస : లకణణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-3-103
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ లకణణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-3-103
వయససస:43
లస: పప

భరస : యగ నసదస గరటటటమబకసల
ఇసటట ననస:99-3-104
వయససస:54
లస: ససస స
9815 NDX1970798
పపరర: వరణ కకశశర గరటటటమబకసల

94-157/432

భరస : నడగ బలరరస సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-3-103
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభష కలమలర తగరస
ఇసటట ననస:99-3-103
వయససస:41
లస: పప
9812 NDX1970780
పపరర: భభగఖవత గరటటటమబకసల

9807 NDX2039288
పపరర: నల కమల బభయ బబ సదదల

9832 AP151000003096
పపరర: మహనరరజఖస దడ స రర

94-157/456

భరస : అచదచశసరరరవప దడ స రర
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:77
లస: ససస స
94-157/458

9835 NDX1426999
పపరర: రరమ పడసరద దతడస

94-157/459

తసడడ:డ ఫణణ భమషణ దతడస
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:51
లస: పప
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9836 AP151000000064
పపరర: శవ కలమలర దడసరర

94-157/460

తసడడ:డ అచదచశసరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:99-3-112
వయససస:60
లస: పప
9839 AP151000003059
పపరర: సరససత జజగరర మమ డడ

94-157/463

94-144/657

భరస : r
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:47
లస: ససస స
9845 MLJ0740324
పపరర: రమమశ బభబబ దదవనసల

94-144/660

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:60
లస: పప
9851 AP151000003248
పపరర: రసగమణ యలపరరస

94-157/468

94-157/471

94-157/473

తసడడ:డ రరసబభబబ సససగ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:99-4-114
వయససస:43
లస: పప

9844 MLJ0740431
పపరర: భభగఖలకడణ దదవనసల

94-144/658

9846 AP151000006309
పపరర: సతడఖనసదస

9849 NDX0327783
పపరర: రమణ యలపరరస

9852 NDX1970483
పపరర: నడగగశసర రరవప చకకరర

9855 NDX2856391
పపరర: దసరర కకషష వవణణ గడడ స

9858 NDX0919878
పపరర: పదడణవత చ లలర

94-157/476

9861 MLJ0743161
పపరర: ససధడకర యలపరరస

94-144/661

9864 NDX0411579
పపరర: రరసబభబబ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ శవరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:99-4-114
వయససస:49
లస: పప

94-157/465

94-144/659

9847 MLJ0740332
పపరర: రరజశశఖర దదవనసల

94-144/662

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:59
లస: పప
94-157/466

9850 AP151000003250
పపరర: తరరమల యలపరరస

94-157/467

భరస : రమమష య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:57
లస: ససస స
94-157/469

9853 NDX0875583
పపరర: రరమలరరవప యలపరరస

94-157/470

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:31
లస: పప
94-157/774

9856 NDX2326627
పపరర: మసరసన బ షపక

94-157/472

భరస : దరరయల సరహహబ
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:35
లస: ససస స
94-157/474

9859 NDX0870097
పపరర: తరరపతమణ యలపరరస

94-157/475

భరస : రమమష య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:54
లస: ససస స
94-157/477

తసడడ:డ రమమష య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:39
లస: పప
94-157/478

94-157/462

భరస : వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ చ లలర
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:36
లస: పప
9863 NDX0582551
పపరర: కకకకల బభయ అలల
ర రర

9843 AP151000009091
పపరర: రరజగశసరర కకకర

భరస : కకటటశసర రరవప యలపరరరర
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధడకర యల ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-109
వయససస:36
లస: ససస స
9860 MLJ0742957
పపరర: ససరగష యలపరరస

తసడడ:డ రమణయఖ జజ గరర మమ డడ
ఇసటట ననస:99-3-113
వయససస:66
లస: పప

తలర : వనసకరయమణ చకకరర
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:36
లస: పప
9857 NDX0327957
పపరర: లకడణ తరరపతమణ యల ప రరస

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప నలలరశకఏదదబ
ఇసటట ననస:99-3-113
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర య ప రరస
ఇసటట ననస:99-4-108
వయససస:64
లస: ససస స
9854 MLJ0743732
పపరర: కకటటశసరరరవప యలపరరస

94-157/464 9841 AP151000000065
9840 NDX2038033
పపరర: వనసకట సరయ రరస నలలరశకఏదదబ
పపరర: భభససరరరవప జజగరర మమ డడ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:50
లస: పప
94-144/663

9838 NDX2038041
పపరర: కమల కలమలరర నలలరశకఏదదబ

భరస : వనసకట కకషష రరవప నలలరశకఏదదబ
ఇసటట ననస:99-3-113
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రఘబనడదరరవప
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప
ఇసటట ననస:99-4
వయససస:49
లస: పప
9848 AP151000006075
పపరర: శవనడగగశసరరరవప నలర జరర

94-157/461

తసడడ:డ భభససరరరవప జజ గరర మమ డడ
ఇసటట ననస:99-3-113
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భభససరరరవప జజ గరర మమ డడ
ఇసటట ననస:99-3-113
వయససస:61
లస: ససస స
9842 MLJ0740555
పపరర: శకవరణణ దదవనసల

9837 MLJ0740787
పపరర: సకజన జజగరర మమడడ

9862 NDX2775898
పపరర: మలర క కరరపరపప

94-157/775

తసడడ:డ శకనస కరరపరపప
ఇసటట ననస:99-4-112
వయససస:18
లస: ససస స
94-157/479

94-63/1137
9865 NDX2947430
పపరర: అరరణ కలమలర మలగరసట పట
న డడసట సక
న
కకరట తకరసళళపరటట
తసడడ:డ కకషరష నసదస తకరసళళపరటట
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:69
లస: పప
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94-157/480

భరస : కకషష మరరయలల
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:32
లస: ససస స
9869 AP151000000060
పపరర: శకనస మరరయలల

94-157/481

భరస : శకనస మరరయలల
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:43
లస: ససస స
94-157/483

తసడడ:డ సససహచలస మరరయలల
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:48
లస: పప
9872 MLJ0741496
పపరర: రరసబభబబ సరరపపడడ

9867 AP151000003244
పపరర: శవ పరరసత మరరయలల

9870 NDX2947414
పపరర: జయపడద తకరసళళపరటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప స రర పపడడ
ఇసటట ననస:99-4-115/1
వయససస:46
లస: పప

9873 NDX0787549
పపరర: భభగఖలకడణ బ బబ లలర

94-160/617

9871 AP151000003391
పపరర: ఇసదదరరదదవ స రర పపడడ

94-157/484

భరస : నరసససహరరమ స రర పపడడ
ఇసటట ననస:99-4-115/1
వయససస:71
లస: ససస స
94-157/486

భరస : పపరష చసదడశశఖర బబ లలర
ఇసటట ననస:99-4-116/1
వయససస:43
లస: ససస స

94-157/488 9876 NDX0968826
9875 NDX0968776
పపరర: మహన లకడణ ససజనఖ రరమరరజ
పపరర: భభగఖలకడణ రరమరరజ

94-157/482

తసడడ:డ సససహచలస మ రర యల ల
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:43
లస: పప

భరస : అరరణ కలమలర తకరసళళపరటట
ఇసటట ననస:99-4-115
వయససస:58
లస: ససస స
94-157/485

9868 MLJ0743344
పపరర: కకషష మరరయలల

9874 AP151000000096
పపరర: పపరష చసదడశశఖర బబ లలర

94-157/487

తసడడ:డ వనసకటటశసరరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:99-4-116/1
వయససస:51
లస: పప
94-157/489

9877 NDX0968867
పపరర: కనక దసరరరసబ ససతడరమన

94-157/490

తసడడ:డ వనసకట రరమ వర పడసరద రరవప రరమ రరజ భరస : వవసకట రరమ వర పడసరద రరవప రరమ రరజ
ఇసటట ననస:99-4-117
ఇసటట ననస:99-4-117
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కణణవపర ససతడ రరమన
ఇసటట ననస:99-4-117
వయససస:75
లస: ససస స

9878 NDX1073287
పపరర: కర వ కలమలర తదజ కర

9880 NDX2039312
పపరర: కకరస ర తలతతటట

94-157/491

తసడడ:డ వనసకట రమణ కర
ఇసటట ననస:99-4-117
వయససస:28
లస: పప
9881 NDX2039304
పపరర: కకరణ కలమలర తలతతటట

94-157/494

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:99-4-119
వయససస:43
లస: పప
9884 NDX0516179
పపరర: అనసష మలలర ల

94-157/492

9882 NDX2326676
పపరర: రరమ మమరరస కరమశశటట

94-157/495

94-157/497

9885 NDX0515668
పపరర: రరగ దదవఖ మలలర ల

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:99-4-120
వయససస:55
లస: పప

9888 NDX0458877
పపరర: వనసకట బబబ పదణశక గరరకపరటట

తసడడ:డ జజన పడకరశ రరవప డకలసమలర
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:32
లస: ససస స

9893 NDX1782961
పపరర: నడగ జజఖత వరసకక

9894 NDX1400589
పపరర: శరసత బభలన

భరస : శకనవరస రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:41
లస: ససస స

94-157/498

94-144/667

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:47
లస: ససస స

94-157/496

9886 NDX0515718
పపరర: ల ల త మలలర ల

94-157/499

భరస : హరరనడథ బభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:99-4-120
వయససస:52
లస: ససస స
94-157/501

భరస : ససబడహణణణఖశసర రరవప శరనస
ఇసటట ననస:99-4-121
వయససస:53
లస: ససస స

94-144/664 9891 NDX0737643
9890 NDX1712380
పపరర: జజన అననజయలత డకలసమలర
పపరర: రరణణ బబజరస

9883 NDX0969014
పపరర: మమనక మలలర ల
తసడడ:డ హరరనడదడబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:99-4-120
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనడథ బభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:99-4-120
వయససస:31
లస: ససస స
94-157/500

94-157/493

భరస : కకరణ కలమలర తలతతటట
ఇసటట ననస:99-4-119
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:99-4-119
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హరరనడథ బభబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:99-4-120
వయససస:29
లస: ససస స
9887 NDX0582304
పపరర: హరరనడథ బభబబ మలలర ల

9879 NDX1427005
పపరర: వనసకట రమణ కణణవపర
ససతడరరమన
తసడడ:డ ససతడరరమన కణణవపర
ఇసటట ననస:99-4-117
వయససస:67
లస: పప

9889 NDX0583039
పపరర: ససబడహణణణఖశసర రరవప శరనస

94-157/502

తసడడ:డ కడర సరగరస శరనస
ఇసటట ననస:99-4-121
వయససస:56
లస: పప
94-144/665

9892 NDX0737353
పపరర: శకలకడణ టట

94-144/666

భరస : బడహణనడయబడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:38
లస: ససస స
94-144/668

9895 NDX0737072
పపరర: రతడనబభయ డడ

94-144/669

భరస : సరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:49
లస: ససస స
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9896 NDX1194505
పపరర: ససబభబయమణ నడగరరరడడ

94-144/670

భరస : మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:51
లస: ససస స
9899 NDX1194471
పపరర: ఆదదరరడడబ నడగరరరడడడ

94-144/673

9900 NDX0735712
పపరర: నడగగశసరరరవప తతకల

94-144/676

9903 NDX1194653
పపరర: మలర కరరరరనరరడడడ నడగరరరడడడ

తసడడ:డ దచరరఖ నడయక
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:43
లస: పప

9906 NDX0735548
పపరర: బడహణనడయబడడ టట

తసడడ:డ జగససభబభన డకలసమల
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:60
లస: పప
9914 NDX1816125
పపరర: నడగ తదజశసన కకకర

94-144/687

94-144/690

భరస : అమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:46
లస: ససస స

9915 NDX0735738
పపరర: లకడణ కసచరర

9918 NDX0737585
పపరర: వనసకట అపరపరరవప పసరరగబపలర

94-144/693

9921 NDX1782706
పపరర: అనసషర ససరరన

94-144/683

9924 NDX0736058
పపరర: శవపరరసత ససరరన
భరస : వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:47
లస: ససస స

9904 NDX0737387
పపరర: ససరగష బబజరస

94-144/678

9907 NDX1883058
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డడడపలర

94-144/681

9910 NDX1400597
పపరర: ససబడమణఖస బభలన

94-144/684

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:58
లస: పప
94-144/686

9913 NDX2703924
పపరర: రరమ దదవ కరరమమరర

94-152/666

భరస : ఇసరసక కరరమమరర
ఇసటట ననస:99-5-155
వయససస:34
లస: ససస స
94-144/688

9916 NDX0734814
పపరర: నడగగశసరరరవప కర

94-144/689

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:99-6
వయససస:31
లస: పప
94-144/691

9919 NDX1783159
పపరర: సససదసజజ ససరరన

94-144/692

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ ససరరన
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:27
లస: ససస స
94-144/694

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ ససరరన
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:31
లస: ససస స
94-144/696

94-144/675

తసడడ:డ పపలర యఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకడణనరసససహస
ఇసటట ననస:99-6
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:29
లస: ససస స
9923 NDX1800896
పపరర: మరర బ యస

94-144/680

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:99-6
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప
ఇసటట ననస:99-6
వయససస:34
లస: పప
9920 NDX0737312
పపరర: అపరష ససరరన

9912 NDX0735340
పపరర: యయసప బబ బబజరస

9901 NDX0927749
పపరర: అనల కలమలర పలర పప లల

తసడడ:డ యయసప బబ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:65
లస: పప

తలర : రరజగశసరర కకకర
ఇసటట ననస:99-6
వయససస:26
లస: ససస స
9917 NDX1169770
పపరర: వవసకటరరవప కరజజ

94-144/677

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:50
లస: పప
94-144/685

94-144/672

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:45
లస: పప

94-144/682 9909 NDX0737205
9908 NDX1712398
పపరర: జజన పడకరశ రరవప డకలసమల
పపరర: సరమమఖల జజన డడ

9911 NDX1194497
పపరర: మలలరరరడడడ నడగరరరడడడ

94-144/674

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:33
లస: పప
94-144/679

9898 NDX0736652
పపరర: మబతస మణ టట

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:32
లస: పప
9905 NDX0737767
పపరర: శకనవరస నడయక బ

94-144/671

భరస : యయసప బబ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:99-5
వయససస:30
లస: పప
9902 NDX1194489
పపరర: నడగగశసరరరడడడ నడగరరరడడడ

9897 NDX0737478
పపరర: శవరమణ బబజరస

9922 NDX1548181
పపరర: లకడణ కరవవరర

94-144/695

భరస : శకనవరసన కరవవరర
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:41
లస: ససస స
94-144/697

9925 NDX1474469
పపరర: లగరశశటట ససమన

94-144/698

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:35
లస: పప
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9926 NDX1474568
పపరర: ఏలయలస మహమణద షపక

94-144/699

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:39
లస: పప
9929 NDX1474527
పపరర: బభలన ససబడమణఖ

94-144/702

94-144/705

94-144/708

94-157/504

94-157/506

94-157/509

94-157/741

9939 NDX2559482
పపరర: చనణయ రరవప చసదడ

9942 NDX0327767
పపరర: శవ కలమలరర యరగరరర

9945 AP151000000018
పపరర: ససబభబరరవప య ర గగరర

9948 NDX2858603
పపరర: పదడణవత యరగరరర

94-157/512

9951 NDX2326569
పపరర: పడశరసత కరలలవ

94-159/760

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప ఒ గర బబ య న
ఇసటట ననస:99-174
వయససస:34
లస: ససస స

9954 NDX0516104
పపరర: సరమలమ జఖస ఒ గర బబ య న
భరస : నడగగశసరరరవప ఒ గర బబ య న
ఇసటట ననస:99-174
వయససస:58
లస: ససస స

9934 NDX0614172
పపరర: పదడణవత పలలర పప లల

94-144/707

9937 MLJ0747550
పపరర: మహహదదబన బభషర షపక

94-157/503

9940 AP151000003252
పపరర: అసజమణ వరర

94-157/505

భరస : పడసరదస వరర
ఇసటట ననస:99-166
వయససస:59
లస: ససస స
94-157/507

9943 NDX0327734
పపరర: లకడణ యరగరరర

94-157/508

భరస : శకనవరసరరవప యర గగరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:44
లస: ససస స
94-157/510

9946 NDX1652743
పపరర: ససబడహణణఖస వకసలగడడ

94-157/511

తసడడ:డ కకషష మమరరస వకసలగడడ
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:59
లస: పప
94-157/742

9949 NDX2858447
పపరర: అనసష యరగరరర

94-157/743

తసడడ:డ అచచ రరవప యరగరరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:20
లస: ససస స
94-157/513

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:99-171
వయససస:21
లస: పప
94-157/515

94-144/704

తసడడ:డ జజన అహమణద షపక
ఇసటట ననస:99-9-296
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరవప యరగరరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమ లసగయఖ క లల వ
ఇసటట ననస:99-171
వయససస:57
లస: ససస స
9953 NDX0516070
పపరర: రరజరరజగశసరర ఒ గర బబ య న

94-144/709

తసడడ:డ పరటటపరటట యర గగరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:42
లస: పప

భరస : అచచ రరవప యరగరరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:39
లస: ససస స
9950 NDX0327809
పపరర: లకడణ క లల వ

9936 NDX0614206
పపరర: ససధడకర నసతలపరటట

9931 NDX2035922
పపరర: ససషణ లలగరశశటట

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప యర గగరర
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబడహణణఖస వకసలగడడ
ఇసటట ననస:99-169
వయససస:54
లస: ససస స
9947 NDX2950277
పపరర: పరరసత యరగరరర

94-144/706

తసడడ:డ భభససర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:99-58
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద వరర
ఇసటట ననస:99-166
వయససస:36
లస: పప
9944 NDX1652719
పపరర: జయ లకడణ వకసలగడడ

9933 NDX0614214
పపరర: నలవవణణ బభణడవత

94-144/701

తసడడ:డ నడగ రరజ లలగర శశటట
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరపరప
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప బళళర
ఇసటట ననస:99-9-298
వయససస:39
లస: పప
9941 NDX1380062
పపరర: కకరణ వరర

94-144/703

భరస : శకనవరస నడయక
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధడకర మమడడ
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:47
లస: పప
9938 MLJ2375426
పపరర: శకనవరసరరవప బళళర

9930 NDX1474451
పపరర: లగరశశటట నడగరరజ

9928 NDX0736769
పపరర: వనసకటటశసర రరడడడ ససరరన

తసడడ:డ సతస రరడడడ
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకతత
స రర
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:99-9
వయససస:39
లస: ససస స
9935 NDX1756073
పపరర: కకటటశసర పడసరద మమడడ

94-144/700

తసడడ:డ అబబబల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమనఖస
ఇసటట ననస:99-8
వయససస:58
లస: పప
9932 NDX1227891
పపరర: వనసకట ససజజత మసదలపప

9927 NDX1800870
పపరర: అమర బభషర షపక

9952 NDX0326769
పపరర: రరమ లసగయఖ క లల వ

94-157/514

తసడడ:డ నడగ లసగయఖ క లల వ
ఇసటట ననస:99-171
వయససస:69
లస: పప
94-157/516

94-157/517
9955 NDX0582981
పపరర: ఉమలమహహశసర రరవప ఒ గర బబ
యన
తసడడ:డ నడగగశసర రరవప ఒ గర బబ య న
ఇసటట ననస:99-174
వయససస:34
లస: పప
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94-157/518 9957 NDX1298249
9956 NDX0582908
పపరర: నడగగశసర రరవప ఒ గర బబ య న
పపరర: వనష
స షవ సససదసర కకరరమలళర

తసడడ:డ బభ ప యఖ ఒ గర బబ య న
ఇసటట ననస:99-174
వయససస:67
లస: పప
9959 NDX0870295
పపరర: ససమవరరరన వవ మబ ల

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకరరమలళర
ఇసటట ననస:99-177
వయససస:28
లస: ససస స
94-157/521

తసడడ:డ రరసబభబబ వవ మబ ల
ఇసటట ననస:99-179
వయససస:29
లస: ససస స
9962 NDX1298264
పపరర: సససలజజ క రరక

9960 AP151000003264
పపరర: వనసకయమణ వవ మబ ల

94-157/524

9963 NDX1638917
పపరర: రరమ దదవ గసజబబ యన

94-157/522

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప అడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:61
లస: పప
94-157/528

భరస : సతఖనడరరయణ బ సర
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:49
లస: ససస స

94-157/520

9961 AP151000003263
పపరర: ససదదషషమణ బసడడ

94-157/525

94-144/942

94-157/526
9964 NDX1970509
పపరర: వనసకట ససబడహణణఖ బమమససర
రరవప గసజనడబబ యన
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ గసజనడబబ యన
ఇసటట ననస:99-182
వయససస:56
లస: పప

9967 NDX0876979
పపరర: హరరకర రరణణ అడడడ

94-157/527

భరస : కనక దసరరర మలర కరరరరన రరవప అడడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అడడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:31
లస: ససస స

9969 AP151000003270
పపరర: మలధవ అడడడ

9970 NDX1203454
పపరర: సతఖ మణణకసఠ బభసర బభ సర

94-157/529

భరస : కనకదసరరరమలర ఖలరరరనరరవప అ డడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బభ సర
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:30
లస: పప
9973 AP151000003271
పపరర: పదణ యలపరరస

తసడడ:డ కనకదసరర మలర కరరరరనరరరవప అ డడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:38
లస: పప

94-157/532
9972 AP151000000031
పపరర: కనకదసరరరమలర ఖలరరరనరరవప అ
డడడ
తసడడ:డ వనసకటరరమలరరవప అ డడడ
ఇసటట ననస:99-183
వయససస:64
లస: పప

భరస : కకకషష రరరవప య ప రరస
ఇసటట ననస:99-184
వయససస:46
లస: ససస స

9974 AP151000003269
పపరర: లకడణదదవ యలపరరస

9975 AP151000003268
పపరర: రరఘవమణ యలపరరస

9976 NDX1970525
పపరర: సరయ కకషష యపత

9971 NDX0876961
పపరర: నడగ రరజగశ అ డడడ

94-157/531

94-157/535

భరస : శకనవరసరరవప య ప రరస
ఇసటట ననస:99-184
వయససస:49
లస: ససస స
9977 AP151000000034
పపరర: పరపరరరవప యలపరరస
తసడడ:డ కకషరషరరవప య ప రరస
ఇసటట ననస:99-184
వయససస:48
లస: పప

9978 AP151000003285
పపరర: శకదదవ మవరస మ వరస

తలర : ఆదదలకడణ సప మవ ర పప
ఇసటట ననస:99-189
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర బతషల
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:38
లస: ససస స

94-157/539

9984 AP151000003356
పపరర: శకలసతల తరర కకస వళళళరర

94-157/534

94-157/537

9979 NDX1478701
పపరర: కకరసన నవరరళర

94-157/547

భరస : సతడఖనసదస నవరరళర
ఇసటట ననస:99-189
వయససస:34
లస: ససస స
94-157/549

భరస : చసదడ మహన సప మవ ర పప
ఇసటట ననస:99-189
వయససస:52
లస: ససస స
94-155/688

94-157/530

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యపత
ఇసటట ననస:99-184
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజశశఖర మ వరస
ఇసటట ననస:99-185
వయససస:65
లస: ససస స

94-157/548 9981 NDX0516138
9980 NDX0878470
పపరర: బసదసమలధసరర సప మ వరర పప
పపరర: ఆదదలకడణ సప మ వరర పప

9983 NDX2694008
పపరర: కకటటశసరమణ బతషల

94-157/536

భరస : కకకషష రరరవప య ప రరస
ఇసటట ననస:99-184
వయససస:68
లస: ససస స
94-157/538

94-157/523

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప బస డడ
ఇసటట ననస:99-179
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : బమ ఈశసర రరవప గసజబబ యన
ఇసటట ననస:99/182
వయససస:40
లస: ససస స

94-144/941 9966 NDX3075595
9965 NDX3077005
పపరర: కనకదసరరరమలర ఖలరరరనరరవప అడడడ
పపరర: మలధవ అడడడ

9958 NDX1785270
పపరర: సరయ లకడణ వవమబల

తసడడ:డ రరసబభబబ వవమబల
ఇసటట ననస:99-179
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప వవ మబ ల
ఇసటట ననస:99-179
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవ క రరక
ఇసటట ననస:99-181
వయససస:41
లస: ససస స

9968 NDX1298272
పపరర: లకడణబభససరమ బ సర

94-157/519

9982 NDX1478727
పపరర: దదవమణణ నవరరళర

94-157/550

భరస : ససరఖనడరరయణ నవరరళర
ఇసటట ననస:99-189
వయససస:55
లస: ససస స
94-157/551

భరస : జజనకక రరమన తరర కకస వ ళళళరర
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:47
లస: ససస స

9985 AP151000003354
పపరర: శకనవరసరరణణ తరర కకస వలల
ర రర

94-157/552

భరస : సతఖనడరరయణ మమరరస తరర కకస వ ళళళరర
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:50
లస: ససస స
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9986 AP151000003344
పపరర: శకదదవ తరర కకస వళళళరర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణమమరరస తరర కకస వ ళళళరర
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ మమరరస తరర కకస వ ళళళరర
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:72
లస: ససస స

94-157/555
9988 AP151000000318
పపరర: సతఖనడరరయణమమరరస తరర కకస
వలల
ర రర
తసడడ:డ శశషయఖ తరర కకస వ లల
ర రర
ఇసటట ననస:99-190
వయససస:79
లస: పప

9989 NDX2965689
పపరర: తదజశస రరడడడ కకలర

9990 NDX2415313
పపరర: భభగఖలకడణ మలలరల

9991 NDX2415362
పపరర: శకనవరసరరవప ఏదవలర

94-157/553

94-151/1120

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:20
లస: ససస స
9992 NDX2853240
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కకలర

94-157/746

94-157/749

94-157/559

94-157/562

94-157/565

94-157/568

తసడడ:డ రవసదడబభబబ మలకకనవన
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:43
లస: పప

9999 NDX0787275
పపరర: ఇసదదరర బబబ టట

10002 NDX0787614
పపరర: చననమణ తలకకల

10005 NDX1933341
పపరర: సరగజన కసదసల

10008 NDX1742213
పపరర: అనసదదప వనసకట కకనకళర

94-157/571

10011 NDX1868589
పపరర: రరజజ శశఖర గగపసశశటట

94-157/560

10014 NDX1947862
పపరర: మబరళ కకషష కకనకళర
తసడడ:డ నడరరయణ రరవప కకసకళళ
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:62
లస: పప

9997 NDX0906214
పపరర: హహమ ఐశసరఖ తనన రర

94-157/558

10000 NDX1478545
పపరర: జయ కలలఖణణ పసరర

94-157/561

భరస : ససరజ కలమలర భటటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:39
లస: ససస స
94-157/563

10003 NDX0911362
పపరర: అనసరరధ తనన రర

94-157/564

భరస : శకనవరసరరవప తనన రర
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:57
లస: ససస స
94-157/566

10006 NDX1868894
పపరర: సరగజన తతలగసశశటట

94-157/567

భరస : పసససకటటసరసరరవ తత ల గస శశ టటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:69
లస: ససస స
94-157/569

10009 NDX1868613
పపరర: చసదడ శశఖర గగపసశశటట

94-157/570

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:35
లస: పప
94-157/572

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:39
లస: పప
94-157/574

94-157/748

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనన రర
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కకషష కకనకళర
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:30
లస: పప

తలర : చననమణ తల కకల
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:35
లస: పప
10013 NDX1298298
పపరర: ససనల మల కక నవ న

94-157/750

భరస : నడగగశసర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజ భటటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:70
లస: ససస స
10010 NDX0875401
పపరర: పడదదప కలమలర తల కకల

9996 NDX2856235
పపరర: ఆశ జజఖతరణయ కలసడదటట

9994 NDX2955235
పపరర: కగ జగ వ లకడణ కకలర
భరస : రరజగసదడ పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపరష యఖ తలకకల
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష కకనకళర
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:59
లస: ససస స
10007 NDX1478735
పపరర: సతఖవత చసకస

94-157/747

తలర : చననమణ టట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససనల మలకకనవన
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:43
లస: ససస స
10004 NDX1769076
పపరర: లకడణ కమల కకనకళర

9993 NDX2858736
పపరర: అచచ రరవప యరగరరర

94-157/557

తసడడ:డ కనకయఖ ఏదవలర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఫణణ వర శరఖస ససడర కలసడదటట
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడదదప కలమలర తల కకల
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:36
లస: ససస స
10001 NDX1298306
పపరర: అనసరరధడ మల కక నవ న

94-157/556

తసడడ:డ పటట పటట యరగరరర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ యజజ నడరరయణ కలసడదటట
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:36
లస: పప
9998 NDX0787242
పపరర: ససధడరరణణ తల కకల

94-157/554

భరస : శకనవరస రరవప ఎడవలర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:99-196
వయససస:55
లస: పప
9995 NDX2858892
పపరర: ఫణణ వర శరఖస ససడర కలసడదటట

9987 AP151000003345
పపరర: లకడణ తరర కకస వళళళరర

10012 NDX1478602
పపరర: ససరజ కలమలర భటటట

94-157/573

తసడడ:డ రరజ భటటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:41
లస: పప
94-157/575

10015 NDX0910992
పపరర: శకనవరసరరవప తనన రర

94-157/576

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తనన రర
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:63
లస: పప
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10016 NDX1298280
పపరర: రవసదడబభబబ మల కక నవ న

94-157/577

తసడడ:డ ఎకరసబరస మలకకనవన
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:65
లస: పప
10019 NDX1756305
పపరర: సరజద మహమణద

94-157/580

94-157/583

94-157/586

94-157/589

భరస : శశషగరరర రరవప గసట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:42
లస: ససస స
10031 NDX1970376
పపరర: రమలదదవ రరవపరటట

94-157/592

94-157/595

94-157/598

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:65
లస: ససస స
10040 NDX1785197
పపరర: వనసకట కకషష పడమద గసట

10026 NDX1785379
పపరర: ఖలదరరననసర బబగమ
మహమణద
భరస : అహమద షరరఫ మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:37
లస: ససస స

94-157/587

10029 NDX1742957
పపరర: యలమన దదవ సప మరగతష

94-157/590

10032 AP151000003072
పపరర: భభగఖలకడణ కరసడసరర

10035 NDX1813204
పపరర: ససగబణ ననలనసతల

94-157/601

94-157/604

తసడడ:డ వనసకటటససర రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:27
లస: పప

10021 NDX1970632
పపరర: కరవఖ గసట

94-157/582

10024 NDX2154037
పపరర: కరకసత గగరరబబ యన

94-157/585

భరస : సప మ శశఖర జ
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:32
లస: ససస స
10027 NDX2326593
పపరర: బభల నడగలకడణ మలరస

94-157/588

భరస : మబరళమహన రరవప
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:36
లస: ససస స
10030 NDX2081420
పపరర: రరజఖలకడణ నడ రరన

94-157/591

భరస : సరసబశవరరవప నడ రరన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:51
లస: ససస స
94-157/593

10033 NDX1756289
పపరర: ఝలనస రరణణ యలరర గడడ

94-157/594

భరస : చసద బభష మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మధసససదన రరవప ననలనసతల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:61
లస: ససస స

94-157/597
10036 NDX1799081
పపరర: ౘ్జహహరరననసర బబగమ
మహమణద
భరస : మహబమబ బభషర మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:62
లస: ససస స

10038 AP151000003013
పపరర: సరవతడమణ కరసడసరర

10039 NDX1970368
పపరర: నడగగశసరమణ రరవపరటట

94-157/596

94-157/599

భరస : రరమయఖ కరసడసరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గసట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:24
లస: పప
10043 NDX1742791
పపరర: ససజయ ననమలపపరర

94-157/584

భరస : భభససరరరవప కరసడసరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ గగవరబబ యయన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:59
లస: ససస స
10037 NDX2326585
పపరర: జయలకడణ చససడసరర

10023 NDX2081446
పపరర: మనషర భబమనవన

94-157/579

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గసట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ధనససజయరరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశసర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:51
లస: ససస స
10034 NDX2119932
పపరర: పదడణవత గగవరబబ యయన

94-157/581

భరస : ససనల నరనవ
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ పడకరశ నవలనసతల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:35
లస: ససస స
10028 NDX1970715
పపరర: అనసత లకడణ గసట

10020 NDX1756297
పపరర: ఫరరమన మహమణద

10018 NDX1478552
పపరర: రరజ భటటట

తసడడ:డ ధరణరరవప భటటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చసద బభష మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ మరరయలల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:31
లస: ససస స
10025 NDX1951400
పపరర: కలలఖణణ నవలనసతల

94-157/578

తసడడ:డ కకషషయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:99-197
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చసద బభష మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:24
లస: ససస స
10022 NDX1868837
పపరర: సరణఖ మరరయలల

10017 NDX1868670
పపరర: నడగగశసర రరవప గగపసశశటట

10041 NDX1742973
పపరర: మనససస మసదడపప

94-157/600

భరస : లకణయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:79
లస: ససస స
94-157/602

10042 NDX1742825
పపరర: మహహసదడ నడథ ననమలపపరర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ పడసరద మసదడపప
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:26
లస: పప

10044 NDX1742858
పపరర: రవ నడరరన

10045 NDX2081412
పపరర: ససనల నడ రరన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడరరన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:29
లస: పప

94-157/605

94-157/603

94-157/607

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడ రరన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:33
లస: పప
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10046 NDX1970905
పపరర: తరరమల ససరఖనడరరయణ
గవరబబ యన
తసడడ:డ గసగయఖ గవరబబ యన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:34
లస: పప

94-157/608

10049 NDX2154029
పపరర: సప మ శశఖర గగవరబబ యన

94-157/611

తసడడ:డ గసగయఖ గగవరబబ యన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:37
లస: పప

94-157/609 10048 NDX1742999
10047 NDX1773689
పపరర: ఖలధర మహహదబ దన మహమణద
పపరర: వనసకటటశ మరరయలల

తసడడ:డ మహబమబ బభషర మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరహరరరరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:37
లస: పప

10050 NDX1951392
పపరర: శవ పడకరశ నవలనసతల

10051 NDX0365668
పపరర: శకనవరసరరవప పప రర

94-157/614 10053 NDX1970608
10052 AP151000000165
పపరర: భభససరరరవప కరసడసరర కరసడసరర
పపరర: శశషగరరర రరవప గసటభ

10055 NDX2028646
పపరర: సరసబశవరరవప నడ రరన

94-157/617

94-157/620

94-157/751

భసధసవప: సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:68
లస: పప
10064 NDX2769313
పపరర: గరరరధర బభలకకషష రరవపరటట

94-157/754

10054 NDX1756271
పపరర: చసద బభష మహమణద

94-157/616

94-157/619
10057 NDX2081461
పపరర: వ జ యస ఎన మలర కరరరరన
రరవప కకతస మలసస
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:61
లస: పప

10059 NDX1773481
పపరర: మధస ససధదన రరవప
ననలనసతల
తసడడ:డ కరమమశసర రరవప ననలనసతల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:68
లస: పప

94-157/621

94-157/622
10060 NDX1800623
పపరర: మహబమబ బభషర మహమణద

10062 NDX2856300
పపరర: కకటయఖ కకలర

94-157/752

తసడడ:డ అబబబల హహహ మహమణద
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:84
లస: పప

10065 NDX2752418
పపరర: మహహత రరడడడ కలశస

10068 NDX2467942
పపరర: పరరసత పపల

10063 NDX1742874
పపరర: శరసత కలమలరర దసడడడ

94-157/753

భసధసవప: శరసత కలమలరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:57
లస: ససస స
94-157/755

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:18
లస: పప
94-157/757

తసడడ:డ సససదయఖ పప రర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:38
లస: పప

94-157/618

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:32
లస: పప
10067 NDX2766822
పపరర: భవఖ శశసత పపలపరటట

10056 NDX1970343
పపరర: కకటటశసర రరవప రరవపరటట

94-157/613

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకణయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గగవరబబ యయన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:64
లస: పప
10061 NDX3034618
పపరర: సతఖనడరరయణ దసడడడ

94-157/615

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప నడ రరన
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:59
లస: పప
10058 NDX2119940
పపరర: గసగయఖ గగవరబబ యయన

94-157/612

తసడడ:డ మధసససధన రరవప నవలనసతల
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కరసడసరర
ఇసటట ననస:99-198
వయససస:54
లస: పప

94-157/610

10066 NDX2766863
పపరర: వజయ పపలపరటట

94-157/756

భరస : వనసకట ససరఖ నడగగశసర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:99-198,FN 2E,West End
వయససస:50
లస: ససస స
94-157/624

10069 NDX2467967
పపరర: రరజగసదడ రరడడడ పపల

94-157/625

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ నడగగశసర రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:99-198,FNo 2E,West end
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సదడ శవ రరడడ పపల
ఇసటట ననస:99-198,F.NO.5A,WEST END BL
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సదడ శవ రరడడ పపల
ఇసటట ననస:99-198,F.NO.5A,WEST END BL
వయససస:32
లస: పప

10070 NDX2467959
పపరర: మహహసదడ పపల

10071 NDX2467934
పపరర: సదడ శవ రరడడ పపల

10072 NDX0459156
పపరర: శఖమల

94-157/626

94-157/627

తసడడ:డ సదడ శవ రరడడ పపల
ఇసటట ననస:99-198,F.NO.5A,WEST END BL
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:99-198,F.NO.5A,WEST END BL
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:99-199
వయససస:57
లస: పప

10073 NDX2856334
పపరర: భభరత కకలర

10074 NDX3250750
పపరర: కకటటరతనస కకతస మలసస

10075 NDX3284833
పపరర: రరమయఖ కకతస మలసస

భరస : కకటయఖ కకలర
ఇసటట ననస:99-199
వయససస:55
లస: ససస స

94-157/758

భరస : రరమయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:99-199
వయససస:67
లస: ససస స

94-157/801

94-123/101

94-158/391

తసడడ:డ లకణయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:99-199
వయససస:69
లస: పప
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94-157/623

భరస : శకనవరస రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:99-199 FNO -4D
వయససస:40
లస: ససస స
10079 NDX1727942
పపరర: శకనవరస రరవప మలచవరపప

94-163/1184

10077 NDX1948860
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలశస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలచవరపప
ఇసటట ననస:99-204/2
వయససస:27
లస: పప

10080 ZGF1146588
పపరర: ససజజయ కలమలర పససపపల

10081 NDX3147337
పపరర: శరస నడయక వసకణవత

తసడడ:డ సససకనన పససపపల
ఇసటట ననస:102
వయససస:44
లస: పప

10082 NDX3259025
పపరర: నగరజ గగపసదదశ

10083 NDX2524437
పపరర: నడగ కలమలరర పసటట ట

తసడడ:డ బలరరజ
ఇసటట ననస:121-7-1539
వయససస:19
లస: పప
10085 NDX2542447
పపరర: భరదడసజ రరడడడ పసటట ట
తసడడ:డ శకనసవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:134-16-1471
వయససస:26
లస: పప
10088 NDX2874212
పపరర: మనస అడడరర

94-151/933

94-173/634

94-13/729

94-23/598

94-33/737

95-217/754

10095 NDX2660082
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ మబననసగర

10098 NDX2952380
పపరర: శకనడగ జజఖత మవస

10101 NDX3224599
పపరర: వనసకట రమణ ధరణణకకట

94-73/797

10104 NDX3068285
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదవసగబలల
తసడడ:డ ససబబ రరవప దదవసగబలల
ఇసటట ననస:202
వయససస:48
లస: పప

94-166/662

10087 NDX2576270
పపరర: ఝనస లకడణ గబసటటపలర

94-153/610

10090 NDX2154268
పపరర: వషష
ష వరర న ఓలలటట

94-162/859

తలర : శకనవరస ఓలలటట
ఇసటట ననస:165
వయససస:24
లస: పప
94-5/893

10093 NDX3142544
పపరర: శవ నడగ జజఖత మరరక బబ యన

94-8/1354

భరస : పప లల రరజ మరరక బబ యన
ఇసటట ననస:202
వయససస:51
లస: ససస స
94-13/1163

10096 NDX2640845
పపరర: శరసత పసటభ

94-13/1164

భరస : వనసకట సరసమ బమసస
ఇసటట ననస:202
వయససస:38
లస: ససస స
94-28/903

10099 NDX3094695
పపరర: వరమణ వసగ

94-29/978

భరస : వ ససబబ రరడడడ వసగ
ఇసటట ననస:202
వయససస:68
లస: ససస స
94-37/802

తసడడ:డ శరణ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:202
వయససస:52
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససబభబ రరవప దదవసగబలల
ఇసటట ననస:202
వయససస:48
లస: పప

10092 NDX2638187
పపరర: మహమణద జవరద షపక

10084 NDX2542421
పపరర: శకనసవరస రరడడడ పసటట ట

భరస : శక హరర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:135-55 G1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరస నడగరరరరన రరడడడ మవస
ఇసటట ననస:202
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:202
వయససస:19
లస: ససస స
10103 NDX3074523
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దదవసగబలల

94-166/664

భసధసవప: అసజ రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:202
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:202
వయససస:37
లస: ససస స
10100 NDX2555217
పపరర: నఖత మదసబల

10089 SQX1056200
పపరర: ఫరతమల జహహరర షపక

94-145/745

తసడడ:డ నడగరసదడ రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:134-16-1471
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:202
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:202
వయససస:25
లస: పప
10097 NDX2592731
పపరర: ఉమదదవ మబననసగర

94-166/660

భరస : అజణర బ
ఇసటట ననస:157
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:182
వయససస:69
లస: పప
10094 NDX1848946
పపరర: వసశ కకషష మదసబల

10086 NDX2542439
పపరర: భరదడసజరరడడడ పస

94-163/1183

తసడడ:డ జగరరమ నడయక వసకణవత
ఇసటట ననస:108
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనసవరస రరడడడ పస
ఇసటట ననస:134-16-1471
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:138
వయససస:22
లస: ససస స
10091 NDX0098707
పపరర: సతఖనడరరయణ వరఖకరణ

94-151/932

భరస : శకనసవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:134-16-1471
వయససస:48
లస: ససస స
94-166/663

10078 NDX1727975
పపరర: సరయ నడగగసదడ మలచవరపప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ కలశస
ఇసటట ననస:99-199 fno-4D WEST END
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అదద నడరరయణ మలచవరపప
ఇసటట ననస:99-204/2
వయససస:47
లస: పప
94-165/1161

94-157/628

10102 NDX3092079
పపరర: గగతస నననపనవన

94-43/800

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నననపనవన
ఇసటట ననస:202
వయససస:23
లస: పప
94-74/862

10105 NDX3074911
పపరర: సతఖవత దదవసగబలల

94-74/863

భరస : మలర కరరరరన రరవప దదవసగబలల
ఇసటట ననస:202
వయససస:36
లస: ససస స
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94-74/864

Deleted

భరస : మలర కరరరరన రరవప దదవసగబలల
ఇసటట ననస:202
వయససస:36
లస: ససస స
10109 NDX2875649
పపరర: పదణ కకరకపరటట

94-77/925

భరస : అదసకåనèడడళళ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:202
వయససస:46
లస: ససస స
10112 NDX3113610
పపరర: శవ నడగ జజఖత మరరక బబ యన

94-87/1371

భరస : పప లల రరజ మరరక బబ యన
ఇసటట ననస:202
వయససస:51
లస: ససస స
10115 NDX3192887
పపరర: ససరఖకరసతస ఏదసల
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:202
వయససస:83

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:202
వయససస:83

94-118/1136

94-119/797

94-172/1031

95-6/781

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:202
వయససస:22
లస: పప
95-159/720

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:202
వయససస:43
లస: ససస స
94-144/744

94-148/420

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:204
వయససస:23
లస: పప

10108 NDX3005352
పపరర: నడగరజ తమణన పలర

94-75/1279

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమణనపలర
ఇసటట ననస:202
వయససస:30
లస: పప
10111 NDX2602787
పపరర: వవలసగరన జజపపసఫ రరడడ వనరరవ

94-80/829

తసడడ:డ అదసకåనèడడళళ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:202
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప రరడడ
ఇసటట ననస:202
వయససస:45
లస: పప

10113 NDX2691103
పపరర: అఖల

10114 NDX3248259
పపరర: శక దసరర శరఖమ సససదరర దదవ
వసగర
తసడడ:డ నడరరయణ మమరరస వసగర
ఇసటట ననస:202
వయససస:66
లస: ససస స

94-103/1412

10117 NDX3230489
పపరర: నడగలకడణ వషష
ష బబ టర

94-118/1336

94-89/717

10116 NDX3183878
పపరర: ససరఖకరసతస ఏదసల

94-118/1137

భరస : శకనవరస రరవప వషష
ష బబ టర
ఇసటట ననస:202
వయససస:64
లస: ససస స

లస: ససస స

10119 NDX3192952
పపరర: ససరఖకరసతస ఏదసల

94-119/798

లస: ససస స

10122 NDX3141835
పపరర: పప లల రరజ మరరక బబ యన

10125 SQX1593947
పపరర: నడరరయణ రరవప కకతస మలసస

10120 NDX3187200
పపరర: ససరఖకరసతస ఏదసల
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:202
వయససస:83

94-240/635

లస: ససస స

10123 SQX2076446
పపరర: శశకకనడ ఇమలనసయయల గసగవరపప

95-20/539

10126 SQX2075711
పపరర: పసడయసకర గబడద

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:202
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గబడద
ఇసటట ననస:202
వయససస:21
లస: ససస స

10128 SQX2406346
పపరర: సససయళద అహణద షపక

10129 NDX2983146
పపరర: శకనవరస రరవప చవర

10131 NDX1562637
పపరర: ఊరరణళ గరసడర

94-121/421

95-159/721

95-20/552

94-144/743

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చవర
ఇసటట ననస:203
వయససస:44
లస: పప
94-148/418

10132 MLJ0742395
పపరర: పదడణవత గరసడర

94-148/419

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:204
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ గరసడర
ఇసటట ననస:204
వయససస:52
లస: ససస స

10134 MLJ0742387
పపరర: వనసకటససబబయఖ గరసడర

10135 NDX3193828
పపరర: యశ కలమలర జరసన

తసడడ:డ పసదపపలర యఖ గరసడర
ఇసటట ననస:204
వయససస:57
లస: పప

95-5/714

తసడడ:డ దదవ కలమలర గసగవరపప
ఇసటట ననస:202
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:202
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చవర
ఇసటట ననస:203
వయససస:21
లస: ససస స
10133 NDX2111854
పపరర: మననజ కలమలర గరసడర

94-77/926

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మరరక బబ యన
ఇసటట ననస:202
వయససస:62
లస: పప

10124 SQX2042851
పపరర: వనసకట మణణ కలమలర ఉలర

10130 NDX2982817
పపరర: పడమధ చచదరర చవర

10110 NDX2877843
పపరర: సèవåమèయల కకరకపరటట

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:202
వయససస:83

భరస : అరరణ శశరర కకమబణ
ఇసటట ననస:202
వయససస:26
లస: ససస స

10127 SQX2405769
పపరర: షమమ ససలలసనడ షపక

Deleted

భరస : మలర కరరరరన రరవప దదవసగబలల
ఇసటట ననస:202
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:202
వయససస:83

లస: ససస స

10121 UOG0559700
పపరర: దదవఖశక అననపపరష కకమబణ

94-75/1278

తసడడ:డ శకధర శకపసరరమబబడడరర
ఇసటట ననస:202
వయససస:19
లస: పప

లస: ససస స

10118 NDX3200961
పపరర: ససరఖకరసతస ఏదసల

10107 NDX3089059
పపరర: సతఖవత దదవసగబలల

94-148/421

94-153/634

తసడడ:డ ఆశశ కలమలర జరసన
ఇసటట ననస:212,KIDAMBI RESIDENCY
వయససస:19
లస: పప
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10136 NDX3085172
పపరర: జజషషవర వననద కలమలర
పసరరమలళరపలర
తసడడ:డ జజన కణక రరవప కణక రరవప
ఇసటట ననస:216
వయససస:46
లస: పప

94-144/745

10139 NDX3145521
పపరర: శకనవరసరరవప వవదలలపపరరమ

94-145/747

తసడడ:డ గబరవయఖ వవదలలపపరరమ
ఇసటట ననస:236k
వయససస:49
లస: పప
10142 NDX2405678
పపరర: ససరర న మమడడకకసడసరర

10137 SQX2524395
పపరర: షపక గబలశన ఫసరడ రసప షపక

95-222/1468

భసధసవప: గబలశన ఫసరడ రసప గబలశన ఫసరడ రసప
ఇసటట ననస:216
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పసటట ట శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:227
వయససస:38
లస: ససస స

10140 NDX3075033
పపరర: అనల కలమలర శకసగరరపరటట

10141 NDX2835189
పపరర: నరణద కకకకల

94-144/747

తలర : మసజరర
ఇసటట ననస:237/e
వయససస:21
లస: పప
94-147/631

10138 NDX2842482
పపరర: పసటట ట శక దదవ

10143 NDX3041696
పపరర: ఏమ గణణశ బభబబ

94-196/892

94-144/748

తసడడ:డ పడకరశ కకకకల
ఇసటట ననస:237-i
వయససస:19
లస: ససస స
94-145/792

10144 NDX3066412
పపరర: ససధఖ రరణణ అవపతష

94-157/724

తసడడ:డ లలల బహదసర శరససస స మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:238/F
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: ఏమ జజఖత లకడణ
ఇసటట ననస:301 MANASA RESIDENCY
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: నడగ సససధసర గరదదరరడడడ
ఇసటట ననస:301NO KALYANI RESIDENCY
వయససస:55
లస: ససస స

10145 NDX3069762
పపరర: నడగ సససధసర గరదదరరడడడ

10146 NDX2516813
పపరర: మననజ కసచరర

తలర : ససదఖ రరణణ అవపతష
ఇసటట ననస:301NO KALYANI RESIDENCY
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనయ కలమలర ఆరణసరటన సగ కసచరర
ఇసటట ననస:303
వయససస:20
లస: పప

94-165/1159
10147 NDX3256500
పపరర: శరమ సరటరరరసగ పపడమ కలమలర
వససత కలమలర
తసడడ:డ వససత కలమలర శసరరజ
ఇసటట ననస:304, Meenakshi Palms, 10th lan
వయససస:46
లస: పప

10148 NDX3207255
పపరర: నరణల మడడడ

10149 AP151010261448
పపరర: మసగమణ గబమణడడ

10150
పపరర: శకనవరస కలమలర చదరరడడ

94-157/725

94-153/663

భరస : వనసకట ససబభబరరవప మడడడ
ఇసటట ననస:375 upstairs
వయససస:62
లస: ససస స
10151
పపరర: మననజ కలమలర నడగబసడడ

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:378
వయససస:47
94-71/1074

తసడడ:డ రమమశ బభబబ నడగబసడడ
ఇసటట ననస:383
వయససస:18
లస: పప
94-2/1172

తసడడ:డ జతదసదడ బభబబ కలరనఅలల
ఇసటట ననస:402
వయససస:20
లస: ససస స
10157 NDX2838274
పపరర: హరర నడగ మననహర సనడమమరర

94-8/1558

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సనడమమరర
ఇసటట ననస:402
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:402
వయససస:18
లస: ససస స

లస: ససస స

10152 AP151000360651
పపరర: కనకమహలకడణ ఎసకసశశటట

94-19/650

94-201/597

94-27/1149

10153 NDX2686830
పపరర: అసజన దదవ ఓరరచ

94-152/620

భరస : శకనవరస రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:401
వయససస:51
లస: ససస స

10155 NDX3005873
పపరర: అనసత పదణనడభ రరవప
గగకనకకసడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:402
వయససస:49
లస: పప

94-8/1556

10158 UQO0252833
పపరర: దదపసస వటటటకలటట

94-9/1088

10161 NDX3181203
పపరర: గబరరనడధరరవప అపపరరజ

10156 NDX3005832
పపరర: శరరష గగకనకకసడ

94-8/1557

భరస : అనసత పదణనడభ రరవప గగకనకకసడ
ఇసటట ననస:402
వయససస:41
లస: ససస స
10159 NDX3152030
పపరర: శశసత పసదబ ద

94-12/1417

తసడడ:డ బభపయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:402
వయససస:22
లస: ససస స
94-27/1147

10162 NDX3143211
పపరర: ససనత పపడడ

94-27/1148

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప అపపరరజ
ఇసటట ననస:402
వయససస:52
లస: పప

భరస : బభపయఖ పపడడ
ఇసటట ననస:402
వయససస:42
లస: ససస స

10164 NDX2618742
పపరర: నవన సరయ

10165 NDX2585362
పపరర: భభణబ సరయ శక తననరర

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:402
వయససస:18
లస: పప

94-50/539

తలర : లకడణ తషలశ చదరరడడ
ఇసటట ననస:383
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వటటటకలటట
ఇసటట ననస:402
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:402
వయససస:30
లస: పప
10163 NDX3020625
పపరర: లలహహత నలర మతష

94-100/878

భరస : వనసకటటశసరరర
ఇసటట ననస:398
వయససస:65
లస: ససస స

10154 NDX2706059
పపరర: కరశణరర కలరనఅలల

10160 RDV1793166
పపరర: శశకరసత బతష
స ల

94-147/632

94-30/1038

94-31/899

తసడడ:డ లకణణరరవప తననరర
ఇసటట ననస:402
వయససస:19
లస: ససస స
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10166 NDX2944510
పపరర: రరమచసదడ రరవప మబనపల

94-39/1291

తసడడ:డ నరసససహరరవప మబనపల
ఇసటట ననస:402
వయససస:61
లస: పప
94-43/846

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర పరరమ
ఇసటట ననస:402
వయససస:58
లస: పప
94-107/1062

10170 NDX3221884
పపరర: ధనలకడణ బబ గర వరపప

10173 NDX2704443
పపరర: కరమమశసరర భభగరరజ

95-9/936

10176 NDX2689800
పపరర: దదవఖ మటటటపలర

తసడడ:డ ఏలఆ కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:403, First Leaf Apt.
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:404
వయససస:40
లస: ససస స
94-93/1569

94-148/790

94-146/578

10185 NDX3120193
పపరర: అయమఖబ మహమణద

94-177/628

95-218/660

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:404
వయససస:66
లస: పప
10193 NDX2882132
పపరర: తడరకగశసర రరవప బలగ
భసధసవప: కలలఖణ రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:479
వయససస:42
లస: పప

10188 SQX2039212
పపరర: కలరరమమటట కకషష రగవసత
కలరరమమటట
తసడడ:డ కగ వ ఏన పస శరససస స కలరరమమటట
ఇసటట ననస:404
వయససస:19
లస: పప
10191 SQX2263861
పపరర: పపషరపసజల మడడడ

94-89/749

10194 NDX2797314
పపరర: మలధవ కలలఖణ గగగరనవన
తసడడ:డ సదడశవ రరవప గగగరనవన
ఇసటట ననస:487
వయససస:18
లస: పప

10174 SQX2047066
పపరర: శక శక వవలనవన

95-4/943

10177 NDX1880013
పపరర: ససరష లత మబననసగర

94-146/573

భరస : యయసస కకపరవరస కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:403, First Leaf Apt.
వయససస:51
లస: ససస స
10180 NDX2692614
పపరర: బల గసగధర తలక పలర పప తష

94-31/900

10183 NDX2855708
పపరర: కకటటశసర రరవప చససడడ

94-93/1568

తసడడ:డ చదనèచడఈ చససడడ
ఇసటట ననస:404
వయససస:59
లస: పప
94-163/1367

10186 NDX3009040
పపరర: శశఖర ఆవపల

94-177/627

తసడడ:డ చతచయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:404
వయససస:44
లస: పప
95-5/847

10189 SQX2211589
పపరర: ఇసదసమత మటమరరక

95-205/731

భరస : బదరర నడగ ససనల కలమలర మటమరరక
ఇసటట ననస:404
వయససస:36
లస: ససస స
95-218/661

భరస : వనసకటటశసర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:404
వయససస:62
లస: ససస స
94-55/879

94-44/977

భసధసవప: ససబడమణఖస పప ల శశటట
ఇసటట ననస:404
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:404
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశఖర అవపల
ఇసటట ననస:404
వయససస:36
లస: ససస స
10190 SQX2263887
పపరర: వనసకటటశసర రరవప మడడడ

10182 NDX2586907
పపరర: రరఢ కకషష పడసరద చతరరకలరర

10171 NDX3221892
పపరర: ససబబరరవప బబ గర వరపప

తసడడ:డ వనసకట రమణ వవలనవన
ఇసటట ననస:402
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:404
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశసర రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:404
వయససస:56
లస: ససస స
10187 NDX3009214
పపరర: శభ రరణణ అవపల

94-160/490

తసడడ:డ యయసస కకపరవరస కకసదమమడడ
ఇసటట ననస:403, First Leaf Apt.
వయససస:27
లస: ససస స
94-65/1252

94-41/899

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:402
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబబ మటటటపలర
ఇసటట ననస:402 SRISAIKALA RESIDENC
వయససస:21
లస: ససస స

94-146/576 10179 NDX1751065
10178 NDX1879578
పపరర: యయసస కకపరవరస కకసదమమడడ
పపరర: మమఘ కకసడమబదద

10184 NDX2855658
పపరర: గసగర రరణణ చససడడ

94-44/976

భరస : హహమ సససదర భభగరరజ
ఇసటట ననస:402
వయససస:53
లస: ససస స

10175 SQX2476885
పపరర: వనసకట సరయ దసరర మలధసరర
జసజనస
తసడడ:డ జతదసదడ పడసరద జసజనస
ఇసటట ననస:402
వయససస:25
లస: ససస స

10168 NDX2876753
పపరర: వనసకట నరసససహ చసత గబసట

భసధసవప: నడగలకడణ
ఇసటట ననస:402
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:402
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:402
వయససస:39
లస: ససస స

10181 NDX3222015
పపరర: జజఖసట త శఖమల

94-41/624

తసడడ:డ లకణ రరడడడ జవరసజ
ఇసటట ననస:402
వయససస:43
లస: పప

10169 NDX2912335
పపరర: మలణణకఖ రరవప పరరమ

10172 NDX3261997
పపరర: కమణ కనఖ కలమలరర

10167 NDX2487494
పపరర: రరజగశశఖర రరడడడ జవరసజ

10192 SQX2263952
పపరర: శవ నగరజ మడడడ

95-218/662

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:404
వయససస:36
లస: పప
94-151/1020

10195 NDX2924827
పపరర: జజఖత పడథబ

94-223/1136

భరస : వనసకట రరవప పడథబ
ఇసటట ననస:498
వయససస:27
లస: ససస స
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94-224/1573

తసడడ:డ కకటయఖ పడథబ
ఇసటట ననస:498
వయససస:32
లస: పప
10199 NDX3065737
పపరర: పరరసత చతరరకలరర

10197 NDX2672558
పపరర: అమరనడథ నసదద కటటట

తసడడ:డ అసకమణ రరవప నసదద కటటట
ఇసటట ననస:500
వయససస:21
లస: పప
94-8/1563

భరస : వనసకటటశసరరర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:53
లస: ససస స

10200 NDX3068194
పపరర: కకషష బడహణస శరఖమమరర

భరస : గరవసదరరవప పపటట సరరజ
ఇసటట ననస:503
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : నడగమణణ ఉపపల
ఇసటట ననస:503
వయససస:18
లస: ససస స
10208 NDX2461671
పపరర: వజయ కకరరసపఅల

94-90/886

94-208/1309

95-50/773

94-150/748

తసడడ:డ పసచచయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:982-22/A
వయససస:26
లస: ససస స

10212 NDX2957520
పపరర: వనసకటటశసరరర మబరరరర

94-148/793

94-90/1133

10204 NDX3062627
పపరర: గరవసదరరవప పపటట సరరజ

10207 NDX3005642
పపరర: జయ శక కకమణనవన

94-71/970

10210 NDX2603629
పపరర: శవ నడగగశసర రరవప కకసడపలర

94-221/890

10213 NDX2957504
పపరర: సరయ సససధస మబరరరర

10221 JBV1799857
పపరర: లకణయఖ చసదడగరరర

10224 NDX1349943
పపరర: ససరరప రరణణ ఆకలల
భరస : సరయ కలమలర ఆకలల
ఇసటట ననస:982-22/A
వయససస:29
లస: ససస స

94-108/609

94-222/748

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబరరరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:20
లస: ససస స

95-50/774 10216 SQX2265718
10215 SQX2336568
పపరర: సతఖ వర పపజత కనమరర పపడడ
పపరర: శబర ఖలన

10218 NDX3286549
పపరర: శకనవరససలల కగ

94-50/613

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:503
వయససస:38
లస: పప

95-138/968

తసడడ:డ మహబమబ ఖలన
ఇసటట ననస:503
వయససస:27
లస: ససస స
94-165/1175

10219 NDX2406320
పపరర: మనశసన నలర చతరరవప

94-165/789

తసడడ:డ శశషశశశల వరసస నలర చతరరవప
ఇసటట ననస:569
వయససస:24
లస: ససస స
94-17/878

తసడడ:డ చలమయఖ 
ఇసటట ననస:724
వయససస:57
లస: పప
94-146/830

94-13/1426

భరస : వనసకటటశసర రరవప కకమణనవన
ఇసటట ననస:503
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : పప లమణ కగ
ఇసటట ననస:549
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజగశసర రరవప చవరసకలల
ఇసటట ననస:615-24/A
వయససస:31
లస: పప
10223 NDX1349927
పపరర: సపసదన రగఖల పససపపలలటట

94-65/1203

భరస : వనసకటరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:503
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ పప షర
ఇసటట ననస:504
వయససస:22
లస: పప
10220 NDX2575553
పపరర: దదలప చవరసకలల

10209 NDX2838605
పపరర: వనసకట నడరరయణ కకపరకలల

10201 NDX3264900
పపరర: అనసరరధ పడగడ

తసడడ:డ కసయఖ పపటట సరరజ
ఇసటట ననస:503
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ మబరరరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శశష రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:503
వయససస:35
లస: పప
10217 NDX2568079
పపరర: హరరశ పప షర

94-49/866

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ కకపరకలల
ఇసటట ననస:503
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర మబరరరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:23
లస: ససస స
10214 SQX2329423
పపరర: వనసకటరరవప కనమరర పపడడ

10206 NDX3010287
పపరర: సరగరమలణ మలదదనవన

94-244/1207

భరస : నరరసదడ నడథ పడగడ
ఇసటట ననస:503
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవయఖ మలదదనవన
ఇసటట ననస:503
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కకరరసపఅల
ఇసటట ననస:503
వయససస:40
లస: పప
10211 NDX2946374
పపరర: రరగ బసదస మబరరరర

94-8/1564

భరస : వనసకటటశసరరర మబరరరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:43
లస: ససస స
94-53/831

10198 NDX2662047
పపరర: రమదదవ నసదద కటటట

తలర : నడగగశసర రరవప నసదద కటటట
ఇసటట ననస:500
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:503
వయససస:31
లస: పప

94-48/1130 10203 NDX2955755
10202 NDX3070307
పపరర: వనసకట పడసనన శకదదవ పపటట సరరజ
పపరర: కకటటశసరర మబరరరర

10205 NDX2805281
పపరర: వనసషషవ శక దటట ఉపపల

94-239/919

10222 NDX2335230
పపరర: కకరణ యయససపప గబ

94-165/790

తసడడ:డ యహనస వనస
ఇసటట ననస:965-190
వయససస:25
లస: పప
94-146/831

10225 NDX1349935
పపరర: సరయ కలమలర ఆకలల

94-146/832

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:982-22/A
వయససస:34
లస: పప
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94-148/813

భసధసవప: శకదదవ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:1870
వయససస:51
లస: పప
10229 NDX2907491
పపరర: శహనడజ షపక

94-152/694

10230 NDX2604411
పపరర: పసడయ కలమలర నవలపటర

94-153/719

10233
పపరర: దదనవశ అననపపరరడడడ
భసధసవప: వనసకట ససబబరరడడడ అలర
ఇసటట ననస:4401 W MCNAB RD
వయససస:35
లస: పప

10235 MLJ0747964
పపరర: లకడణ కలమలరర కకతస మలసస

10236
పపరర: నడగ చతసతనఖ బబ సడడ

94-148/771

భరస : వనసకట రతనస కకతస మల సస
ఇసటట ననస:9843/1
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర అబబబల
ఇసటట ననస:61417/D
వయససస:19
లస: ససస స
10241 NDX2879047
పపరర: నడగ లకడణ మమతడ

94-231/1085

94-232/928

94-238/910

తసడడ:డ రరమ రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:A-1 BLOCK
వయససస:19
లస: ససస స

10242 NDX2837151
పపరర: అసజ రరడడడ అవపల

10245 NDX2837128
పపరర: కకషష వవణణ మమకల

10248 NDX2837060
పపరర: రగజజ పరసగర
భరస : కలలఖణ
ఇసటట ననస:0
వయససస:26

94-144/944

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కలపపల
ఇసటట ననస:A-1 BLOCK
వయససస:46
లస: పప
10253 NDX2806859
పపరర: నసదదన కలపపల

10234
పపరర: ఆలలర జసగ

94-145/854

94-144/750

10254 NDX1818584
పపరర: అవనడష కటటకక
తసడడ:డ ఆదస కటటకక
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:27
లస: పప

94-165/1017

10240 NDX2144798
పపరర: చరసజవ మటటటకకయ

94-147/312

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మటటటకకయ
ఇసటట ననస:
వయససస:46
లస: పప
94-232/926

10243 NDX2837094
పపరర: చటటటబభబబ వదడనపప
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:0
వయససస:23

94-232/929

94-239/948

94-232/927

లస: పప

10246 NDX2837144
పపరర: మహహపరల రరడడడ అవపల
తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:19

94-232/930

లస: పప

10249 NDX2790160
పపరర: ససగబణ కలపపల

94-144/943

భసధసవప: రరమ రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:A-1 BLOCK
వయససస:66
లస: ససస స
94-144/945

10252 NDX2806818
పపరర: మబరళమహన మణణకరసత
కలపపల
తసడడ:డ రరమ రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:A-1 BLOCK
వయససస:20
లస: పప

94-144/946

94-152/508

10255 NDX0386730
పపరర: శకనవరస అసదతల

94-152/509

భరస : రరమ రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:A-1 BLOCK
వయససస:42
లస: ససస స
94-144/947

10237 NDX2808301
పపరర: శరసబయఖ మలర
తసడడ:డ ససబబయఖ మలర
ఇసటట ననస:14405/C 4TH LINE
వయససస:69
లస: పప

లస: ససస స

10251 NDX2808244
పపరర: ధన లకడణ కలపపల

94-144/996

తసడడ:డ రతన రరజ జసగ
ఇసటట ననస:4828
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:0
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస: 0
వయససస:21
లస: పప
10250 NDX2790293
పపరర: రరమ రరవప కలపపల

94-144/995

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
లస: ససస స
10247 NDX2542793
పపరర: గగపస

94-157/810
10231
పపరర: శవ వనసకట సరయ జవన
వసకరయల
తసడడ:డ రరమ కకషష శకనవరసస వసకరయల
ఇసటట ననస:3525 APT 3
వయససస:28
లస: పప

భరస : జకస సతఖ కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:251713
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏససబభబబ
ఇసటట ననస:0
వయససస:31
లస: ససస స
10244 NDX2879013
పపరర: ససధఖ కమబ నసరర

10239 NDX2740843
పపరర: జకస నరణల

94-166/667

94-149/804

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప అనశశటట
ఇసటట ననస:10735
వయససస:41
లస: ససస స
94-146/845

10228 NDX2576551
పపరర: జజసపర ససగసధద అసదత

తసడడ:డ జనఆ తతషస అసదత
ఇసటట ననస:2612-27/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నవలపటర
ఇసటట ననస:2722
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ మమరరస పపలగడడ
ఇసటట ననస:3879
వయససస:33
లస: పప

10238 NDX2591667
పపరర: నడఫససఆ అబబబల

94-165/1019

తసడడ:డ శకనస యనమల
ఇసటట ననస:2339
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:2616-41
వయససస:31
లస: ససస స
10232
పపరర: ససదదప ధదరజ పపలగడడ

10227 NDX2741122
పపరర: అశశక యనమల

తసడడ:డ శరఖమ సన
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:35
లస: పప
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10256 NDX0292508
పపరర: వనసకటటశసరరర పసననబబ యన

94-152/510

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:46
లస: పప
10259 NDX0372763
పపరర: శరళసన అసదతల

భరస : కకసడడరరడడడ
ఇసటట ననస:A/6
వయససస:48

94-152/513

94-152/516

94-152/519

94-151/1121

94-145/740

Deleted
94-147/801

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప తతట
ఇసటట ననస:APT NO 8213
వయససస:39
లస: పప
10277 MLJ2426989
పపరర: రరసబభబబ జసగరల
తసడడ:డ నడగయఖ
ఇసటట ననస:B/1
వయససస:42

భరస : అకగసశసర రరవప
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:54
లస: ససస స

10269 NDX3164696
పపరర: పదణ మసటటప
డ గ
డ డఅలల

10272 NDX2738375
పపరర: నడగగశసర రరవప పరమబదసరరస

94-152/522

10278 NDX1723817
పపరర: పవన కలమలర పరననస

94-152/524

10281 NDX0292540
పపరర: ససబభబరరవప అలపరరస
తసడడ:డ చటటట యఖ
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:41

94-151/1122

10264 NDX1415786
పపరర: బడహణ సరయ రరడడ భవనస

94-152/518

10267 NDX2810968
పపరర: శవ బభలలజ గరదత

94-152/768

10270 NDX2600146
పపరర: అరరణ జసగరటట

94-152/667

తసడడ:డ చసదడ మమళ
ఇసటట ననస:A-F
వయససస:41
లస: ససస స
94-150/887

10273 NDX2738383
పపరర: మసరసన బ షపక

94-150/888

భరస : మహబబ షపక
ఇసటట ననస:AP8282
వయససస:33
లస: ససస స
94-151/1123

10276 NDX0658872
పపరర: వనయ కలమలర రరచపపడడ

94-152/521

తసడడ:డ కరరణడమకతరరవప
ఇసటట ననస:B/1
వయససస:30
లస: పప
94-152/1

10279 NDX1063767
పపరర: శవరసజన పరననస

94-152/523

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:39
లస: ససస స
94-152/525

10282 NDX0292391
పపరర: షరరఫ సయఖద
తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:48

లస: పప

తసడడ:డ లకణయఖ
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:62
లస: పప

94-152/515

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరదత
ఇసటట ననస:A/15, R & B QUARTERS
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పరననస
ఇసటట ననస:b /2
వయససస:45
లస: పప

94-152/527 10284 NDX0658880
10283 NDX0674531
పపరర: సతఖనడరరయణ మమరరస పడగడ
పపరర: రరమలసజయఖ ఊసవరపప

తసడడ:డ యలనడదద
ఇసటట ననస:B/2
వయససస:49
లస: పప

94-152/767

తసడడ:డ వర సరసమ పరమబదసరరస
ఇసటట ననస:AP8282
వయససస:34
లస: పప
10275 NDX2873008
పపరర: ఈశసర సరయ తననరర

10261 NDX1968330
పపరర: అనసషర భవనస

తలర : భమలకడణ భవనస
ఇసటట ననస:A/6
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:B1
వయససస:20
లస: పప

లస: పప

10280 AP151000327341
పపరర: నరణల దసపరటట

94-152/517

లస: ససస స

10266 NDX2810984
పపరర: మననహర సరయ శవరజ గరడద

94-152/512

తసడడ:డ కకసడడ రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:A/6
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చటటటబభబబ నవలటటరర
ఇసటట ననస:A-102
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరథడ కకషష మమరరస కకలలరర
ఇసటట ననస:ALMR 8907
వయససస:47
లస: పప
10274
పపరర: శవనడగపడసరద తతట

94-152/514

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరడద
ఇసటట ననస:A/15 95-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నడతడనయయల నవలటటరర
ఇసటట ననస:A-102
వయససస:47
లస: పప
10271 NDX2566040
పపరర: ససనల కలమలర కకలలరర

10263 MLJ2431344
పపరర: గగవసదమణ భవనస
భరస : పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:A/6
వయససస:80

తసడడ:డ పపరరరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:A/6
వయససస:53
లస: పప
10268 NDX3169125
పపరర: చటటటబభబబ నవలటటరర

10260 NDX0658641
పపరర: బసవరరజ కకమమణరర

10258 NDX2135235
పపరర: ససధడకర రరవప బమడడద

తసడడ:డ మలలర శసర రరవప బమడడద
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:A/5
వయససస:49
లస: పప

లస: ససస స

10265 MLJ0741173
పపరర: కకసడడరరడడడ భవనస 

94-152/511

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తపపయఖ
ఇసటట ననస:A/3
వయససస:61
లస: పప
10262 MLJ0741165
పపరర: భమలకడణ భవనస

10257 NDX0658732
పపరర: పపలలరరరవప కకమబణ

94-152/528

94-152/526

లస: పప

10285 NDX0292581
పపరర: కకషష మమకల

94-152/529

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:B/3
వయససస:35
లస: పప

Page 349 of 363

10286 NDX0460220
పపరర: అనసష దడసరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-23
94-152/530

తసడడ:డ ఆరగన రరవప నడమల
ఇసటట ననస:B/3
వయససస:38
లస: పప
10289 NDX2613214
పపరర: రరమకకషష మమతషకల

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:B/3
వయససస:56
94-145/742

తసడడ:డ చనడనజ మమతషకల
ఇసటట ననస:b4 zp quaters
వయససస:18
లస: పప
10292 NDX0292656
పపరర: నడగగశసరరరవప బళళళ

94-152/532

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:65

94-152/535

94-152/538

94-152/769

తసడడ:డ మహన రరవప గబసడడల
ఇసటట ననస:B12
వయససస:32
లస: పప
10304 NDX2791374
పపరర: నహరరక పపదకకలమ

10293 NDX1968876
పపరర: పపణఖవత జకససపపడడ

10296 NDX0291203
పపరర: పరరశరరస తడడదపలర

10299 NDX2779759
పపరర: సరయ కకషష వషష
ష మలకల

94-152/533

94-152/536

94-144/948

10300 NDX2431930
పపరర: మనశ కలమలర గగఉతతటట

10303 NDX2807931
పపరర: రరమసజమణ మబణగ

10307 NDX2791416
పపరర: లకడణ పత మబనపల

10308 NDX2791473
పపరర: అనసరరధ మబనపల

94-152/770

94-149/980

10306 NDX2791432
పపరర: నడగ రతనస మబనపల

94-151/1128

10309 NDX2795540
పపరర: శరణ మరర
తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:BLOCK 3
వయససస:21
లస: పప

10310 NDX2778231
పపరర: వనయ కలమలర యసడడపరటట

10311 NDX2795557
పపరర: పసడత మసడర

10312 NDX2962124
పపరర: వసశ మసడర

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:BLOCK A DNO 6
వయససస:21
లస: ససస స

10313 NDX3026630
పపరర: నసరజహన షపక

10314 AP151000015197
పపరర: ససజజతజజఖత కకడవటట

భరస : అబబబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:BLOCK D2
వయససస:49
లస: ససస స

94-149/981

భరస : అబడహసలసకన కకడవటట
ఇసటట ననస:BU 97-2-76
వయససస:50
లస: ససస స

94-151/1124

94-151/1126

భరస : వనసకటటశసరరర మబనపల
ఇసటట ననస:B15 JILLA PARISHAD QUATER
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకడణ పత మబనపల
ఇసటట ననస:B15 JILLA PARISHAD QUATER
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK A/2 A N S POLICE
వయససస:21
లస: పప

94-152/539

భరస : శకనవరస రరవప పపదకకలమ
ఇసటట ననస:B14 JILLA PARISHAD QUATER
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబనపల
ఇసటట ననస:B15 JILLA PARISHAD QUATER
వయససస:34
లస: పప
94-144/952

94-152/537

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:40
లస: పప

10302 NDX3091337
పపరర: సకజన బలలర

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర మబనపల
ఇసటట ననస:B - 15
వయససస:37
లస: పప

94-152/534

10297 MLJ2426252
పపరర: ససరగషరబబబ దదవరరజగటటట

తసడడ:డ వరరసరసమ గగఉతతటట
ఇసటట ననస:B-11
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపదకకలమ
ఇసటట ననస:B14 JILLA PARISHAD QUATER
వయససస:19
లస: ససస స
94-151/1127

10294 NDX1968827
పపరర: మదదబ రరవమణ కలలర పలర

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:B-9
వయససస:18
లస: పప

10305 NDX2767051
పపరర: లకణణరరవప మబనపల

94-150/764

భరస : వనసకట రతనస కలలర పలర
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రతన కలమలర గబసడడల
ఇసటట ననస:B12
వయససస:25
లస: ససస స
94-151/1125

10291 NDX2604858
పపరర: సరయ భభవన పసడలనవన
తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసడలనవన
ఇసటట ననస:B5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:37
లస: పప

లస: పప

10301 NDX3091394
పపరర: రతన కలమలర గబసడడల

94-151/925

భరస : సరసబయఖ జకససపపడడ
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:B/6
వయససస:29
లస: పప
10298 AP151000324537
పపరర: సరసబయఖ జకససపపడడ

లస: పప

10290 NDX2568210
పపరర: అచచమణ వనలలగబ

94-145/741

తసడడ:డ బడహణయఖ వనలలగబ
ఇసటట ననస:B4 ZP QUATERS
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహనసదద వనలలగబ
ఇసటట ననస:b4 zp quaters
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరసమ
ఇసటట ననస:B/5
వయససస:71
లస: పప
10295 NDX1473933
పపరర: జకససపపడడ వనసకటటష

94-152/531 10288 NDX2589976
10287 NDX0658799
పపరర: కరరణడమకతరరవప రరచపపడడ
పపరర: మహనసదద వనలలగబ

94-144/950

94-144/949

94-144/951

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:BLOCK A HOUSE NO 6
వయససస:19
లస: పప
94-145/703

10315 NDX0282905
పపరర: వరణణ మసడర

94-152/540

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:C/2
వయససస:44
లస: ససస స
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10316 NDX0658898
పపరర: అలలగరరసడర జజసఫ రరచపపడడ

94-152/541

తసడడ:డ కరరణడమకతరరవప
ఇసటట ననస:C/2
వయససస:32
లస: పప
94-152/543

తసడడ:డ రరమలసజయఖ
ఇసటట ననస:C/4
వయససస:30
లస: పప

10320 NDX0292466
పపరర: పడభబదడసస నడమ

94-152/772

తసడడ:డ వర సరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:C 11 R&B QUARTERS
వయససస:26
లస: ససస స
94-152/774

10323 NDX3056520
పపరర: వర సరసమ మలలర ల

10332 NDX1243138
పపరర: చతటట టపలర శకనవరసరరవప

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:D/2
వయససస:50
లస: పప
94-164/1441

10338 NDX2568681
పపరర: లకడణ పడసనన దదగరలల

94-157/776

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పడతపత
ఇసటట ననస:D NO 8
వయససస:50
లస: పప

94-152/547

10324 NDX3060894
పపరర: మలర శసరర మలలర ల

94-152/776

10341 NDX3191731
పపరర: ట జ

10344 NDX2394989
పపరర: రమమష మలసరన
తసడడ:డ మహన రరవప మలసరన
ఇసటట ననస:D NO 24-2-81
వయససస:45
లస: పప

94-152/777

10330 NDX3138344
పపరర: నరసససహరరజ డదకలస

94-144/972

10333 NDX0292243
పపరర: శరఖమ కలమలర ఇనకకలలర

94-152/548

తసడడ:డ నడగగశసరరరవప
ఇసటట ననస:D/2
వయససస:39
లస: పప
94-152/550

10336 NDX2566966
పపరర: పదడణవత మదసబల

94-150/766

భరస : శకనవరసరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:D 65
వయససస:44
లస: ససస స
94-150/767

10339 NDX3194628
పపరర: డ డ

94-144/955

తసడడ:డ డ
ఇసటట ననస:D NO 8
వయససస:52
లస: ససస స
94-145/842

తసడడ:డ డ జ
ఇసటట ననస:D NO 8
వయససస:55
లస: ససస స
94-153/702

లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ డదకలస
ఇసటట ననస:D-2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసమ దదగరలల
ఇసటట ననస:D.NO.1-23
వయససస:18
లస: ససస స
94-144/956

94-152/545

భరస : జజన సససదడ గబళరపలర
ఇసటట ననస:C-14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:D/3
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరమపనస
ర
ఇసటట ననస:D.N 83-3-236
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-566
వయససస:19
లస: ససస స

94-152/775

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:D/2
వయససస:35
లస: పప

94-152/549 10335 NDX0755728
10334 NDX0292425
పపరర: వనసకటటశసర రరవప యసడడపరటట
పపరర: వరరరఘవపలల పప దదల

10343 NDX3156932
పపరర: అనసహఖ శసగసశశటట

94-152/773

భసధసవప: షపక నజణ నజణ
ఇసటట ననస:Collector Office Road
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరణడమకతరరవప
ఇసటట ననస:D/2
వయససస:31
లస: పప

10340 NDX3186798
పపరర: రవ కకశశర పడతపత

తసడడ:డ చసదసడ
ఇసటట ననస:C/4
వయససస:50

10327 NDX2969152
పపరర: షమన గబళరపలర

10329 NDX3167699
పపరర: షపక జన బభష షపక

94-152/546

10321 NDX0292623
పపరర: దదవర ర నడయక వడడతఖ

10326 NDX3166584
పపరర: భగవసత గగవరడ

10328 NDX3103827
పపరర: శవ శసకర గగరర రగవన

10337 NDX3181146
పపరర: ససరగశ రరమపనస
ర

94-152/544

తసడడ:డ వర సరసమ మలలర ల
ఇసటట ననస:C-11, R&B QUATERS
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరససడదయబలల గగవరడ
ఇసటట ననస:C -14
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గబరరసరసమ నడగరరజ రగవన
ఇసటట ననస:C - 20
వయససస:46
లస: ససస స

94-150/765

తసడడ:డ బకలల మలలర ల
ఇసటట ననస:C- 11, R&B QUATERS
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప పరసతనవన
ఇసటట ననస:C 13 R&B QUARTERS
వయససస:36
లస: పప
94-152/771

10318 NDX2560555
పపరర: శకనవరసరరడడడ భవనస

తసడడ:డ పప తరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:C2 HAPPY HOMES APP
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆరగనడడవప
ఇసటట ననస:C/4
వయససస:40
లస: పప

10322 NDX3077955
పపరర: వజయ లకడణ పడసనన మలలర ల

10331 NDX0658948
పపరర: ససతతష కలమలర రరచపపడడ

94-152/542

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:C/2
వయససస:47
లస: పప

10319 NDX0658716
పపరర: సరసబశవరరవప ఊసవరపప

10325 NDX3097128
పపరర: రరమకకషష పరసతనవన

10317 NDX0292359
పపరర: కకషష మరర 

10342 NDX3084571
పపరర: రరఘవమణ ఉపపతల

94-153/699

భరస : శకనస ఉపపతల
ఇసటట ననస:D NO 20-18-507
వయససస:35
లస: ససస స
94-153/601

10345 NDX2278513
పపరర: ఎమ ఎల తరరపతమణ ఇలలర

94-153/602

తసడడ:డ వరపడసరద ఇలలర
ఇసటట ననస:D NO 24-3-4
వయససస:24
లస: ససస స
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10346 NDX2379816
పపరర: వనసకట ససరఖ రమమశ బభబబ
కరజజ
తసడడ:డ శరఖమ సససదర కరజజ
ఇసటట ననస:DNO 24-3-51/1
వయససస:22
లస: పప

94-153/603

10349 NDX3110947
పపరర: ససపడజ వనలవనలర

94-153/701

తసడడ:డ ససధకర బభబబ వనలవనలర
ఇసటట ననస:D NO 24-3-123
వయససస:18
లస: ససస స
10352 NDX2600567
పపరర: నడగగశసర రరవప అణడల

94-151/926

94-144/953

94-168/1222

Deleted
94-146/834

తసడడ:డ నడగ రరజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:D NO 26-2-15/3
వయససస:26
లస: పప
10364 NDX2373413
పపరర: ససవర కలమలరర మతతపలర

94-153/604
10351 NDX2395002
పపరర: వనసకట గగపరల కకషరషరరవప
తడడడకకసద
తసడడ:డ వనసకట రరమకకషషమహన తడడడకకసద
ఇసటట ననస:D NO 24-14-9,A/BLOCK 502
వయససస:22
లస: పప

94-164/1165

10354 NDX2605756
పపరర: చననమణయ తలమలల

10359 NDX3188687
పపరర: కకషషయఖ పపసడర

94-146/833

94-147/633

94-149/984

10357 NDX3214194
పపరర: ససభభగఖ పపసడర

94-164/1436

Deleted

భరస : కకషషయఖ పపసడర
ఇసటట ననస:D NO 26-1-111
వయససస:37
లస: ససస స
94-168/1225

10360 NDX3217304
పపరర: కకషషయఖ పపసడర

94-168/1226

Deleted

భసధసవప: కరరణకర పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:D. NO 26-1-111
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: కరరణకర పసనసమబడడ
ఇసటట ననస:D. NO 26-1-111
వయససస:42
లస: పప

94-151/1130 10363 NDX2478873
10362 NDX3004843
పపరర: శకనవరస రరవప హరరమలణణకఖస
పపరర: ఇసదస నడగమణణ వననకకట

10365 NDX2355022
పపరర: ఆర యస నడగ లకడణ శవ
జజఖత మలమడడల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:D NO 26-04-4/3
వయససస:23
లస: ససస స

94-147/635

10368 NDX2446474
పపరర: ఆరర మసద నసచల

94-147/636

10366 NDX2803211
పపరర: రమదదవ వనవసనడ

94-147/788

భరస : నరరసదడ బభబబ
ఇసటట ననస:D NO 26-4-26
వయససస:27
లస: ససస స
10369 NDX2561991
పపరర: లకడణ కళ కటకస

94-147/675

తసడడ:డ ఆరర మసద రరజ
ఇసటట ననస:DNO 26-8-87 FLAT NO 4B
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఈశసర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:D NO 26-09-14
వయససస:21
లస: ససస స

10370 NDX3159019
పపరర: అపరష చలర

10371 NDX3071537
పపరర: జలలన సయఖద

10372 NDX3071446
పపరర: మరర బ సయఖద

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చలర
ఇసటట ననస:DNO-26-10-75/A
వయససస:22
లస: ససస స
10373 NDX3262888
పపరర: నససస కకరస ర కకలర పర
తసడడ:డ మలతషఖ బభబబ
ఇసటట ననస:D.NO 26-11-18
వయససస:23
లస: ససస స

94-149/982

తసడడ:డ మరరవల సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 26-11-15
వయససస:22
లస: పప
94-149/1003

10374 NDX2719599
పపరర: చతనన కగశవ రరవప సరధస
తసడడ:డ వనసకటటశసరరర సరధస
ఇసటట ననస:D.NO.26-14-47
వయససస:26
లస: పప

94-147/634

తసడడ:డ శక హరర వననకకట
ఇసటట ననస:DNO 26-3-33
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమశస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO 26-8-45 AHALYA HOME
వయససస:41
లస: పప
94-148/907

94-149/831

భరస : చననమణయ తలమలల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-211
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలజ హరరమలణణకఖస
ఇసటట ననస:D NO 26-3-16
వయససస:78
లస: పప

భరస : కకషష మహన మతతపలర
ఇసటట ననస:D.NO 26-3-55
వయససస:75
లస: ససస స
10367 NDX2446482
పపరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

10356 NDX2965713
పపరర: మహబమబల చషసట షపక

94-153/700

94-151/1129

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:D-NO26-1-28
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషషయఖ పపసడర
ఇసటట ననస:D NO 26-1-111
వయససస:37
లస: ససస స

10361 NDX2539070
పపరర: చసదడ కరసత సససగ బబ సదదల

10353 NDX2605244
పపరర: శవ పరరసత కకమణసరణణ

10348 NDX3032760
పపరర: అలవవలల మసగ వనలవనలర

తసడడ:డ ససధకర బభబబ వనలవనలర
ఇసటట ననస:D NO 24-3-123
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : భభససర రరడడడ కకమణసరణణ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-306
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశసరరర దససజ
ఇసటట ననస:D NO 25-69-845
వయససస:56
లస: ససస స
10358 NDX3216579
పపరర: ససభభగఖ పపసడర

10350 NDX2911170
పపరర: ఆదస షఫస షపక

94-153/704

తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 24-12-230
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అణడల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/91
వయససస:60
లస: పప
10355 NDX3030772
పపరర: వజడమణ దససజ

10347 NDX2921773
పపరర: కనమరర పపడడ వనసకట
నడగభబషణస
తసడడ:డ కనమరర పపడడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Dno 24-3-60
వయససస:18
లస: పప

94-164/1437

భరస : మరరవల సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 26-11-15
వయససస:48
లస: ససస స
94-150/892

10375 NDX3218062
పపరర: సలలమ పరలలపప గబ

94-149/983

Deleted

భరస : కలమలర పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:DNO 26-14-139
వయససస:41
లస: ససస స
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94-164/1442

భరస : కలమలర పరలలపప గబ
ఇసటట ననస:DNO 26-14-139
వయససస:41
లస: ససస స
10379 NDX2809242
పపరర: రరహహల పసనసమలల

10377 NDX3077989
పపరర: కకసడయఖ పప తషనవడడ

94-145/845

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప పప తషనవడడ
ఇసటట ననస:D.NO.26-14-140/2
వయససస:58
లస: పప
94-150/890

10380 NDX3129483
పపరర: రరజ రరజగశసరర గబడడవరడ

10378 NDX3075694
పపరర: జయమణ పప తషనవడడ

94-150/891

భరస : కకసడయఖ పప తషనవడడ
ఇసటట ననస:D.NO.26-14-140/2
వయససస:51
లస: ససస స
94-150/889

10381 NDX2916658
పపరర: చతసతనఖ పడకరశ దదవర

94-152/778

తసడడ:డ ససతడ రరమ మమహన రరవప పసనసమలల
ఇసటట ననస:D NO. 26-14-163/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : పరరర శకనవరస రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:D No 26-15-6, Flat no 404
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చతసతనఖ దదవర
ఇసటట ననస:D NO - 26-16-107
వయససస:19
లస: పప

10382 NDX2891521
పపరర: వజయకలమరర తలమలల

10383 NDX2725554
పపరర: అనరరదర ధరణవరస

10384 NDX3084712
పపరర: కళళవత భమసపలర

94-157/777

భరస : పడకరశరరవప తలమలల
ఇసటట ననస:D NO 26-17-111/A
వయససస:40
లస: ససస స
10385 NDX2728996
పపరర: నడగ లకడణ శఖల

తసడడ:డ వజయ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:D.No 26-20-67/1
వయససస:19
లస: పప
94-164/1438

భరస : పరపర రరవప శఖల
ఇసటట ననస:D NO 26-20-322
వయససస:19
లస: ససస స
10388 NDX2517316
పపరర: రమణ కలలర

94-165/791

94-13/751

తలర : వనసకట కలమలరర పపపప
ఇసటట ననస:D.NO.26-38-104/7
వయససస:24
లస: ససస స

10389 NDX2517274
పపరర: పడభబదడస కలలర

94-144/738

94-165/792

94-5/1118

94-144/739

Deleted

తసడడ:డ కరశయఖ లకమలలల
ఇసటట ననస:D.NO.27-4-12
వయససస:22
లస: పప
94-144/963

10398 NDX3150109
పపరర: సరసమ కతతస ర

10390 NDX2818227
పపరర: గగసస

94-14/1018

10393 NDX2818417
పపరర: శవ గసగధర తతట

94-18/945

తసడడ:డ ససబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:D NO 26-50-72
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మథసఖస బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:D NO 27-1-1/6
వయససస:20
లస: పప
94-144/966

94-165/1129

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:DNO 26-37-14
వయససస:39
లస: ససస స

10392 NDX2642981
పపరర: గగపస పలర పప

10395 NDX2603306
పపరర: రసజత రరజ కలమలర బబ లలర దసబ

10387 NDX2725620
పపరర: వర బభబబ చసత

తసడడ:డ బభబబ చసత
ఇసటట ననస:D. NO. 26-25-5, 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:D No 26-47-390
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మథసఖస బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:D NO 27-1-1/6
వయససస:20
లస: పప

10400 NDX3121019
పపరర: నడగ కలమలరర కతతస ర

94-165/1145

తసడడ:డ అచచయఖ కలలర
ఇసటట ననస:D NO 26-36-1
వయససస:33
లస: పప

10391 NDX2383651
పపరర: ఆమన పపపప

10397 NDX3113263
పపరర: శరఖస బభబబ లకమలలల

10386 NDX2725646
పపరర: సతఖవత కసభసపరటట

94-164/1440

భరస : వనసకటరరడడడ భమసపలర
ఇసటట ననస:d no.26-20-133
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యవసన బభబబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:D NO 26-24-27
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడభబదడస కలలర
ఇసటట ననస:D NO 26-36-1
వయససస:39
లస: ససస స

10394 NDX2547537
పపరర: రసజత రరజ కలమలర బబ లలర దసబ

94-165/1146

94-144/961

10396 NDX3105012
పపరర: లసగయఖ లచమలలల

94-144/965

తసడడ:డ పసచచయఖ లచమలలల
ఇసటట ననస:D.NO.27-4-11
వయససస:71
లస: పప
10399 NDX3147063
పపరర: అమణజ కతతస ర

94-144/962

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కతతస ర
ఇసటట ననస:D. NO. 27-5-16/2, 6 LANE
వయససస:61
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప కతతస ర
ఇసటట ననస:D. NO.27-5-16/2, 6TH LANE
వయససస:78
లస: ససస స

10401 NDX3090966
పపరర: శవరభరరమ కతతస ర

10402 NDX3090164
పపరర: జనడరరన గగతస కతతస ర

94-144/967

94-144/968

భరస : సరసమ కతతస ర
ఇసటట ననస:D. NO.27-5-16/2, 6TH LANE
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసమ కతతస ర
ఇసటట ననస:D.NO.27-5-16/2, 6TH LANE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసమ కతతస ర
ఇసటట ననస:D.NO.27-5-16/2, 6TH LANE
వయససస:30
లస: పప

10403 NDX3088093
పపరర: వజయ కలమలర నవతల

10404 NDX3088218
పపరర: వజయ కలమలర నవతల

10405 NDX2556181
పపరర: చతలసయల కకలగరన

94-144/969

తసడడ:డ భమషణస నవతల
ఇసటట ననస:d.no.27-6-31A, 5th line
వయససస:58
లస: పప

94-144/970

Deleted

తసడడ:డ భమషణస నవతల
ఇసటట ననస:d.no.27-6-31A, 5th line
వయససస:58
లస: పప

94-144/740

తసడడ:డ మధస కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:D.NO 27-9-25
వయససస:22
లస: ససస స
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10406 NDX3274008
పపరర: నరసమణ బలర గరరర
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94-145/872

భరస : కకషష బలర గరరర
ఇసటట ననస:D NO 27-9-25
వయససస:44
లస: ససస స
94-145/841

తసడడ:డ వనసకట సరయ పడసరద జవరసడడ
ఇసటట ననస:D NO- 27-10-33
వయససస:23
లస: పప
10412 NDX2464816
పపరర: పడతమల దతస

94-157/629

94-166/720

తసడడ:డ అబబబల షపక
ఇసటట ననస:D NO 29-37-48/159
వయససస:25
లస: పప
94-149/785

94-157/778

తసడడ:డ భగవరన లకడణశశటట
ఇసటట ననస:D NO 95-19-743
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఐజయల కకట
ఇసటట ననస:D.NO.97-6-270
వయససస:53
లస: ససస స

94-165/1000

Deleted

94-152/668

10422 NDX2796092
పపరర: అనరరదర ధరణవరస

10425 NDX3275740
పపరర: అనల బభబబ కకట

10428 NDX3080454
పపరర: నవన కలమలర శఖల

94-153/629

10420 NDX2595130
పపరర: ససరరజఖస గబసజ

94-165/1001

భరస : యయససదడసస గబసజ
ఇసటట ననస:D NO 87-16-2330
వయససస:36
లస: ససస స
94-151/1131

10423 NDX2721264
పపరర: మనవష బబ నస

94-145/844

తసడడ:డ సససదర పడసరద బబ నస
ఇసటట ననస:D NO.97-2-59
వయససస:32
లస: పప
94-145/877

తసడడ:డ ఐజయల కకట
ఇసటట ననస:D. NO. 97-6-270
వయససస:28
లస: పప
94-144/958

10414 NDX2542926
పపరర: మధస కకషష ససగరల

తసడడ:డ సససదడవల షపక
ఇసటట ననస:D NO 80-7-309
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:D NO 95-31-1632
వయససస:19
లస: పప
94-144/1029

94-157/630

తసడడ:డ బబజర బభబబ ససగరల
ఇసటట ననస:D NO 29-27-48 159
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశసరరర గబసజ
ఇసటట ననస:D NO 87-16-2330
వయససస:63
లస: ససస స
94-151/821

10411 NDX2360980
పపరర: శకనవరస బతష
స ల

94-153/703 10417 NDX2540995
10416 NDX3150265
పపరర: సతఖ వనసకట వరగసదడ సససగసశశటట
పపరర: లలవణఖ షపక

10419 NDX2575876
పపరర: లకడణ దదవమణ గబసజ

94-145/744

తసడడ:డ వనసకటటససరరర
ఇసటట ననస:D NO 28-1-54
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.75-3-59
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వహహద అబబబల
ఇసటట ననస:D NO 87-8-850
వయససస:33
లస: పప

10427 NDX3073335
పపరర: రమమశ బభబబ శఖల

94-145/868

తసడడ:డ మససస తతమలటట
ఇసటట ననస:D NO 28-3-45
వయససస:41
లస: ససస స

10415 NDX2589612
పపరర: రఫస షపక

10424 NDX3275724
పపరర: నడగర్ద్సదడమణ కకట

10410 NDX3264405
పపరర: షపక అబబబల ఫయళద

10413 NDX2916641
పపరర: రరహహలల తతమలటట

10408 NDX2555969
పపరర: మసగళగరరర వజయసరయ దసరర

భరస : మసగళగరరర శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:D NO 27-9-40
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అబబబల రశద
ఇసటట ననస:Dno-27-956,2nd lane
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ డడ రరమ పడసరద లకడణ డడ
ఇసటట ననస:D.NO.-28-2-32/C
వయససస:23
లస: ససస స

10421 NDX2517399
పపరర: లకడణ పపజత లకడణశశటట

94-145/743

తసడడ:డ మసగళగరరర రతయఖ
ఇసటట ననస:D NO 27-9-40
వయససస:50
లస: పప

10409 NDX2718427
పపరర: హననక హరర జవరసడడ

10418 NDX2399939
పపరర: ససలలర షపక

10407 NDX2550382
పపరర: మసగళగరరర శకనవరసరరవప

10426 NDX3073186
పపరర: పడమద కలమలర శఖల

94-144/957

తసడడ:డ రమమశ బభబబ శఖల
ఇసటట ననస:D NO 97-8-294, 6 TH LINE
వయససస:26
లస: పప
94-144/964

10429 NDX3132255
పపరర: మలణణకఖ కలమలరర శఖల

94-144/971

తసడడ:డ వలయస శఖల
ఇసటట ననస:d no 97-8-294, 6th line
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబబ శఖల
ఇసటట ననస:D. NO.97-8-294, 6TH LINE
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమశ బభబబ శఖల
ఇసటట ననస:D.No.97-8-294, 6th line
వయససస:50
లస: ససస స

10430 NDX3066370
పపరర: రమమశ బభబబ శఖల

10431 NDX3145075
పపరర: అశససత గబసడడబబ యన

10432 NDX2795961
పపరర: శక రరస గగపస బబలరసకకసడ

94-145/843

Deleted

తసడడ:డ వలయస శఖల
ఇసటట ననస:d no 97-8-294, 6th line
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అశశక గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 98-2-5
వయససస:28
లస: పప

10433 NDX3165842
పపరర: సససనడ సరహహతఖ దకలసమలలల

10434 NDX2789303
పపరర: యస ససహహచ గగతస మసడల

94-144/973

తసడడ:డ శరమబఖయయల జజన దకలసమలలల
ఇసటట ననస:DNO 236A
వయససస:22
లస: ససస స

94-164/1439

94-144/974

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:Dno.98a railway quarter
వయససస:19
లస: పప
94-144/954

తసడడ:డ అశశక బభబబ మసడల
ఇసటట ననస:D NO 302, V M RESIDENCY
వయససస:29
లస: పప

10435 NDX3182664
పపరర: రతన వవలసపలల

94-152/779

భరస : వజయ కలమలర బబజరస
ఇసటట ననస:DNO A13
వయససస:43
లస: ససస స
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10436 NDX2731537
పపరర: రతన కలమలరర నడమల
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94-144/959

భరస : పడభబ దడస నడమల
ఇసటట ననస:D NO B/5
వయససస:30
లస: ససస స
10439 NDX2447548
పపరర: షపక ఖలజజ మహమణద

10437 NDX3009842
పపరర: పడభబ దడస నడమల

94-144/960

తసడడ:డ ఆరగన రరవప నడమల
ఇసటట ననస:D NO B/5
వయససస:29
లస: పప
94-157/632

10440 NDX2576155
పపరర: తదజససన కకషష ఏలలరర

94-153/605

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NO 24 3 94
వయససస:21
లస: ససస స
10445 NDX3096179
పపరర: బషసర జజన షపక

94-148/908

తసడడ:డ అబబబల నబ
ఇసటట ననస:Door no 26 10 07
వయససస:48
లస: పప
10448 NDX3075637
పపరర: అబబబల నబ షపక

94-151/927

94-149/985

94-147/789

భరస : జజసల నడగ మలర కరరరరన జజలల
ఇసటట ననస:Door No. 26-36-38
వయససస:37
లస: ససస స

94-161/838

10444 NDX2962991
పపరర: మరరమణ కరథద

94-147/790

భరస : రవ గరలర మమడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-4-20/4
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కరథద
ఇసటట ననస:DOOR NO.26-4-20/4
వయససస:21
లస: ససస స

10446 NDX3114147
పపరర: జరరనడ షపక

10447 NDX3134855
పపరర: ఫసరరయల షపక

94-148/909

10449 NDX2569127
పపరర: మమరర రరదడడపప గమ

10452 NDX3296407
పపరర: వనసకయఖ చతరరల

94-148/910

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:Door no 26 10 07
వయససస:21
లస: ససస స
94-160/523

భరస : గగపస కకషష రరదడడపప గమ
ఇసటట ననస:DOOR NO.26-17-18
వయససస:22
లస: ససస స
94-166/721

10441 NDX2112068
పపరర: ససభభషసణణ పరరససనవటట

భరస : వనసకట రఘబరరస దరరమడడగబ
ఇసటట ననస:DOOR 93-100 FLAT NO 102
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:Door no 26 10 07
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:Door no 26 10 7
వయససస:24
లస: పప
10451 NDX2593697
పపరర: రతన ససధ మమలస

10443 NDX2962983
పపరర: శఖమల గరలర మమడడ

94-157/631

భరస : మహమణద ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:DNO:99-2-46, GAJULAVARI VE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడద సరహహబ షపక
తసడడ:డ వనసకట రరమ కకషష ఏలలరర
ఇసటట ననస:DNO:99-2-46, GAJULAVARI VE ఇసటట ననస:DOOR 26-36-157
వయససస:34
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స
10442 NDX2516524
పపరర: తదజశస

10438 NDX2447563
పపరర: రజయల ససలవ న షపక

10450 NDX2538528
పపరర: రగశయఖ గళళ

94-164/1115

తసడడ:డ ఏసస గళళ
ఇసటట ననస:DOOR.NO.26-20-306/1
వయససస:73
లస: పప
94-166/818

10453 SGE0974171
పపరర: అనసష కలల
ర రర

94-147/676

తసడడ:డ ససబబరరవప చతరరల
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-36-195
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగ మలలర శసరస రరవప
ఇసటట ననస:Door no. 84-12-912
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరసదస పరరసపప గబ
ఇసటట ననస:DOOR NO. 87-3-230/1
వయససస:29
లస: పప

94-144/975
10455 NDX2900074
పపరర: శక రరజ గణపత బబచచ రరమ రరడడ
చలలర
తసడడ:డ కరశస రరడడడ చలలర
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 97-3-91
వయససస:66
లస: పప

94-165/1130
10456 NDX3059045
పపరర: జయ మలధసరర ఏడడకకసడల
ఏడడకకసడల
భసధసవప: మహహసదడబభబబ ఏడడకకసడల ఏడడకకసడ
ఇసటట ననస:Dr no 26-36-6
వయససస:27
లస: ససస స

10457 NDX2601185
పపరర: అమకత రరవప కళళర స

10458 NDX3102928
పపరర: శకనవరస అదదబపలర

10459 NDX3008349
పపరర: భరత చసదడ బటటటల

10454 NDX1562447
పపరర: శరరష చసదడ దదవర కలమలర

94-145/141

94-151/928

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర కళళళస
ఇసటట ననస:DR NO 93-157
వయససస:50
లస: పప
10460 NDX2278091
పపరర: హనస దదపక గరజల

94-145/704

94-214/908

94-152/780

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:Durga residency,flat-502
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ బటటటల
ఇసటట ననస:e5 police quarters 108
వయససస:19
లస: పప

10461 NDX3173838
పపరర: అనసరరధ కకసడసరర

10462 NDX3097763
పపరర: ససనల కలమలర బతషల

94-144/976

94-144/977

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:F 102, MANASA RESIDENCY,
వయససస:21
లస: పప

భరస : బతషల అనల కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT 102 V.M RESIDENCY
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బతషల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:FLAT 102 V.M RESIDENCY
వయససస:36
లస: పప

10463 NDX3063930
పపరర: అనల కలమలర బతషల

10464 NDX3231743
పపరర: అరచన గమడసరర

10465 NDX2889228
పపరర: ససనత కలచపపడడ

94-145/848

తసడడ:డ బతషల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:FLAT 102 V.M RESIDENCY
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజషషవ గమడసరర
ఇసటట ననస:FLAT 201
వయససస:36
లస: ససస స

94-148/919

94-204/990

భరస : పడకరశ బభబబ బబతడల
ఇసటట ననస:FLAT 202 B - BLOCK
వయససస:36
లస: ససస స
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10466 NDX3061470
పపరర: ఏస వ ఆర ఏల జజఖత వనపలర

94-144/978

భరస : హనసమలన శలస
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:31
లస: ససస స
10469 NDX3132974
పపరర: లడడయల మమడడ

10467 NDX2981736
పపరర: శలస హనసమలన

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల శలస
ఇసటట ననస:flat 402
వయససస:32
లస: పప
94-144/979

10470 NDX3253168
పపరర: రమణమణ కలసదదటట

తసడడ:డ మమడడ రరజరతనస
ఇసటట ననస:FLAT 403 KNR SSR GRAND
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససధదర కలసదదటట
ఇసటట ననస:FLAT 404
వయససస:40
లస: ససస స

10472 NDX3083110
పపరర: సనన జజసఫ సరరగఅలల

10473 NDX3038759
పపరర: అనసత లకడణ లసగ

94-151/1133

తసడడ:డ డదవడ రరజ సరరగఅలల
ఇసటట ననస:FLAT 503, B BLOCK
వయససస:47
లస: పప
10475 NDX2962421
పపరర: చసదడయఖ హహచ వ

94-145/849

94-147/792

94-151/1132
10468 NDX2779270
పపరర: వనసకట లలహహటటశసరరరవ రరమశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT 402
వయససస:21
లస: పప
94-150/906

10471 NDX3059946
పపరర: అసజన మమరరస జ

94-164/1444

భరస : యమ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:FLAT 501
వయససస:84
లస: ససస స
94-245/1331

10474 NDX2608255
పపరర: రరచపపడడ కళళఖణణ

94-150/768

భసధసవప: రరజగశ పప క
ఇసటట ననస:FLAT 504 BHAVANI TOWERS
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరచపపడడ ససతతష కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT -B10
వయససస:22
లస: ససస స

10476 NDX2963130
పపరర: ఇసరసక డదవడ మబడడమల

10477 NDX2810141
పపరర: వనసకట పడపపలర లనసపప టట

94-147/794

94-150/895

తసడడ:డ వరబదడయఖ
ఇసటట ననస:FLAT G402 GODAVARI BLOCK
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడదస మబడడమల
ఇసటట ననస:FLAT NO1
వయససస:55
లస: పప

10478 NDX2953594
పపరర: కవత మమరర ఏవసజగలన

94-164/1446 10480 NDX3153467
94-157/786
10479 NDX2953586
పపరర: సలలమ నవహ పసడయ మబడడమల
పపరర: రరవపరటట చసదడ శశఖర సరయ కకషష
రరవపరటట
తసడడ:డ ఇసరక డదవడ మబడడమల
తసడడ:డ కకటటశసర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO1
ఇసటట ననస:flatno.5c,westend, skyline apartm
వయససస:24
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప

94-164/1445

భరస : ఇసరక డదవడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 1
వయససస:54
లస: ససస స
10481 NDX0977264
పపరర: ససభభద చతరరకలరర

94-146/423

10482 MLJ0740472
పపరర: జజన మణణ కలమలర చతరరకలరర

భరస : కలలఖణ రమ రరడడ లనసపప టట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1
వయససస:47
లస: ససస స

94-146/425

10483
పపరర: బల రవకరసత రరడడడ శఖమల

94-150/898

తసడడ:డ సస జగ మణణ కలమలర చతరరకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.5, BHARATHI HOMES
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యహనస చతరరకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.5, BHARATHI HOMES
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రఘబరరమ రరడడ శఖమల
ఇసటట ననస:Flat no 8
వయససస:33
లస: పప

10484 NDX0127803
పపరర: పడదదప కలమలర ధసమలల

10485 NDX2004281
పపరర: ససజనఖ మమలరస

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ మమలరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 101 DARSHA HOMES
వయససస:34
లస: ససస స

94-149/832
10486 NDX2003861
పపరర: వరరరన మమరర ఫరతమల రగషనర
బడడగబ
భరస : రరజగసదడ బభబబ మలలర స
ఇసటట ననస:Flat no101 darshahomes
వయససస:65
లస: ససస స

10488 NDX2964526
పపరర: ఫయలజ బభష షపక

10489 NDX2883833
పపరర: లలహహత ఆతణకలరర

94-164/427

Deleted

తలర : మలరరయల రరణణ
ఇసటట ననస:flat no 23
వయససస:28
లస: పప
10487 NDX1861625
పపరర: దయలకకరణ మమళస

94-149/833

94-149/400

94-149/988

94-149/986

తసడడ:డ రరజగసదడ బభబబ మమళస
ఇసటట ననస:flatno 101darshahomes
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: షమల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO.101, MULLAPUDI ARC
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమహన రరవప ఆతణకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:20
లస: పప

10490 NDX2837482
పపరర: శక రరమకకషష ఆతణకలరర

10491 NDX2836773
పపరర: వజయ రరమ కకషష తరరపత

10492 NDX3288388
పపరర: పబబత ఉదయ కకరణ

94-215/1185

తసడడ:డ మమహన రరవప ఆతణకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:18
లస: పప
10493 NDX2820264
పపరర: వనలల కకసడయఖ సప లలటట
తసడడ:డ వనలల కకసడయఖ సప లలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:63
లస: పప

94-215/1186

తసడడ:డ సససఘల రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:Flat No. 102
వయససస:42
లస: పప
94-153/710

10494 NDX2820272
పపరర: కరమమశసరర సప లలటట
భరస : వనలల కకసడయఖ సప లలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-106
వయససస:57
లస: ససస స

94-164/1493

భసధసవప: పబబత రరస కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO. 103
వయససస:39
లస: పప
94-153/711

10495 NDX3292133
పపరర: మమత శక రసగ తగల

94-144/1034

తసడడ:డ రవసదడ బభబబ తగల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:20
లస: ససస స
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10496 NDX3241502
పపరర: సరయ పవన కరరపరపప

94-146/964

తసడడ:డ ఆసజనవయ పడసరద కరరపరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:23
లస: పప
10499 NDX3276391
పపరర: లలకగశ గరరరజల

94-148/925

94-214/911

94-153/706

94-157/782

94-144/981

94-241/1214

Deleted

తసడడ:డ ఉమ శసకర రరడడడ మవస
ఇసటట ననస:Flat No-306 B-Block,
వయససస:27
లస: ససస స
10517 NDX3114873
పపరర: నగగశసరరరవప మటమరరక

94-166/802

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO.402
వయససస:50
లస: పప
10520 NDX2805976
పపరర: ఏస పడసనన పప రరరర

94-165/1131

తసడడ:డ వనసకటరమణ పప షర
ఇసటట ననస:flatno.504vrushabhadri
వయససస:22
లస: పప

94-214/910

10504 NDX3026390
పపరర: రజన కలమలరర సయపనవన

10509 NDX3035110
పపరర: కకరస ర ససఘమతడ కకలర పర

10512 NDX3283447
పపరర: సరయ చరణ గరబబ

భరస : శకనవరస రరవప సయపనవన
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:46
లస: ససస స

94-157/783

94-166/816

10513 NDX2622587
పపరర: ససపన పపనవదబ ద

10515 NDX3252129
పపరర: భభససర రరవప చసకరస

10516 NDX2780971
పపరర: ఉమదదవ కకటభరర

94-150/904

తసడడ:డ జగససదడసస చసకరస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 401
వయససస:46
లస: పప

10524 NDX2741635
పపరర: అసజన దదవ మమడడకకసడసరర

94-153/708

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ కనసపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 211
వయససస:90
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపనవదబ ద
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:38
లస: ససస స

10521 NDX3057528
పపరర:  

94-157/781

10510 NDX3013372
పపరర: భబజసగ రరవప కనసపరరస

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 302, DOOR NO 3-23
వయససస:29
లస: పప

10518 NDX3248465
పపరర: రమణమణ కలసదదటట

94-144/980

భరస : పడసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 208
వయససస:52
లస: ససస స

94-151/929

94-151/1134

భరస : పడసరదరరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:Flat No.402
వయససస:61
లస: ససస స
94-216/835

10519 NDX2723757
పపరర: కకషష సమరర పప రరరర

94-147/795

భరస : ఏస పడసనన పప రరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:36
లస: ససస స
94-214/912

తసడడ:డ   
ఇసటట ననస:FLAT NO-502,
వయససస:36
లస: పప
94-245/1332

10501 NDX3155512
పపరర: నవహ రరణణ మబనపల

94-153/707 10507 NDX3060183
10506 NDX3109840
పపరర: నసబమరర జయలకడణ ససభభషసణ
పపరర: శశభ దదవ కకలర పర

భరస : ససధదర కటటకల
ఇసటట ననస:flat no 404
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష సమరర పప రరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-502
వయససస:39
లస: పప
10523 NDX3132263
పపరర: హరరశ పప షర

94-217/891

తసడడ:డ పడసరద కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 208
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటట బభబబ నససకరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:33
లస: పప
10514 NDX3158268
పపరర: మనక మవస

10503 NDX3202231
పపరర: శవస కలమలర

94-215/1187

భరస : వనసకట ససతతష కలమలర మబనపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నసబమరర రమమశ
ఇసటట ననస:FLAT NO- 205
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డడయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 208
వయససస:49
లస: పప
10511 NDX3081130
పపరర: బల చసదడ మమళ నససకరర

94-214/909

తసడడ:డ మదస మబరళమహన పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నసబమరర శరసబయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO - 205
వయససస:55
లస: పప
10508 NDX3060167
పపరర: పడసరద కకలర పర

10500 NDX3154234
పపరర: ససతతష కలమలర వ మబనపల

10498 NDX2798692
పపరర: మసరసన రరవప తడళళ

తసడడ:డ వనసకట రరజ తడళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప మబనపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏమ వ ససతతష కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:31
లస: ససస స
10505 NDX3086410
పపరర: నసబమరర రమమశ

94-149/796

తసడడ:డ నడగరసదడ పడసరద చలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.201
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప గరరరజల
ఇసటట ననస:Flat no 202
వయససస:18
లస: పప
10502 NDX3157310
పపరర: నవహ రరణణ

10497 NDX2553832
పపరర: అరరణ నరసజన చలర

10522 NDX3023819
పపరర:  

94-214/913

భరస :  
ఇసటట ననస:FLAT NO-502,
వయససస:36
లస: ససస స
94-147/793

భసధసవప: రవకలమలర మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 506
వయససస:65
లస: ససస స

10525 NDX2965986
పపరర: భరతయఖ మమడడకకసడసరర

94-149/987

భసధసవప: రవకలమలర మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 506
వయససస:70
లస: పప
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10526 NDX2997807
పపరర: వరబడహణయఖ వలలరరర
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94-157/784

తసడడ:డ ససదబయఖ వలలరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO.A-14
వయససస:43
లస: పప
10529 NDX3183456
పపరర: శకనవరస రరవప చడమరరస

94-153/712

94-153/715

94-150/896

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష గబసటటరర
ఇసటట ననస:FLAT NO SF2
వయససస:39
లస: పప
10538 TKV0089789
పపరర: ఎబబననజర మలమడడ

94-145/850

తలర : వజయకలమలరర మలమడడ
ఇసటట ననస:Flat Number 403
వయససస:29
లస: పప
10541 NDX3000635
పపరర: వనసకట సవత దదవ మబనపలర

94-218/967

94-145/851

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నడయబడడ
ఇసటట ననస:F NO 104
వయససస:52
లస: పప

94-241/1231

94-245/1334

10539 NDX3131638
పపరర: కలససమలసబ దదవశశటట

10540 NDX3071552
పపరర: పవన కలమలర తతనసగబసటర

94-204/991

94-153/606

94-153/705

తసడడ:డ తతనసగబసటర ససపపరష శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Flat : 201 Kidambi Residency
వయససస:23
లస: పప

10542 NDX2574168
పపరర: శకనవరస రరవప జశటట

94-149/834

10543 NDX3123585
పపరర: కకషష వలలరరర

94-144/982

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జశటట
ఇసటట ననస:FLNo D1, SAI SRI APRTMENT
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: హహమలత వలలరరర
ఇసటట ననస:Floor No.1, #97-4-191
వయససస:38
లస: పప

10545 NDX3215886
పపరర: ధన లకడణ కకలర

10546 NDX3111929
పపరర: ససధరరరన దదవ కనసపరరస

94-164/1447

94-215/1188

10551 NDX3214806
పపరర: రరమ దదవ రరవపరటట

10554 NDX3121092
పపరర: నరణల మదడబళ

94-214/914

భరస : భబజసగ రరవప కనసపరరస
ఇసటట ననస:FLOT NO 211
వయససస:80
లస: ససస స
10549 NDX3104866
పపరర: చరసజవ కగశక గబసటటరర

94-215/1189

తసడడ:డ శవ హరర పడసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:FLOT NO G1
వయససస:20
లస: పప
94-157/779

భరస : కకటటశసర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:F NO 5C, WEST END
వయససస:51
లస: ససస స
94-164/1443

10534
పపరర: అనల కలమలర వరససరరడడ

తసడడ:డ శక వనసకట రరమసరసమ దదడడడ
ఇసటట ననస:Flat No: G9 24-4-18
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ హరర పడసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:FLOT NO G1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస అడస
డ రర
ఇసటట ననస:FNO 3D FLR 3
వయససస:41
లస: పప
10553 NDX3206760
పపరర: అరజసయల రరవప నడయబడడ

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:44
లస: పప

10537 NDX2519601
పపరర: ససబడమణఖ శకనవరస దదడడడ

10548 NDX3137510
పపరర: రరఢ పడతషఖష గబసటటరర

94-164/1460

94-153/714

94-153/709
10536 NDX3208386
పపరర: లకడణ మహహన కలమలరర
తతనసగబసటర
భరస : ససపపరష శకనవరస రరవప తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:flat no:201, kidambi residency
వయససస:47
లస: ససస స

10547 NDX3285509
పపరర: గ న
భరస : జ త
ఇసటట ననస:FLOT NO 503
వయససస:26
లస: ససస స

10531 NDX3211851
పపరర: శకనవరస రరవప చడమరరస

తసడడ:డ వనసకట వరససరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO S10
వయససస:36
లస: పప

భరస : శసకర కకలర
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:45
లస: ససస స

94-215/1225

94-205/1015

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO GC
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకషష వలలరరర
ఇసటట ననస:FLOOR NO.1, #97-4-191
వయససస:37
లస: ససస స

10550 NDX3242831
పపరర: కరకసత కలమలర అడస
డ రర

94-153/713

భరస : మబరళకకషష రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:FLAT.O.G-1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప మబనపలర
ఇసటట ననస:FL NO 202
వయససస:31
లస: ససస స
10544 RDV3129211
పపరర: హహమలత వలలరరర

10530 NDX3204435
పపరర: శకనవరస రరవప చడమరరస

10533 NDX2986875
పపరర: లకడణ తషలశ శరస

10528 NDX3118908
పపరర: బభబ ససమఖ శక దదవశశటట

తసడడ:డ మబరళ కకషష రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:44
లస: పప
10535 NDX2799468
పపరర: హహమసత బభబబ గబసటటరర

94-157/785

భరస : వరబడహణయఖ వలలరరర
ఇసటట ననస:Flat No.A-14
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చడమరరస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.G-8
వయససస:44
లస: పప
10532 NDX3209061
పపరర: శకనవరస రరవప చడమరరస

10527 NDX3013125
పపరర: రరజయ వలలరరర

10552 NDX3190725
పపరర: శశ కల ననడగల

94-157/780

భరస : గరరరధర బభలకకషష రరవపరటట
ఇసటట ననస:F NO 5C, WEST END
వయససస:26
లస: ససస స
94-149/989

భరస : బభపనయఖ మదడబళ
ఇసటట ననస:Fno 104, Satya Sai towers
వయససస:42
లస: ససస స

10555 NDX2962678
పపరర: సరయ లల కగదర సససపసథ కకలర

94-145/847

తసడడ:డ శసకర కకశశర కలమలర కకలర
ఇసటట ననస:F.NO.201
వయససస:21
లస: పప
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10556 NDX2516391
పపరర: రరజగష బఫన
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94-153/607

తసడడ:డ శవలలల జ బఫన
ఇసటట ననస:F NO 206
వయససస:48
లస: పప

10557 NDX2516516
పపరర: పపజ బఫన

94-153/608

తసడడ:డ రరజగష బఫన
ఇసటట ననస:F NO 206
వయససస:23
లస: ససస స

10559 NDX2835411
పపరర: పడసనన కలమలర మమఖస

94-145/846

10560 NDX2615383
పపరర: గగపసక బభలకకషణన

10558 NDX3055365
పపరర: దసరర రరణణ వనమమరరడడ

తసడడ:డ సరయ పడసనన వనమమరరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 301 LAKSHMI TULASI
వయససస:36
లస: ససస స
94-164/1166

94-205/1014
10561 NDX3070208
పపరర: అరజసయల శరరరధద చవడడసపత

తసడడ:డ దదవన రరవప మమఖస
ఇసటట ననస:F.NO 301,VIJAYA SAI
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరమల వనసకటటశసర రరడడడ
ఇసటట ననస:F NO 303 SAI SRIBHRAMARI
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:F NO 306
వయససస:24
లస: పప

10562 NDX2618411
పపరర: గగససయల బబ్దగమ షపక

10563 NDX3099314
పపరర: బదరర నడరరయణ మదడబళ

10564 NDX2243855
పపరర: జరరనడ షపక

94-164/1167

94-150/893

94-147/791

94-150/721

భరస : ససధడన షపక
ఇసటట ననస:FNO401SRIVENKATESWARAP
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపనయఖ మదడబళ
ఇసటట ననస:F no 501,satya sai towers
వయససస:18
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:F.NO.503,5TH FLOOR SATYA
వయససస:48
లస: ససస స

10565 NDX2243871
పపరర: మరర సరహహబ షపక

10566 NDX2833432
పపరర: గగతస

10567 NDX2557932
పపరర: జశలలఖ లకడణ దసరర కకతత
స రర

94-150/722

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:F.NO.503,5TH FLOOR SATYA
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనబభబమ గరడడ
ఇసటట ననస:F NO 504
వయససస:20
లస: పప

10568 NDX2960011
పపరర: ససబబరతనస గబడడపరటట

10569 NDX2957793
పపరర: బల నడగగశసర రరవప గబడడపరటట

94-153/716

94-150/894

94-146/855

తసడడ:డ పడసరద రరవప గబపస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:Function Plaza
వయససస:20
లస: ససస స
94-153/717

10570 CKV4407383
పపరర: వనసకట సరయ వవవక అసచల

94-144/983

భసధసవప: మహన శసకర రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:g-7
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: మహన శసకర రరవప గబడడపరటట
ఇసటట ననస:g-7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల అసచల
ఇసటట ననస:g s t bhavan
వయససస:29
లస: పప

10571 NDX2399822
పపరర: నడగ తదజ కకసడపలర

10572 NDX3147279
పపరర: దళవరయ సతఖవత

94-147/637
10573 NDX1998212
పపరర: వరన వనసకట పడసరద
పప టభబతష
స న
తసడడ:డ ససబబ రరవప పప టభబతష
స న
ఇసటట ననస:H.NO 26-4-20 NEAR ANJANEY
వయససస:51
లస: పప

94-145/705

94-164/1448

తసడడ:డ అనల కలమలర కకసడపలర
ఇసటట ననస:HARIKA HOMES FLAT NO 106
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దళవరయ నడగ కలలఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:H NO 26/04/18
వయససస:38
లస: ససస స

10574 NDX3102290
పపరర: జబబసదడ షపక

94-150/723 10576 NDX2312825
10575 NDX2518702
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర సరకకనవన
పపరర: ససమఖ చదబబడ లల

94-164/1449

94-145/706

భరస : మహమణద అల షపక
ఇసటట ననస:H.no-26-12-1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప సరకకనవన
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER 96-9-471
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మశశ బభబబ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:I-5,POLICE QUARTERS
వయససస:21
లస: ససస స

94-164/1450
10577 NDX3128972
పపరర: నరరపమ వశసనడథన అయఖర
అయఖర
తలర : నడగలకడణ వశసనడథన అయఖర
ఇసటట ననస:ITC RESIDENTS PARK
వయససస:24
లస: ససస స

10578 NDX2394914
పపరర: మణణకసఠ మలమడడల

10579 NDX3000288
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప మలమడడల
ఇసటట ననస:JANMABOOMI NAGAR 7TH LIN
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప మరరక
ఇసటట ననస:K 12
వయససస:44
లస: పప

10580 NDX3000775
పపరర: పవన కలమలర మరరక

10581 NDX3001518
పపరర: కకటటశసరర మరరక

10582 NDX3000684
పపరర: నవన కలమలర మరరక

94-144/985

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:K-12 police quaters
వయససస:21
లస: పప
10583 NDX2509107
పపరర: సససదడబ షపక
భరస : ఖలససస సససదడ షపక
ఇసటట ననస:KANKARAGUNTA
వయససస:51
లస: ససస స

94-153/609

94-145/852

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:K-12 police quaters
వయససస:41
లస: ససస స
94-157/633

10584 NDX2928380
పపరర: వరడ రరజ సదడశవపన
తసడడ:డ రరమ రరవప సదడశవపన
ఇసటట ననస:kannavari thota
వయససస:57
లస: పప

94-144/984

94-149/990

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:K-12 police quaters
వయససస:20
లస: పప
94-148/911

10585 NDX2928372
పపరర: కలలఖణణ లకడణ సదడశవపన

94-148/912

భరస : వరదరరజ సదడశవపన
ఇసటట ననస:kannavari thota
వయససస:50
లస: ససస స
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10586 NDX2928364
పపరర: కకషష శకదర సదడశవపన
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94-148/913

తసడడ:డ వరదరరజ సదడశవపన
ఇసటట ననస:kannavari thota
వయససస:21
లస: ససస స
10589 NDX2312254
పపరర: నడగమర బ షపక

94-144/711

10587 NDX3215654
పపరర: మసగమణ తలల
ర రర

94-166/803

10588 NDX2312239
పపరర: హహసపసనబ షపక

భరస : గలయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:KARTHIKAYA APARTMENT
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:K BLOCK HOUSE NO4
వయససస:48
లస: ససస స

10590 NDX2937829
పపరర: హబబబలర షపక

10591 NDX3097961
పపరర: మసరసనమణ రరపపరర

94-149/991

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:K BLOCK HOUSE NO5
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:NAGARAMPALEM 3RD LANE.
వయససస:24
లస: పప

10592 NDX2596864
పపరర: సయద ఫరతమ సయద

94-151/931 10594 NDX2399871
10593 NDX2615862
పపరర: మహమణద తససర మ మహమణద
పపరర: జజసఫ రరణణ తషమణ

94-151/930

94-144/710

94-157/787

భరస : శకనవరస రరవప నడరప
ఇసటట ననస:NEW D NO 99-3-83
వయససస:48
లస: ససస స
94-146/835

భరస : సయద ఫరతమ అకబర లలతద
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO 86-3-617
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమణద తససర మ మహమణద ఇసణఏల
ఇసటట ననస:NEW DOOR NO 86-3-617
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇనడన రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:NEW NO. 20-7-803, WARD NO
వయససస:43
లస: ససస స

10595 NDX3180023
పపరర: వనయ షపక దసదతకలల

10596 NDX2555233
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

10597 NDX1269547
పపరర: దసమల శరసత

94-166/804

తసడడ:డ షపక అననసజ షపక
ఇసటట ననస:ooo
వయససస:22
లస: ససస స
10598 NDX3208055
పపరర: మబసనడ బభగబస బభవకరడ

94-157/788

భరస : కమల హహసపన బభవకరడ
ఇసటట ననస:PLOT 504 5TH FLOR
వయససస:48
లస: ససస స
10601 NDX0449678
పపరర: మహమణద నజర బభవకరడ

94-157/789

తసడడ:డ కమల హహసపన బ
ఇసటట ననస:plot no 504
వయససస:30
లస: పప

94-164/423

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసరరర తతకల
ఇసటట ననస:OPP MEDICAL COLLEGE
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడదదప కలమలర
ఇసటట ననస:plat no 23
వయససస:28
లస: ససస స

10599 NDX2964666
పపరర: ససరరఖ పపరరణణపరలయ
మరరయపప
భరస : హహచ వ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:PLOT G 402
వయససస:50
లస: ససస స

94-147/796

10600 NDX3104213
పపరర: దదవ కలమలర గసగవరపప

10602 NDX1839416
పపరర: మరరయ దడస దదటభ

94-157/686

94-144/989

భరస : వరససదదవ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:POLICE QUARTERS B-9
వయససస:39
లస: ససస స

10603 NDX3188364
పపరర: రరమ దదవ మమకల

94-144/987

భరస : కకషష మమకల
ఇసటట ననస:POLICE QUARTERS B8
వయససస:28
లస: ససస స
10606 NDX2986198
పపరర: పడసనన రరజ గబసటట

94-144/990

భసధసవప: జరససక రరజగశసరర అకకసదడస
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:48
లస: పప

94-144/991 10608 NDX2937142
94-144/992 10609 NDX2979185
10607 NDX2932192
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: జరసక
స రరజగశసరర అకకసదడస

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:42
లస: ససస స

94-144/986

తసడడ:డ ఇమలనసయయల గసగవరపప
ఇసటట ననస:plotno202,GrandChaluky
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతడఖనసదస దదటభ
ఇసటట ననస:P.NO.103 VARSHETHA APRTM
వయససస:49
లస: పప

94-144/988 10605 NDX2986313
10604 NDX2981033
పపరర: వరససదదవ రరవప వషష
పపరర: హహమలత వషష
ష మలకల
ష మలకల

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:POLICE QUARTERS B-9
వయససస:43
లస: పప

94-144/741

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:42
లస: ససస స

94-147/797

భరస : పడసనన రరజ గబసటట
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:48
లస: ససస స

94-165/1132 10611 NDX2937258
94-165/1133 10612 NDX2937274
94-165/1134
10610 NDX2937225
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:Q NO 1
వయససస:42
లస: ససస స

94-165/1135 10614 NDX2931822
94-165/1147 10615 NDX3072121
10613 NDX2931798
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: జజషషవర ససవరష లత అకకసదడస
పపరర: నసతలపత ఉమమహహశసరర

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:QNO 1
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకశశర బభబబ మమరరగఅలల
ఇసటట ననస:QNO 1
వయససస:42
లస: ససస స

94-144/993

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:q no 237/f
వయససస:47
లస: ససస స
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10616 NDX2479210
పపరర: లకడణ తనసజ సరక
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94-151/822

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశసర రరవప సరక
ఇసటట ననస:QUARTER NO- C-19
వయససస:27
లస: ససస స
10619 NDX2962348
పపరర: రరజ శశఖర రరవనళర

94-147/799

తసడడ:డ భకస వతసల నడయబడడ
ఇసటట ననస:QUERTER NO 10
వయససస:49
లస: పప
10622 NDX2875896
పపరర: మహమణద శబర షపక

94-153/718

94-151/1135

తలర : మధవ ససకనఖ నడమల
ఇసటట ననస:R&B Spl Qtr.1
వయససస:22
లస: ససస స
10628 NDX3002912
పపరర: పటటల చతననకగశవ రరవప

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:QUERTER 10
వయససస:49
లస: ససస స

10620 NDX0388264
పపరర: అనసతరరమకకషష కకమసడసరర

10621 NDX2709624
పపరర: అమబత పపపపల

10623 NDX2479061
పపరర: వనసకటటశసరరర తనననరర

94-150/897

94-152/783

10627 NDX2604916
పపరర: దడసస వనసకకసడ

94-152/551

10630 NDX3137742
పపరర: తలర స నవఖ లకడణ తలర స

94-147/800

10633 NDX3247657
పపరర: లల వనసకట సతఖ దసరర
జయకలమల అనసత భభటర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనసత భభటర
ఇసటట ననస:SF-4
వయససస:46
లస: పప

94-146/973

94-152/782

10636 NDX3177912
పపరర: చసదడ సరరసగపరణణ

94-152/785

10638 NDX2825735
పపరర: పదడణవత దదవరపలర

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కవటట
ఇసటట ననస:T F 3 ,
వయససస:30
లస: పప

94-164/1168

94-152/784

10637 NDX3175676
పపరర: వజయ లకడణ శనగరసపత

94-165/1136

భసధసవప: శశభ రరణణ పప ననల
ఇసటట ననస:SAI SOUNDARYA SADHANA A
వయససస:42
లస: పప

10632 NDX3067741
పపరర: వవణబ కలమలరర మలలలపరటట

తసడడ:డ సరరసగపరణణ సరరసగపరణణ
ఇసటట ననస:S S 6
వయససస:44
లస: పప

భరస : గజగసదడ బభబఊ సనగరసపత
ఇసటట ననస:SS6
వయససస:39
లస: ససస స

94-149/836

భరస : ఏస ఏమ అవనడశ తలర స తలర స
ఇసటట ననస:satya sai towers 502
వయససస:21
లస: ససస స

10635 NDX3179918
పపరర: గజగసదడ బభబబ సరరసగపరణణ

భరస : బభలశశరర
ఇసటట ననస:TS 1/3
వయససస:56
లస: ససస స

94-157/634

94-152/781

తసడడ:డ అబబబల వహబ బభష షపక
ఇసటట ననస:SANTHI NAGAR , 8 TH LINE
వయససస:42
లస: పప

94-145/853
10634 NDX3064953
పపరర: హజరర రవ సరయ మణణ పడభబ
కలమలర హజరర
తసడడ:డ హజరర వనసకటటశసర రరవప హజరర
ఇసటట ననస:SIVA NAGENDRASWAMI NILAY
వయససస:23
లస: పప
94-152/786

94-149/835

10624 VVVQ306385
పపరర: మధవ ససకనఖ నడమల

10626 NDX2479814
పపరర: అలలఖఖ మలదడసస

భరస : బభబబ రరవప మలలలపరటట
ఇసటట ననస:SE BUNGLOW
వయససస:55
లస: ససస స

10643 NDX0876730
పపరర: మలర మణ జరలబ

94-150/724

తసడడ:డ ఎరరకసరసమ నడమల
ఇసటట ననస:R&B Spl.Qtr
వయససస:52
లస: ససస స

10629 NDX2544948
పపరర: కససస షరహహద షపక

94-144/994

భసధసవప: అభషపక కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహణ నడయబడడ తనననరర
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTARS NUM 82
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ మలలలపరటట
ఇసటట ననస:SE BUNGALOW
వయససస:57
లస: పప

10640 NDX2725570
పపరర: నరగశ బభబబ కవటట

94-153/274

తసడడ:డ అగససటన మలదడసస
ఇసటట ననస:SAI BABA ROAD
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పటటల ససబబయఖ
ఇసటట ననస:SaiSri brahmari nivas
వయససస:63
లస: పప
10631 NDX2967750
పపరర: బభబబ రరవప మలలలపరటట

తసడడ:డ బభపన రరజ బభలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:QUATERS NO 11 TYPE 2
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకరసగనడధ కకమసడసరర
ఇసటట ననస:R.agraharam
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: ససదదబక కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:34
లస: ససస స
10625 NDX2967859
పపరర: మనస సససలలషర రరమబబ

94-147/798 10618 NDX2782662
10617 NDX3189230
పపరర: మబరళ ధర రరవప బభలబబ ఈనడ
పపరర: మహనడసబ రరవనళర

భరస : సరరసగపరణణ సరరసగపరణణ
ఇసటట ననస:SS 6
వయససస:67
లస: ససస స
94-157/790

10639 NDX2825867
పపరర: నరగశ బభబబ కవటట

తసడడ:డ నగగశసరరరవప దదవకక
ఇసటట ననస:SVRFORTUNE FLAT501
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగగశసర రరవప కవటట
ఇసటట ననస:T F 3,
వయససస:30
లస: పప

10641 NDX2826576
పపరర: నడగగశసర రరవప కవటట

10642 NDX2826600
పపరర: గసగర దదవ కవటట

94-152/789

94-152/787

94-152/790

తసడడ:డ గగపరల రరవప కవటట
ఇసటట ననస:TF3 ,KMR RESIDENCY
వయససస:65
లస: పప

భరస : నడగగశసర రరవప కవటట
ఇసటట ననస:TF3, KMR RESIDENCY
వయససస:52
లస: ససస స

10644 AP151000327148
పపరర: సరగజన పప తషల

10645 MLJ0744367
పపరర: లకడణ ససజజత జలబ

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:TS 1/3
వయససస:60
లస: ససస స

94-152/552

94-152/553

తసడడ:డ బభలలససరర జలబ
ఇసటట ననస:TS 1/5
వయససస:37
లస: ససస స
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10646 NDX0759753
పపరర: ఉషరరరణణ జలబ 
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94-152/554

భరస : మరరయదడసస
ఇసటట ననస:TS 1/5
వయససస:37
లస: ససస స
10649 AP151000324149
పపరర: బభలశశరర జలడ

94-152/557

94-166/805

94-152/561

94-152/564

94-152/567

94-152/570

తసడడ:డ హనసమసతరరవప  
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:46
లస: పప
10670 MLJ2430320
పపరర: లకడణ పససపపలలటట
భరస : ఆసజనవయబలల 
ఇసటట ననస:TS 3/1
వయససస:65
లస: ససస స
10673 NDX0460253
పపరర: రవణమణ కసడతల
భరస : జకకయఖ లలట
ఇసటట ననస:TS 3/2
వయససస:65
లస: ససస స

10656 NDX0806612
పపరర: వనసకట లకడణ ఉపపపలమరరస

10657 NDX2027747
పపరర: పదడణవత నడగరరరడడ

94-152/562

10659 NDX0800714
పపరర: ఉపపపలమరరస రరజజ

10662 NDX2027770
పపరర: అరరణకలమలర మలర శశటట

10665 NDX0291252
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస కరకరర

10668 AP151000324456
పపరర: ఆదడస కరటటకక

10671 MLJ2426302
పపరర: ఆసజనవయబలల పససపపలలటట

94-152/565

10674 NDX0383299
పపరర: శవయఖ కసదతల
తలర : రమణమణ
ఇసటట ననస:TS 3/2
వయససస:30
లస: పప

94-152/560

94-152/563

10660 NDX0800615
పపరర: ఉపపపలమరరస రరజగష

94-152/566

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:33
లస: పప
94-152/568

10663 MLJ0746602
పపరర: వజయ బ

94-152/569

భరస : నడగరరజ
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:41
లస: ససస స
94-152/571

10666 NDX0910315
పపరర: శక వవణబగగపరల సరతరరజ

94-152/572

తసడడ:డ బభలచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:35
లస: పప
94-152/574

10669 AP151000324460
పపరర: దడనవల కరటటకక

94-152/575

తసడడ:డ జజనసన
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:70
లస: పప
94-152/577

తసడడ:డ గగపయఖ  
ఇసటట ననస:TS 3/1
వయససస:76
లస: పప
94-152/579

94-152/559

భరస : వనసకటటశసర రరడడడ నడగరరరడడడ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసన
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:55
లస: పప
94-152/576

10654 AP151000327152
పపరర: ససబబమణ కకరరరమలర 
భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/8
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:30
లస: పప
94-152/573

10651 AP151000327150
పపరర: సరలమణ జసగరల

భరస : జయరరజ జసగరల
ఇసటట ననస:T S 2/7 NSP COLONY
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప బడడగబననల
ఇసటట ననస:TS 2/10
వయససస:65
లస: ససస స
10667 MLJ0746586
పపరర: నడగరరజ బ 

94-152/788

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:38
లస: పప
10664 NDX1968918
పపరర: వనసకట రతనస బడడగబననల

10653 NDX2836724
పపరర: ససటలల జసగరల

94-152/556

భరస : నడగయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/6
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:55
లస: ససస స
10661 NDX0800631
పపరర: ఉపపపలమరరస శకనస

94-152/558

Deleted

తసడడ:డ అలల సససదడ వల షపక
ఇసటట ననస:TS 2/9
వయససస:23
లస: ససస స
10658 NDX0806588
పపరర: కమల ఉపపపలమరరస

10650 NDX2027648
పపరర: పపషరపసజల నసబమరర

10648 MLJ0743526
పపరర: మరరయదడసస జలబ 

తసడడ:డ బభలశశరర
ఇసటట ననస:TS 1/5
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపసడడరర కరకలరడడ నసబమరర
ఇసటట ననస:TS 2/6
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయరరజ జసగరల
ఇసటట ననస:T.S 2/7
వయససస:34
లస: ససస స
10655 NDX1968652
పపరర: కరరషరణ షపక

94-152/555

తసడడ:డ బభలశశరర 
ఇసటట ననస:TS 1/5
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:TS 1/5
వయససస:62
లస: పప
10652 NDX2831022
పపరర: ససటలర ల జసగరల

10647 MLJ0744383
పపరర: కరరణకలమలరర జలబ 

10672 NDX1968793
పపరర: లకడణ కసడతల

94-152/578

భరస : శవయఖ కసడతల
ఇసటట ననస:TS 3/2
వయససస:27
లస: ససస స
94-152/580

10675 MLJ0745737
పపరర: తడరరకఅహణద 

94-152/581

తసడడ:డ నససమఅహణద  
ఇసటట ననస:TS 3/2
వయససస:50
లస: పప
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10676 MLJ0744862
పపరర: నససమఅహణద  
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94-152/582

తసడడ:డ మమలలనడ 
ఇసటట ననస:TS 3/2
వయససస:79
లస: పప

10677 NDX2767093
పపరర: బభజ బభబబ వపసడవలర

94-148/914

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపసడవలర
ఇసటట ననస:TYPE 2 HOUSE 28
వయససస:42
లస: పప

94-164/1451 10680 NDX2820702
10679 NDX2946978
పపరర: మబరళ ధర రరవప బభలబబ ఈనడ
పపరర: బఇవనస బఇవనస బతతల షపక

తసడడ:డ బభపన రరజ బభలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:TYPE 2 QNO 11
వయససస:58
లస: పప
94-150/769

10683 NDX2931335
పపరర: హరర కకషష కకసడమమరర

94-164/1453

10681 NDX3181856
పపరర: వర శశశలజ బభలబబ ఈనడ

94-157/791

10684 NDX2931202
పపరర: వనసకటరరవప కకసడమమరర

తసడడ:డ వనసకటరరవప కకసడమమరర
ఇసటట ననస:West End - 2D
వయససస:34
లస: పప

10685 NDX3051711
పపరర: లకడణ కకసడమమరర

94-152/669 10687 NDX2751642
10686 NDX2602480
పపరర: హహమసత ససరఖ అమపరరయన
పపరర: నడగమణణ శకర

భరస : వనసకట రరవప కకసడమమరర
ఇసటట ననస:West end, flat 2D,
వయససస:57
లస: ససస స
10688
పపరర: షపక ఖదర మహహవపదదబన బభష

94-148/935

తసడడ:డ షపక మసరసనసల
ఇసటట ననస:#09-394
వయససస:28
లస: పప
10691 NDX2974749
పపరర: శవ పడసరద బసడడరరపలర
తసడడ:డ కకషష మమరరస బసడడరరపలర
ఇసటట ననస:402
వయససస:56
లస: పప

భరస : దదనకర
ఇసటట ననస:`96-5-126
వయససస:32
లస: ససస స

10689 NDX3001864
పపరర: వనసకట సరయ ససధదర పటటల

10690
పపరర: మననజ కలమలర నడగబసడడ

94-147/677

మతత స

94-68/1129

తసడడ:డ రమమశ బభబబ నడగబసడడ
ఇసటట ననస:383
వయససస:18
లస: పప
94-69/596

తసడడ:డ సతశ కలమలర అనపర
ఇసటట ననస:402
వయససస:18
లస: ససస స

ఇతరరలల

94-165/1015

తసడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస అమపరరయన
ఇసటట ననస:Z P BUNGLOW
వయససస:37
లస: పప

10692 NDX2983351
పపరర: నకక చసదన అనపర

94-157/792

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకసడమమరర
ఇసటట ననస:West End - 2D,
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చతననకగశవ రరవప పటటల
ఇసటట ననస:#203, Sai Sri Brahmari
వయససస:33
లస: పప
94-69/595

94-164/1452

భరస : మబరళ ధర రరవప బభలబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:TYPE 2 QUATER NO 11
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:VAMSI RECIDENCY GF101
వయససస:41
లస: పప
94-157/793

94-149/992

భరస : బభజ బభబబ వపసడవలర
ఇసటట ననస:TYPE-2 HOUSE 28
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:TYPE-2 QUATER-19
వయససస:51
లస: ససస స

10682 NDX2578326
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడవటట

10678 NDX2767077
పపరర: శరకవణణ వపసడవలర

10693 NDX3005584
పపరర: వనసకటటశసర రరవప కకమణనవన

94-69/665

తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ కకమణనవన
ఇసటట ననస:503
వయససస:63
లస: పప

పపరరషషలల
5,086

ససత సలల
5,606

ఇతరరలల
1

మతత స
10,693

5,086

5,606

1

10,693
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