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భరస : వనసకటటశశర రరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:88-5-1919
వయససస:48
లస: ససస స
5612 NDX0703637
పపరర: ససగమణ ఏలలరర�

5598 AP151010447127
పపరర: ననగగసదడస చచలర ల

5593 NDX3164084
పపరర: ననగ రరజ చలర

భరస : వరర వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-1916
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దశరధ రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:88-5-1918
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలలర
ఇసటట ననస:88-5-1918
వయససస:22
లస: పప
5609 NDX2338267
పపరర: ససతమహలకడమ కకగసటట

94-168/529

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1916
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:88-5-1917
వయససస:35
లస: పప
5606 NDX2338382
పపరర: శవయఖ చలలర

5595 NDX2444768
పపరర: మసరసన బ షపక

94-168/525

తసడడ:డ సస మ ఏలల
ఇసటట ననస:88-5-1912
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1916
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1916
వయససస:39
లస: పప
5603 NDX1589136
పపరర: బభజ షపక

94-168/527

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:88-5-1914
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1916
వయససస:36
లస: ససస స
5600 NDX0037978
పపరర: శకనస చలలర

5592 NDX1093046
పపరర: శరమమఖల చలలర

5590 NDX1093673
పపరర: గసగమమ చలలర

భరస : పపద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1912
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1912
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమసలయఖ చలలర
ఇసటట ననస:88-5-1914
వయససస:31
లస: ససస స
5597 NDX0037929
పపరర: శరసత కలమలరర చలలర

94-168/524

భరస : శరమమఖల
ఇసటట ననస:88-5-1912
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప చలర
ఇసటట ననస:88-5-1912
వయససస:30
లస: పప
5594 NDX2346583
పపరర: పసచచమమ చలలర

5589 NDX1093251
పపరర: అడడవమమ చలలర

5614 NDX2338523
పపరర: శకలకడమ చరరతనగమసడడయల

94-168/548

భరస : రతయఖ చరరతనగమసడడయల
ఇసటట ననస:88-5-1923
వయససస:40
లస: ససస స
94-199/68

5617 NDX0497677
పపరర: మహలకడమ ఓరరస�

94-199/69

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1923
వయససస:40
లస: ససస స
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5618 NDX1849084
పపరర: నరమల ససరరగణణ
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94-168/550

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరరగణణ
ఇసటట ననస:88-5-1924
వయససస:25
లస: ససస స
5621 NDX2938322
పపరర: భవరన బతష
స ల

94-200/1683

94-168/552

94-168/555

94-199/1273

94-168/1193

94-168/559

94-168/562

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:88-5-1934
వయససస:40
లస: ససస స

5631 NDX0497735
పపరర: ససరగసదడ రరడడడ దచశరరడడడ�

5634 NDX0042986
పపరర: పదమ ఓరరచ�

5637 NDX1092121
పపరర: ననగగసదడస ఓరరప

5640 NDX1091743
పపరర: ససపత కలమలర బతష
స ల

94-168/565

5643 NDX1020056
పపరర: కకసడ బతష
స ల

94-199/70

5646 NDX0038364
పపరర: ననగభమషణస బతష
స ల
తసడడ:డ శశభననదదడ
ఇసటట ననస:88-5-1934
వయససస:43
లస: పప

5626 NDX1093293
పపరర: రమణమమ కలసచనల

94-168/554

5629 NDX0679316
పపరర: గగపస వననన

94-168/557

5632 NDX0660902
పపరర: బసగరరయఖ చలలర�

94-168/558

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� చలర
ఇసటట ననస:88-5-1930
వయససస:36
లస: పప
94-199/71

5635 NDX0042945
పపరర: రరసబభబమ ఓరరచ�

94-199/72

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1931
వయససస:41
లస: పప
94-168/560

5638 NDX0063784
పపరర: చలమయఖ� ఓరరచ�

94-168/561

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1932
వయససస:34
లస: పప
94-168/563

5641 NDX1092402
పపరర: రరఘవపలల దచవసడర

94-168/564

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:36
లస: పప
94-168/566

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:59
లస: పప
94-168/567

94-168/1192

తసడడ:డ ననయమడడ వననన
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శశబననదద�డ
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:49
లస: పప
5645 NDX0038380
పపరర: అలవవలల బతష
స ల

94-168/556

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1932
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:49
లస: ససస స
5642 NDX0679134
పపరర: శకనస� బతష
స ల�

5628 NDX1094176
పపరర: మమరళకకషష వరవలర

5623 NDX3177342
పపరర: సరయ కలమలరర ఠమమసపత

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1931
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1932
వయససస:30
లస: ససస స
5639 NDX1020049
పపరర: ససజవమమ బతష
స ల

94-168/553

తసడడ:డ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-5-1928
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1931
వయససస:19
లస: పప
5636 NDX0063768
పపరర: దసరర ఓరరచ�

5625 NDX0821801
పపరర: అలవవలమమ వననన

94-168/1190

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1925
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1927
వయససస:30
లస: ససస స
5633 NDX3155744
పపరర: జజనకక రమమడడ ఓరరచ

94-168/1191

భరస : గగపస వననన
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస యయనన
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:22
లస: పప
5630 NDX3161833
పపరర: మరరయమమ తరరపత

5622 NDX3163870
పపరర: నరసససహ రరవప ఠమమసపత

5620 NDX3181187
పపరర: కకననమల దదసపరటట

భరస : కనన రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1924
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1925
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1926
వయససస:28
లస: ససస స
5627 NDX2347375
పపరర: ననగరరజ యయనన

94-168/551

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-5-1924
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1924
వయససస:19
లస: ససస స
5624 NDX1093178
పపరర: లకకమదసరర తషరకర

5619 NDX0678896
పపరర: రమణ ససరగరన�

5644 NDX0497347
పపరర: ససజవమమ బతష
స ల�

94-199/73

తసడడ:డ బతష
స ల�
ఇసటట ననస:88-5-1933
వయససస:50
లస: ససస స
94-168/568

5647 NDX1917741
పపరర: తరరపఠమమ బతష
స ల

94-199/74

తసడడ:డ ననగ భమషణస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1934
వయససస:24
లస: ససస స
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5648 NDX1917709
పపరర: పస తష రరజ బతష
స ల
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94-199/75

తసడడ:డ ననగ భమషణస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1934S
వయససస:25
లస: పప
5651 NDX1761213
పపరర: మసగమమ ఓరరచ

94-199/76

94-168/573

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1939
వయససస:53
లస: పప
5660 NDX3157799
పపరర: మరరయరరణణ గనసగపసతన

94-168/1197

94-168/576

94-199/77

Deleted
94-199/78

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:88-5-1945
వయససస:35
లస: ససస స
5672 NDX0904672
పపరర: శవమమ� జసపలననటట�
భరస : సరయబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:43
లస: ససస స

94-168/574

5661 NDX2861128
పపరర: డచవడ గరనసగపసట

5664 NDX0037770
పపరర: భమలకడమ బసడనరర

5667 NDX3179595
పపరర: మసగమమ ఉపపప

94-168/1195

94-199/1274

5673 NDX0660571
పపరర: శవమమ తనడడచచటట ట�

94-168/577

94-168/575

5659 NDX3162179
పపరర: డచవడ గనసగమపసతన

94-168/1196

5662 NDX2860245
పపరర: మరరయరరణణ గరనసగపసట

94-199/1275

5665 NDX2346492
పపరర: గగవసద బసడనరర

94-168/578

తసడడ:డ వర సరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:88-5-1940/2
వయససస:46
లస: పప
94-168/1198

5668 NDX3156627
పపరర: మసగమమ ఉపపప

94-168/1199

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1945
వయససస:48
లస: ససస స
94-168/579

5671 NDX1020148
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

94-168/580

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:31
లస: ససస స
94-168/582

భరస : సరయబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:44
లస: ససస స

94-168/584 5676 NDX0904631
5675 NDX2514750
పపరర: శవననగగశశర రరవప జసపల ననటట
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప�
జసపలననటట�
తసడడ:డ సరసబయఖ జసపల ననటట
తసడడ:డ వరబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1947
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:38
లస: పప
వయససస:39
లస: పప

5656 NDX2067073
పపరర: ననగగసదడస బతష
స ల

భరస : డచవడ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1940
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/581

94-168/572

తసడడ:డ చననచచసచయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1940
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1945
వయససస:48
లస: ససస స
5670 NDX1091826
పపరర: లకకమతరరపతమమ జసపల

5653 NDX1948050
పపరర: గమరరబడహమమస ఉపపల

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1939
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:88-5-1940/2
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మరరయబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1941/1
వయససస:29
లస: ససస స

5669 NDX0639492
పపరర: మరరయమమ గరనసగపసట�

5655 NDX1093244
పపరర: రరమలసజమమ బతష
స ల

5658 NDX3169422
పపరర: ననగయఖ నసనన

94-168/570

తసడడ:డ ననగయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:88-5-1936
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనన చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1940
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1940/1
వయససస:48
లస: పప
5666 NDX0639302
పపరర: ససనత నసనన�

94-168/571

తసడడ:డ చనన రగషసయల
ఇసటట ననస:88-5-1940
వయససస:43
లస: పప

భరస : డచవడ
ఇసటట ననస:88-5-1940
వయససస:26
లస: ససస స
5663 NDX2345643
పపరర: ననగ మమరళ బతష
స ల

5652 NDX2346112
పపరర: ధన లకడమ ఉపరపల

భరస : శవ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1939
వయససస:36
లస: ససస స
94-168/1194

5650 NDX1094739
పపరర: శవ శసకరరరవప ఓరరస

తసడడ:డ జమలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1935
వయససస:32
లస: పప

భరస : గమరర బడహమస ఉపరపల
ఇసటట ననస:88-5-1936
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బమలర బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1939
వయససస:30
లస: ససస స
5657 NDX3162831
పపరర: శవయఖ బటటటల

94-168/569

భరస : శవ శసకర�
ఇసటట ననస:88-5-1935
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జలమయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-5-1935
వయససస:50
లస: ససస స
5654 NDX1094432
పపరర: అకకమమ బతష
స ల

5649 NDX0038331
పపరర: అరరణ కలమలరర� ఓరరస�

5674 NDX1193911
పపరర: శరయకలమలర వరర

94-168/583

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:88-5-1947
వయససస:27
లస: పప
94-168/585

5677 NDX0904425
పపరర: మసగమమ బతష
స లల

94-168/586

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1948
వయససస:38
లస: ససస స

Page 8 of 304

5678 NDX3170644
పపరర: రరసగగపరల దచవసడర
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94-168/1200

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1948
వయససస:21
లస: పప
5681 NDX1092725
పపరర: ననగగశశరర బతష
స ల

94-168/588

94-168/591

94-168/594

94-200/159

94-168/596

94-199/80

94-168/601

భరస : మహ లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:39
లస: ససస స

5691 NDX0038265
పపరర: పదనమవత బతష
స ల

5694 NDX1020031
పపరర: రరజ బతష
స ల

5697 NDX0660464
పపరర: పడసరద బతష
స ల

5700 NDX3169372
పపరర: రరమయఖ దచవళర

94-168/1205

5703 NDX2514735
పపరర: వజయలకడమ బతష
స ల

94-168/595

5706 NDX0669572
పపరర: లకమయఖ బతష
స ల
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:40
లస: ససస స

5686 NDX1191451
పపరర: వవసకటటశశర రరవప బతష
స ల

94-168/593

5689 NDX2490050
పపరర: గగపరల కకషషస రరజ మహల

94-199/79

5692 NDX3163540
పపరర: మసగ రరజ బతషల

94-168/1202

తసడడ:డ బమలర బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1951
వయససస:30
లస: పప
94-168/597

5695 NDX1191865
పపరర: ననగ లసగమమ కకలలర

94-168/598

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1952
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/599

5698 AP151010447081
పపరర: సరళళదచవ పరమరరడడ

94-168/600

భరస : ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-1954
వయససస:52
లస: ససస స
94-168/1203

5701 NDX3163409
పపరర: భమలకడమ దచవళర

94-168/1204

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1954
వయససస:36
లస: ససస స
94-168/602

తసడడ:డ మహలకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/604

94-168/590

తసడడ:డ బసవరరజ మహల
ఇసటట ననస:88-5-1950
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1954
వయససస:39
లస: పప

భరస : నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1956
వయససస:51
లస: ససస స
5705 NDX2345767
పపరర: శవ ననగమలల బతష
స ల

94-168/1201

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1953
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకకషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-1954
వయససస:57
లస: పప
5702 NDX3165016
పపరర: వనసకటరతనస కలసచల

5688 NDX3179645
పపరర: సలమల వనమమల

5683 NDX1094606
పపరర: వనసకరయమమ వవమమల

తసడడ:డ బభడసహనసదస
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బమలర బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1951/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరజ మహల
ఇసటట ననస:88-5-1952
వయససస:29
లస: ససస స
5699 AP151010447061
పపరర: ససతనరరమరరడడడ పరమరరడడడ

94-168/592

భరస : మసగరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1951
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1951/1
వయససస:35
లస: ససస స
5696 NDX2049022
పపరర: రరజతసజన మహల

5685 NDX1093541
పపరర: మధసససధన పలర పప

94-168/587

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1950
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ రరజ మహళర
ఇసటట ననస:88-5-1950
వయససస:22
లస: పప
5693 NDX1020007
పపరర: వనసకటరరవమమ బతష
స ల

94-168/589

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబ రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1950
వయససస:57
లస: పప
5690 NDX2454320
పపరర: గగపరల కకషషస రరజ మహళర

5682 NDX1093350
పపరర: సరమలమజఖస పలర పప

5680 NDX1092261
పపరర: శవ లలత మలలర ల

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మధస
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:30
లస: పప
5687 NDX1019991
పపరర: బసవరరజ మహళళ

94-199/1276

భరస : అసకరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1948
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1949
వయససస:30
లస: ససస స
5684 NDX1093996
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటట

5679 NDX3180627
పపరర: వనసకయమమ దచవసడర

5704 NDX1191345
పపరర: వజయ లకకమ బతష
స ల

94-168/603

భరస : మలలకమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/605

5707 NDX2514727
పపరర: అనల కలమలర బతష
స ల

94-168/606

తలర : మహలకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:26
లస: పప
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5708 NDX1192319
పపరర: అనల బతష
స ల
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94-168/607

తసడడ:డ మహ లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:28
లస: పప
5711 NDX3158193
పపరర: వజయ లకడమ బటటటల

94-168/1207

94-168/611

94-168/614

94-168/615

94-199/81

94-168/619

94-168/620

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1966
వయససస:20
లస: పప

5721 NDX1092394
పపరర: రరమహన రరవప కలసచనల

5724 NDX0043133
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసచనల�

5727 NDX3159506
పపరర: పదనమవత దచవళర

5730 NDX1191303
పపరర: వవసకట రరవప గసజ

94-168/623

5733 NDX1191139
పపరర: అసకమమ రరవప కలసచనల

94-168/616

5736 NDX2338192
పపరర: వనసకట రమణ దచవళర
భరస : పవన కలమలర దచవళర
ఇసటట ననస:88-5-1967
వయససస:26
లస: ససస స

5716 NDX1092253
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పసటర

94-168/613

5719 NDX3165131
పపరర: ఉదయ లకడమ ఠఠఠఠకర

94-168/1209

5722 NDX2338457
పపరర: ఆదదననరరయణ మజర

94-168/617

తలర : సతఖస మజర
ఇసటట ననస:88-5-1961
వయససస:49
లస: పప
94-199/82

5725 NDX0490128
పపరర: కరరణన తతతక

94-168/618

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:88-5-1964
వయససస:48
లస: ససస స
94-168/1210

5728 NDX0043000
పపరర: మసగమమ దచవళళ�

94-199/83

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1964
వయససస:34
లస: ససస స
94-168/621

5731 NDX2444669
పపరర: శకనస గమసజ

94-168/622

తసడడ:డ చనన ఆసజనవయమలల గమసజ
ఇసటట ననస:88-5-1965
వయససస:43
లస: పప
94-168/624

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1966
వయససస:29
లస: పప
94-199/1277

94-168/610

భరస : హరరశ
ఇసటట ననస:88-5-1960/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1965
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1966
వయససస:35
లస: ససస స
5735 NDX3182508
పపరర: దసరర రరవప కలసచల

94-168/1208

భరస : రమలసజనఉలల
ఇసటట ననస:88-5-1964
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1965
వయససస:38
లస: ససస స
5732 NDX0679985
పపరర: వనసకటటశశరమమ కలసచనల

5718 NDX3164449
పపరర: కరరణ ఠఠఠఠకర

5713 NDX0659649
పపరర: పడసరద మమకతతటట

తసడడ:డ పపదద రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1960
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:88-5-1961
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:88-5-1964
వయససస:29
లస: పప
5729 NDX1093343
పపరర: వరలకడమ గమసజ

94-168/612

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1961
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1961
వయససస:31
లస: ససస స
5726 NDX1092543
పపరర: హరఠష తతతక

5715 NDX1092550
పపరర: యయసస పసటర

94-168/1206

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:88-5-1959
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:88-5-1960/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1961
వయససస:29
లస: ససస స
5723 NDX0043083
పపరర: కళళఖణణ కలసచనల�

94-168/609

తసడడ:డ పపదదదరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1960
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1960
వయససస:48
లస: పప
5720 NDX1092618
పపరర: కళళఖణణ కలసచనల

5712 NDX0659615
పపరర: బమజర మమకతతటట

5710 NDX3180395
పపరర: శవ ననగమలల బటటటల

భరస : మహ లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:88-5-1959
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:88-5-1960
వయససస:28
లస: ససస స
5717 NDX1092667
పపరర: పపదద రరజ పసటర

94-168/608

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1958
వయససస:29
లస: ససస స
5714 NDX1093103
పపరర: వనసకట దసరరర పసటర

5709 NDX1092352
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తరపల

5734 NDX0679027
పపరర: శకనస కలసచనల

94-168/625

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1966
వయససస:40
లస: పప
94-168/626

5737 NDX1093236
పపరర: పవన కలమలర దచరసగమల

94-168/627

తసడడ:డ పరశతనలల దచరసగమల
ఇసటట ననస:88-5-1967
వయససస:28
లస: పప
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94-168/628

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1967
వయససస:57
లస: పప
5741 NDX3157732
పపరర: బల సరశమ తచననల

94-168/1211

94-168/1213

94-168/633

5745 NDX0038059
పపరర: రగఖలరరణణ దనసరర

5748 AP151010447285
పపరర: రరసబభబమ దనసరర

94-168/635

5751 NDX2067107
పపరర: దసరర రరవప చలలర

తసడడ:డ శవయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:88-5-1976
వయససస:23
లస: పప
94-168/641

94-168/644

భరస : ఏససబభబమ�
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:35
లస: ససస స

5760 NDX3166865
పపరర: కకమల పరపరసణణ

94-168/645

5763 AP151010447079
పపరర: పపలర మమ చలలర చలలర

94-168/636

5766 NDX0783225
పపరర: ససజజత దచవళర
భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:40
లస: ససస స

5746 AP151010447067
పపరర: కనకదసరర దనసరర

94-168/632

5749 NDX1760850
పపరర: శరఠష దనసరర

94-199/84

5752 AP151010447037
పపరర: రమణ గమసజ�

94-168/637

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1976
వయససస:47
లస: ససస స
94-168/639

5755 AP151010447036
పపరర: శవయఖ గమసజ

94-168/640

తసడడ:డ పపదద నఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1976
వయససస:52
లస: పప
94-168/642

5758 NDX0659748
పపరర: ఏడడకకసడలల తననరర

94-168/643

తసడడ:డ వనసకటకకటట
ఇసటట ననస:88-5-1978
వయససస:45
లస: పప
94-168/1214

5761 NDX3170404
పపరర: సరయ నరగశ బభబమ పరపరసణణ

94-168/1215

తసడడ:డ రవదడ
ఇసటట ననస:88-5-1980
వయససస:20
లస: పప
94-168/646

భరస : వనసకటపతరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-1985
వయససస:85
లస: ససస స
94-168/648

94-199/1278

భరస : సరయ నసద కకశశర దనసరర
ఇసటట ననస:88-5-1974
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:88-5-1980
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1985
వయససస:46
లస: ససస స
5765 NDX0823260
పపరర: దసరర ఒరరస�

94-168/634

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1978
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అనమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1979
వయససస:33
లస: పప
5762 NDX1094846
పపరర: రమణ గమతస కకసడ

5757 NDX1190834
పపరర: పస తషరరజ తననరర

5743 NDX3155991
పపరర: జయమమ తచననల

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1974
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1976
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1978
వయససస:40
లస: ససస స
5759 NDX0904391
పపరర: దసరరరరరవప� బతష
స ల�

94-168/631

తసడడ:డ పడకరశరరవప చలలర
ఇసటట ననస:88-5-1975
వయససస:35
లస: పప

94-168/638 5754 NDX1192079
5753 NDX2514685
పపరర: ఉమల మహహశశర రరవప గమసజ
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప గమసజ

94-168/630

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1972
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1974
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1975
వయససస:28
లస: పప

5756 NDX0659664
పపరర: ఆదదలకడమ తననరర

94-168/1212

తసడడ:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1974
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అనమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1974
వయససస:36
లస: పప
5750 NDX1092493
పపరర: దసరరరరరవప చలలర

5742 NDX3185196
పపరర: మమరళమహన రరజ తచననల

5740 NDX1092360
పపరర: గసగయఖ వవమమల

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1972
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బల సరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1972
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చగట
ఇసటట ననస:88-5-1973
వయససస:21
లస: పప
5747 NDX0904540
పపరర: సరయ నసద కకషస ర దనసరర

94-168/629

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1971
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:88-5-1972
వయససస:40
లస: పప
5744 NDX3167319
పపరర: ససరరసదడ అనవమ

5739 AP151010447276
పపరర: ససబభబయమమ గమసజ

5764 NDX0660779
పపరర: రరణణ దచవపళళ

94-168/647

భరస : ఏససబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/649

5767 NDX1192798
పపరర: అసకమమ వవమమల

94-168/650

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:43
లస: ససస స
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5768 AP151010450127
పపరర: మలలర శశరర మలలర

94-168/651

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:46
లస: ససస స
5771 NDX1092303
పపరర: పపడమ కలమలర దచరసగమల

94-168/654

94-168/657

94-168/660

94-168/663

94-168/666

94-168/669

94-168/670

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:60
లస: ససస స

5781 AP151010447318
పపరర: అసజమమ దచవళళ�

5784 NDX0678961
పపరర: శవకలమలరర గమసజ

5787 NDX1836032
పపరర: రగపప బతష
స ల

5790 NDX1091701
పపరర: శవ శసకర చలలర

94-168/673

5793 NDX0782706
పపరర: ససజజత మలకకనవన

94-168/664

5796 NDX0868125
పపరర: శకధర మలకకనవన
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:34
లస: పప

5776 NDX0660738
పపరర: వనసకట రతనస నలర బబ తషల

94-168/659

5779 NDX1092857
పపరర: సరసబయఖ గమసజ

94-168/662

5782 AP151010447011
పపరర: శవపడసరదరరవప దదపపలపపడడ

94-168/665

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1989
వయససస:61
లస: పప
94-168/667

5785 NDX0679001
పపరర: ననరరయణమమ గమసజ

94-168/668

భరస : చనఆఆజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1990
వయససస:65
లస: ససస స
94-199/85

5788 NDX2065804
పపరర: యలర మమ దచవనళర

94-199/86

భరస : అననవయఖ దచవనళర
ఇసటట ననస:88-5-1993
వయససస:50
లస: ససస స
94-168/671

5791 NDX1191691
పపరర: బభలరరజ ఉపపతల

94-168/672

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1996
వయససస:38
లస: పప
94-168/674

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/676

94-168/656

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల గమసజ
ఇసటట ననస:88-5-1987
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1996
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1996
వయససస:51
లస: పప
5795 AP151010447082
పపరర: గగవసదమమ మలకకనవన

94-168/661

భరస : ససపత కలమలర బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1993
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:88-5-1996
వయససస:53
లస: ససస స
5792 NDX0063818
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� చలలర�

5778 NDX0660852
పపరర: ఉమ గమసజ

5773 NDX0824060
పపరర: ఏసస బమ గసడడ

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమలసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1990
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనఆఆజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1990
వయససస:38
లస: పప
5789 NDX2338432
పపరర: జజఖత లకడమశశటట

94-168/658

భరస : పరశతనలల�
ఇసటట ననస:88-5-1989
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:88-5-1989/1
వయససస:40
లస: ససస స
5786 NDX0678946
పపరర: రరమలసజనవయమలల గమసజ

5775 NDX0660746
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

94-168/653

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1987
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అశశక అచచ
ఇసటట ననస:88-5-1988
వయససస:31
లస: ససస స
5783 NDX2022457
పపరర: లల కకకకకలగడడ

94-168/655

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:64
లస: పప
5780 NDX2444644
పపరర: లకడమ అచచ

5772 NDX0660662
పపరర: ఏససబభబమ దచవపళళ

5770 AP151010447064
పపరర: ననగమణణ దచరసగమల

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:42
లస: పప
5777 NDX0660688
పపరర: ననగగశశరరరవప దచరసగమల

94-168/652

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1986
వయససస:28
లస: పప
5774 NDX0669598
పపరర: శశఖర దచవళళ�

5769 NDX0660712
పపరర: సరమలమజఖస నలర చచతషలల

5794 NDX0783027
పపరర: లకడమ వనసకరయమమ మలకకనవన

94-168/675

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/677

5797 AP151010447060
పపరర: ససరగష మలకకనవన

94-168/678

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:40
లస: పప
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5798 NDX0679514
పపరర: కకటటశశరరరవప మలకకనవన

94-168/679

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1999
వయససస:64
లస: పప

94-168/680

భరస : ససగఠతరరవప
ఇసటట ననస:88-5-2001
వయససస:34
లస: ససస స

5801 NDX0601880
పపరర: పదనమవత తమమశశటట

94-168/682

భరస : బమచచబభబమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-5-2004
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/685

తసడడ:డ చనన ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-2005
వయససస:47
లస: పప

5802 NDX1091677
పపరర: వనసకట రతనస గమసజ

94-168/683

94-168/688

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:88-5-2007
వయససస:62
లస: పప

5805 NDX0823872
పపరర: వజయమమ గసడడ�

94-168/686

94-168/691

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:68
లస: ససస స

5808 NDX1190768
పపరర: ససధనరరణణ వరర

94-168/689

94-168/694

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:28
లస: పప

5811 AP151010447173
పపరర: వనసకటలకడమ వరర

94-168/692

94-199/137

భరస : శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:48
లస: ససస స

5814 NDX2444560
పపరర: శకనవరసరరవప యయమనవడడ

94-168/695

94-199/140

5817 NDX2364560
పపరర: సతఖవత మసచకలపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:24
లస: పప

5820 NDX2364578
పపరర: శక వనసకట మసచకలపపడడ

94-199/138

94-199/87

భరస : నరసససహస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-07-65
వయససస:49
లస: ససస స

5823 NDX2860278
పపరర: శక రరమమలల మరరసస

94-199/141

తసడడ:డ వనసకటససబబరరడడడ ఎనమగమసడర
ఇసటట ననస:88-7-257/1
వయససస:42
లస: పప

5826 AP151010453329
పపరర: చనమలలకకసడరరడడడ దచవరరడడడ�
తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-578
వయససస:52
లస: పప

94-168/690

5812 NDX2444743
పపరర: సరయ కకరణ యయమనవడడ

94-168/693

5815 NDX2364552
పపరర: శక దచవ మసచకలపపడడ

94-199/136

5818 NDX2364545
పపరర: శకననధ మసచకలపపడడ

94-199/139

5821 NDX2364511
పపరర: శకనవరస మసచకలపపడడ

94-199/142

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:53
లస: పప
94-199/1297

తసడడ:డ రరమయఖ మరరసస
ఇసటట ననస:88-7-226/4
వయససస:31
లస: పప
94-199/1004

5809 NDX2444511
పపరర: బసవరవమమ యయమనవడడ

తసడడ:డ శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:26
లస: పప

5822 NDX2490373
పపరర: శరసత కళ మసచకరలపపడడ

94-168/687

తసడడ:డ శకనవరస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-22 65/1
వయససస:77
లస: ససస స

5819 NDX2364537
పపరర: శక ధనర కరఠసక మసచకలపపడడ

5806 NDX0660498
పపరర: పపటర మమ కలసచనల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యయమనవడడ
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ యయమనవడడ
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:53
లస: పప

5816 NDX2364586
పపరర: ఉష రరణణ మసచకలపపడడ

94-168/684

భరస : శకనవరసరరవప యయమనవడడ
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:72
లస: ససస స

5813 NDX1190628
పపరర: శకవణ కలమలర వరర

5803 NDX1092279
పపరర: పదమ గమసజ

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:88-5-2007
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-2010
వయససస:31
లస: ససస స

5810 NDX1190909
పపరర: ససశలమమ వరర

94-168/681

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-5-2005
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-2006
వయససస:65
లస: ససస స

5807 NDX0669606
పపరర: శవయఖ కలసచనల

5800 NDX0660886
పపరర: భభసకరర బసడనరర

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-5-2003
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-5-2005
వయససస:28
లస: ససస స

5804 NDX0679407
పపరర: కకటయఖ గమసజ

5825 NDX2577682
పపరర: ససబభబరరడడడ ఎనపగమసడర

5799 NDX0868133
పపరర: మలలర శశరర దచవపళళ

5824 NDX3138237
పపరర: సససదరఖ ససర

94-199/1343

భరస : పవన కలమలర రరడడ ససర
ఇసటట ననస:88-7-255/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-199/88

5827 NDX3182987
పపరర: వరమమ ఏననపగమనననన

94-199/1280

భరస : ససబబరరడడడ ఏననపగమనననన
ఇసటట ననస:88-7-1571/1 , 5 LINE
వయససస:38
లస: ససస స
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94-199/1281

భరస : ససబబరరడడడ ఏననపగమనననన
ఇసటట ననస:88-7-1571/1 , 5 LINE
వయససస:38
లస: ససస స
94-199/91

తసడడ:డ చననయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2021
వయససస:34
లస: పప
94-222/842

94-199/1283

5835 NDX3241452
పపరర: ఇననయఖ జజజగఠరఠ

5838 NDX2739696
పపరర: దదకడత యడమకసటట

94-199/94

తసడడ:డ చచననకగశవ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2153/1
వయససస:36
లస: పప

5841 NDX2847515
పపరర: వనసకటరమణ చలర

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2154
వయససస:21
లస: పప

5844 NDX2847689
పపరర: అశశక రరవపల

94-199/95

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:27
లస: ససస స

5847 JBV2359354
పపరర: గమరవమమ పరతకలసట�

94-199/1284

94-199/98

5850 NDX1468637
పపరర: ససదదప కలమలర గగరరస

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పరతగమసట
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:29
లస: పప

5852 AP151010453235
పపరర: రమణనరరడద డ పరతకలసట�

5853 NDX2303022
పపరర: తరరపఠమమ డవరరసరల

94-199/101

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:47
లస: పప

94-146/905

5856 NDX2808400
పపరర: ఉష శక వవపపరర
తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:88-7-2156
వయససస:21
లస: ససస స

5836 NDX1404938
పపరర: ఏడడ కకసడలల గజజర

94-199/92

5839 NDX1404920
పపరర: రమణ గజజర

94-199/93

5842 NDX2734002
పపరర: దదలప రరడడడ చలర

94-199/1285

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2154
వయససస:21
లస: పప
94-199/1287

5845 NDX0585208
పపరర: బతష
స ల ససతతషస కలమలరర

94-65/1279

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-199/96

5848 NDX1988619
పపరర: రరణణ గగరరస

94-199/97

భరస : పపరయఖ గగరరస
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-199/99

5851 NDX1597261
పపరర: శకనస దదసపరటట

94-199/100

తసడడ:డ తరరపతయఖ దదసపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:36
లస: పప
94-199/102

భరస : వనసకట రరడడడ డవరరసరల
ఇసటట ననస:88-7-2156
వయససస:48
లస: ససస స
94-199/104

94-222/843

భరస : ఏడడ కకసడలల గజజర
ఇసటట ననస:88-7-2153/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2154/1
వయససస:44
లస: ససస స

5849 NDX2303592
పపరర: హరర వరర ర రరడడడ పరతగమసట

5833 NDX3241445
పపరర: నరమల మలధసరర జజజగఠరఠ

తసడడ:డ బమజరయఖ గజజర
ఇసటట ననస:88-7-2153
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బల చననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2154
వయససస:18
లస: పప

5846 NDX1468629
పపరర: శశశత శక గగరరస

తసడడ:డ చచసచస రరడడడ డవరరసరల
ఇసటట ననస:88-7-2156
వయససస:51
లస: పప

94-222/844

తసడడ:డ ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2154
వయససస:49
లస: ససస స
94-199/1286

94-199/90

భరస : కకరణ కలమలర ఆకలల
ఇసటట ననస:88-7-2152 f no 404
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2153
వయససస:18
లస: ససస స

5840 NDX1597246
పపరర: చచననయఖ రరవపల

5855 NDX2303568
పపరర: వనసకట రరడడడ దనశరకసరల

94-199/1282

తసడడ:డ మరరయదనస జజజగఠరఠ
ఇసటట ననస:88-7-2152, f no 404
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పదమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2153
వయససస:18
లస: ససస స

5843 NDX2847507
పపరర: దదలప రరడడడ చలర

5832 NDX3088663
పపరర: రరమ కకషరష రరడడడ మదస
ద రర

5830 NDX1946070
పపరర: వనసకట ససబమమ తతట

భరస : రమణయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2021
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:88-7-2152
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఇననయఖ జజజగఠరఠ
ఇసటట ననస:88-7-2152, f no 404
వయససస:59
లస: ససస స
5837 NDX2847697
పపరర: దదకకఠర యయదమలకరసత

94-199/89

భరస : ధనమమసజయ మమనననగణణ
ఇసటట ననస:88-7-2019
వయససస:33
లస: ససస స

5831 NDX1948381
పపరర: రమణయఖ తతట

5834 NDX3241437
పపరర: రవ కలమలరర జజజగఠరఠ

5829 NDX1687021
పపరర: తషలసస భనసన మమనననగణణ

5854 NDX2157312
పపరర: శక కరసత రరడడ డవరరసరల

94-199/103

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ డవరరసరల
ఇసటట ననస:88-7-2156
వయససస:23
లస: పప
94-200/1684

5857 NDX1700369
పపరర: కలమలరర చలకర

94-199/105

భరస : వనసకటటశశరరర చలకర
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:35
లస: ససస స

Page 14 of 304

5858 NDX1700351
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-199/106

తసడడ:డ బభయలనన చలకర
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:40
లస: పప
5861 NDX2721850
పపరర: గమరవయఖ చలక

94-199/1290

94-200/1686

94-199/1292

94-200/1689

94-199/1293

5868 NDX2754257
పపరర: ఈశశర రరడడడ కరరనటట

5871 NDX1404904
పపరర: వజయ గగలర పలర

5874 NDX2935880
పపరర: హహసపన బ షపక

94-200/1687

భరస : పదనమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:40
లస: ససస స

5877 JBV0960161
పపరర: నరసమమ ఎరరక� �

94-199/107

94-200/163

తసడడ:డ పపలర యఖ యరక
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:28
లస: పప

5880 JBV2358588
పపరర: పదనమరరడడడ ఎడసకసటట

94-199/1294

94-200/161

భరస : రరమలసజననయమలల
ఇసటట ననస:88-7-2166
వయససస:25
లస: ససస స
5885 NDX1948894
పపరర: ననగ అననపపరష బబ దనసపరటట

5883 NDX2942589
పపరర: బల గమరవయఖ రరవపల

94-200/164

5886 NDX0501502
పపరర: రమణ గజర�
భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:45
లస: ససస స

5869 NDX2942035
పపరర: శకదచవ కరనటట

94-200/1688

5872 NDX2754836
పపరర: వనసకటరరవప చలర

94-200/1690

5875 NDX1404896
పపరర: రమణ గగలర పలర

94-199/108

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:26
లస: ససస స
5878 NDX2501187
పపరర: చసదడ శశఖర యరరక

94-200/162

5881 JBV0960153
పపరర: ఎరరక పపలర యఖ� �

94-200/165

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ� �
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:48
లస: పప
94-200/1691

తసడడ:డ పపదద అసకయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2166
వయససస:40
లస: పప
94-199/109

94-222/841

తసడడ:డ పపలర యఖ యరరక
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:42
లస: పప
94-199/1295

5866 NDX3241346
పపరర: షరఠఫ చవల

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2161
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2164
వయససస:44
లస: ససస స

5879 NDX1496083
పపరర: సతఖననరరయణ యరక

94-200/1685

భరస : ఈశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2160
వయససస:32
లస: ససస స

Deleted

94-200/160

5863 NDX2759611
పపరర: తరరపతమమ రరవపల

తసడడ:డ ననగమర చవల
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:88-7-2162
వయససస:28
లస: ససస స

5876 JBV2358596
పపరర: ససజజత ఎడసకసటట

భరస : ననరరయణ బబ దనసపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:27
లస: ససస స

94-222/794

భరస : ఆనసదరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:88-7-2161
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:88-7-2162
వయససస:56
లస: ససస స

5882 NDX2800969
పపరర: కగతతరఠ అచచమమ

5865 NDX2733970
పపరర: హరర ననరరయణ రరవపల

94-199/1289

భరస : బల చననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2160
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2160
వయససస:29
లస: పప
5873 NDX2894046
పపరర: ఖససస బ షపక

94-199/1291

తసడడ:డ బభల చచననయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2160
వయససస:18
లస: ససస స
5870 NDX2757979
పపరర: సరశమ రరడడ వక

5862 NDX2894103
పపరర: అశశక రరవపల

5860 NDX2894129
పపరర: హరర ననరరయణ రరవపల

తసడడ:డ బల చననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బల చననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:20
లస: ససస స
5867 NDX2801249
పపరర: వనసకట ససశల వక

94-199/1288

తసడడ:డ చచనన కగశవపలల
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2157
వయససస:20
లస: పప
5864 NDX2721868
పపరర: తరరపతమమ దదసపరటట

5859 NDX2894111
పపరర: బల చననయఖ రరవపల

5884 NDX2944528
పపరర: లకడమ రరవపల

94-200/1692

భరస : బల గమరవయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2166
వయససస:33
లస: ససస స
94-199/110

5887 NDX1301225
పపరర: శవనననరరయన గగడ గజజర

94-199/111

తసడడ:డ నరసససహ గగడ
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:25
లస: పప
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5888 NDX1597287
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ డవరరసరల

94-199/112

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ డవరరసరల
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:30
లస: పప
5891 NDX0743484
పపరర: రతస మమ చలకల�

94-199/115

94-199/1296

94-199/119

94-222/447

94-222/450

94-222/453

94-199/122

భరస : రరబఅబమదల� �
ఇసటట ననస:88-7-2187
వయససస:55
లస: ససస స
5912 NDX1405399
పపరర: మదదనదచవ మలలపరటట

94-199/120

5901 NDX1631390
పపరర: లకమమమ రరవపల

5904 NDX1366038
పపరర: వవసకట శకనవరస రరడడడ

5907 NDX2824688
పపరర: శవ పడసరద పపదపరటట

94-199/124

94-222/448

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2220
వయససస:42
లస: పప

5896 JBV2358448
పపరర: వనసకరయమమ మదన

94-199/118

5899 NDX1366111
పపరర: చటభఖల అరఠణన

94-222/446

5902 NDX1689332
పపరర: ధనలకడమ మదస
ద రర

94-222/449

భరస : రరమకకషష రరడడడ మదస
ద రర
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:60
లస: ససస స
94-222/451

5905 NDX1366012
పపరర: వవసకట శశషస రరడడడ

94-222/452

తసడడ:డ వవసకట ససబభబ రరవప v
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:41
లస: పప
94-222/796

5908 JBV2359321
పపరర: ఇసతయలజ� బబగస�

94-199/121

తసడడ:డ ససబభడహమననఖచనరరఖలల పపదపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2181
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరబఅబమదల� �
ఇసటట ననస:88-7-2187
వయససస:36
లస: ససస స

5910 JBV2357366
పపరర: అబమదలనబ�

5911 AP151010453212
పపరర: రమణమమ దససపర�

94-199/123

5913 NDX1815101
పపరర: దసరరర భవరన అననపపరరడడ

5916 NDX0501205
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2220
వయససస:49
లస: పప

94-200/166

భరస : ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2187
వయససస:62
లస: ససస స
94-199/125

భరస : బలరరస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2220
వయససస:34
లస: ససస స
94-199/127

94-199/117

భరస : శశసస రరడడడ chityala
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబఅబమదల�
ఇసటట ననస:88-7-2187
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవ ననగగశశరరరవప మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2217
వయససస:25
లస: ససస స
5915 NDX1815051
పపరర: బలరరస రరడడడ అననపపరరడడడ

5898 NDX0044487
పపరర: తరరపత రరడడడ ఇనసగసటట�

5893 NDX1988502
పపరర: ససబభబ రరడడ చలకల

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2179
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట ససబభబ రరడడ v
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవ పడసరద peddapati
ఇసటట ననస:88-7-2181
వయససస:63
లస: ససస స
5909 JBV2357168
పపరర: మమసతనజగబగస� �

94-222/795

భరస : అసకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరడడడ chityala
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:37
లస: పప
5906 NDX1366129
పపరర: భవరన పపదదపరటట

5895 NDX2893881
పపరర: హహసపన షపక

94-199/114

తసడడ:డ లకకమ రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2176
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:53
లస: పప

భరస : వవసకట శకనవరస రరడడడ v
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:37
లస: ససస స
5903 NDX1366020
పపరర: వవసకటటశశర రరడడడ చటభఖల

94-199/116

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:88-7-2176
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2180
వయససస:30
లస: ససస స
5900 NDX1366095
పపరర: వవసకట రరమ దచవ

5892 NDX2490365
పపరర: సరయననధ రరడడ చలకల

5890 NDX1598012
పపరర: నరసససహ రరవప గజజర

తసడడ:డ చచననయఖ గజజర
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2176
వయససస:22
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:88-7-2176
వయససస:34
లస: ససస స
5897 NDX1495440
పపరర: ససభభషసణణ చటభఖల

94-199/113

తసడడ:డ లకమయఖ బబ దనసపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2168
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2176
వయససస:43
లస: ససస స
5894 NDX2893899
పపరర: చసద బ షపక

5889 NDX1948886
పపరర: ననరరయణ బబ దనసపరటట

5914 NDX1948365
పపరర: సశరరజస తతకల

94-199/126

భరస : పపరరషస తస స తతకల
ఇసటట ననస:88-7-2220
వయససస:60
లస: ససస స
94-199/128

5917 NDX1301274
పపరర: వవసకట రమణ బతష
స ల

94-199/129

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2221
వయససస:33
లస: పప
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5918 NDX2148014
పపరర: ననగ శకనవరస కకసజగటట

94-222/454

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకసజగటట
ఇసటట ననస:88-7-2251
వయససస:34
లస: పప
5921 NDX2485068
పపరర: పరల అసకమమ బతష
స ల

94-222/456

94-199/131

తసడడ:డ సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:45
లస: పప
5930 NDX2739704
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగససల

94-199/1300

94-199/1303

94-199/135

94-199/1307

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:35
లస: ససస స

94-200/1693

5934 NDX2854057
పపరర: నరసససహ రరవప ఆసర

5937 NDX2893840
పపరర: లకడమ తమమశశటట

94-199/145

94-199/1301

94-199/1304

5946 NDX0044008
పపరర: కకటయఖ కరరడర�
తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:41
లస: పప

94-199/133

94-199/1299
5929 NDX2739712
పపరర: పపదద వనసకట ససబబయఖ మర

5932 NDX2734176
పపరర: శవ రరదనడణణ మరరక

94-199/1302

5935 NDX1940403
పపరర: శవపరరశత ఓరరచ

94-199/134

భరస : ననగరరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-7-2263
వయససస:32
లస: ససస స
94-199/1305

5938 NDX2941722
పపరర: ఈశశరమమ వనమమల

94-199/1306

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2263
వయససస:37
లస: ససస స
94-199/143

5941 NDX2099332
పపరర: ససబభబయమమ వణమకలరర

94-199/144

భరస : సరసబ రరడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:42
లస: ససస స
94-199/146

తసడడ:డ సరసబ రరడడ వణమకలమలర
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:26
లస: పప
94-200/167

5926 NDX1945486
పపరర: యయగటర
ర రడడడ పస కలరర

తలర : ఈశశరమమ
ఇసటట ననస:88-7-2261/1
వయససస:20
లస: ససస స

5940 NDX2302925
పపరర: వషష
ష వరర న రరడడ చననపరరడడడ

5943 NDX1687245
పపరర: పడసరద రరడడ వణమకలమలర

94-199/130

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2261/1
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ చనపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2269
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:50
లస: ససస స
5945 JBV2359131
పపరర: లకడమదచవ కరరడర

5931 NDX2741221
పపరర: నగరరరడడడ గగససల

5923 NDX0500512
పపరర: అసకమమ మరరక�

తసడడ:డ పరపస రరడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2263
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2263
వయససస:22
లస: పప
5942 NDX0501312
పపరర: శవమమ పరమమలపరటట

94-199/132

తసడడ:డ పపదద మలలకకసడయఖ ఆసర
ఇసటట ననస:88-7-2261-4
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-7-2263
వయససస:35
లస: పప
5939 NDX2941680
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమమల

5925 NDX0500611
పపరర: వనసకటరరడడడ మరరక

5928 NDX2944783
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఇనగసటట

94-222/455

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2261/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2261/1
వయససస:18
లస: పప
5936 NDX1941229
పపరర: ననగరరజ ఓరరచ

94-222/457

తసడడ:డ యయలలగగననడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2261/1
వయససస:27
లస: పప
5933 NDX2741247
పపరర: ససరగశ రరడడడ గగససల

5922 NDX2485050
పపరర: వనసకట రరవప బటటటల

తసడడ:డ రరమ సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:43
లస: పప
94-199/1298

5920 NDX2453454
పపరర: ననగ లకడమ బతష
స ల

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2258
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:88-7-2258
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నరసరస రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2261
వయససస:27
లస: పప
5927 NDX2860435
పపరర: ససరగశ పససపపలలటట

94-199/997

తసడడ:డ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2258
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2258
వయససస:66
లస: ససస స
5924 NDX2049139
పపరర: కకటట రరడడడ వరకర

5919 NDX2557494
పపరర: ననరరయణ బతష
స ల

5944 NDX0501353
పపరర: సరసబరరడడడ పరమమలపరటట�

94-199/147

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2270
వయససస:59
లస: పప
94-200/168

5947 NDX2860823
పపరర: ననరరయణ చచరరకలతతట

94-199/1308

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2271
వయససస:38
లస: పప
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5948 NDX2860351
పపరర: గమరరలకడమ చచరరకలతతట

94-199/1309

భరస : ననరరయణ చచరరకలతతట
ఇసటట ననస:88-7-2271
వయససస:33
లస: ససస స
5951 NDX1685876
పపరర: లకడమ కరటమ తతత

94-199/148

94-199/151

95-1/901

94-222/458

94-199/152

94-199/155

94-199/158

తసడడ:డ లకడమ రరడడ అనవకళళ
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:49
లస: పప

95-1/902

5964 NDX1495770
పపరర: షపక షమ

5967 JBV2359255
పపరర: చసదడశశఖర యలశస

5970 NDX1566316
పపరర: దరరర షపక

94-222/459

5973 NDX1031756
పపరర: షమమ షపక

94-222/797

5976 NDX0044305
పపరర: భమలకడమ మనననస�
భరస : వనసకట రరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2277
వయససస:32
లస: ససస స

94-199/1312

5959 NDX2895142
పపరర: కకసడమమ బతష
స ల

94-199/1313

5962 NDX2821999
పపరర: కకసడయఖ బతష
స ల

94-222/798

తసడడ:డ యగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2274
వయససస:35
లస: పప
94-199/153

5965 JBV2359297
పపరర: పదమ� చననపరరడడడ�

94-199/154

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:41
లస: ససస స
94-199/156

5968 AP151010453057
పపరర: రమమష దనమమరర�

94-199/157

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:42
లస: పప
94-199/159

5971 NDX0044289
పపరర: ననగమర నసతకకక

94-199/959

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:88.7-2276
వయససస:56
లస: ససస స
94-222/460

తసడడ:డ దసరరరవల shaik
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:30
లస: పప
94-222/462

5956 NDX2860153
పపరర: మహహశ కరరడర

భరస : కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2274
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదదసడడ
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:63
లస: పప

భరస : దసరరరవల shaik
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:44
లస: ససస స
5975 NDX1727025
పపరర: రరమకకషష రరడడడ అనవకళళ

5961 NDX2978518
పపరర: కకసడమమ బతష
స ల

94-199/150

Deleted

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:62
లస: పప
5972 NDX1031798
పపరర: ఫపఫజన షపక

5958 SQX1963008
పపరర: మహహష కరరడర

5953 NDX1685959
పపరర: వనసకటసశరరర తతత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2273
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:42
లస: పప
5969 AP151010453110
పపరర: కకటటశశరరరవప దనమమరర�

94-199/1210

భరస : కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2274
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:39
లస: ససస స
5966 NDX1686940
పపరర: ననగమల మరర షపక

5955 SAA0648253
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరడర

94-199/1311

తసడడ:డ వనసకరటరమమయ తతత
ఇసటట ననస:88-7-2272
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2273
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దననయల yanmalla
ఇసటట ననస:88-7-2274
వయససస:40
లస: పప
5963 JBV2359263
పపరర: గఠత యలశస

94-199/149

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కరరడర
ఇసటట ననస:88-07-2273
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2273
వయససస:49
లస: ససస స
5960 NDX1329036
పపరర: వజయ కలమలర యనమల

5952 NDX1054576
పపరర: శకనవరససలల తతట

5950 NDX2860856
పపరర: అసజల తతట

తసడడ:డ అదద ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2271
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:88-7-2272
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:88-7-2272
వయససస:38
లస: పప
5957 SQX1963016
పపరర: వనసకమమ కరరడర

94-199/1310

తసడడ:డ బభలయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2271
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటసశరరలల తతత
ఇసటట ననస:88-7-2272
వయససస:29
లస: ససస స
5954 NDX1055508
పపరర: వనసకట శవ తతట

5949 NDX2860138
పపరర: అదద ననరరయణ తతట

5974 NDX0497602
పపరర: యసస చసదడశశఖర

94-222/461

తసడడ:డ కలటటసబరరవప yasam
ఇసటట ననస:88-7-2276
వయససస:43
లస: పప
94-199/160

5977 NDX1566332
పపరర: యలకలబ షపక

94-199/161

తసడడ:డ దరరర
ఇసటట ననస:88-7-2277
వయససస:29
లస: పప
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5978 NDX1945312
పపరర: వనసకటభడమయఖ మనననస

94-199/162

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనననస
ఇసటట ననస:88-7-2277
వయససస:35
లస: పప
5981 NDX0510040
పపరర: గమసజ కలమలరర

94-222/464

94-199/164

94-199/166

94-199/169

94-199/171

5988 NDX0737023
పపరర: అబమదల కలలస అజజద షపక

5991 NDX2736734
పపరర: మరవల షపక

5994 JBV2359669
పపరర: వనసకమమ� కరరడర�

94-199/174

5997 NDX0044370
పపరర: ఆకరష రరడడడ నలర పప�

6000 NDX0151589
పపరర: శరభభయమమ దదడడడ గరర

భరస : రసజత కలమలర బబ సతపపరర athayala
ఇసటట ననస:88-7-2283
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడకరశస దదడడడ గరర doddigralla
ఇసటట ననస:88-7-2283
వయససస:71
లస: ససస స

6002 JBV2359289
పపరర: సతఖవత ఇరరర

6003 JBV2359206
పపరర: రమణ� ఇరరర�

94-199/176

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2284
వయససస:34
లస: ససస స
6005 JBV2359339
పపరర: ఏలర మసద ఇరరర
తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2284
వయససస:65
లస: పప

94-199/167

94-199/1314

6006 NDX2900934
పపరర: అసజల దచవ ఇరర
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2284
వయససస:20
లస: ససస స

5986 NDX0593657
పపరర: గరడడ రమణ�

94-199/165

5989 NDX0736983
పపరర: మహమమద అజజరరదదదన షపక

94-199/168

5992 NDX1946963
పపరర: అరరణ మకరక

94-199/170

భరస : అదద ననరరయణ మకరక
ఇసటట ననస:88-7-2282
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/172

5995 NDX1947920
పపరర: అదద ననరరయణ మలగమలలరర

94-199/173

తసడడ:డ కకటయఖ మలగమలలరర
ఇసటట ననస:88-7-2282
వయససస:40
లస: పప
94-199/175

5998 NDX2679587
పపరర: రసజత కలమలర బబ సతపపరర

94-199/998

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:88-7-2283
వయససస:46
లస: పప
94-222/468

6001 NDX2678886
పపరర: రరగ చసదడ బబ సతపపరర

94-222/688

తసడడ:డ రసజత కలమలర బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:88-7-2283
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/177

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-7-2284
వయససస:50
లస: ససస స
94-199/179

94-199/163

తసడడ:డ అబమబ ల రహమలన
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2283
వయససస:39
లస: పప
94-222/467

5983 NDX1946039
పపరర: వరమమ వవమమల

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-7-2282
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబభలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2282
వయససస:47
లస: పప
5999 NDX0142190
పపరర: అజత మలరగరరర అతనఖల

94-222/466

తసడడ:డ అబమదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:68
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ మగమలలరర
ఇసటట ననస:88-7-2282
వయససస:33
లస: ససస స
5996 AP151010453012
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ససరపపరరడడడ

5985 NDX1611657
పపరర: శరఠష గమజరల

94-222/463

భరస : ఏడడకకసదలల వవమమల
ఇసటట ననస:88-7-2280
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:55
లస: పప
5993 NDX1946971
పపరర: వనసకట రమణ మగమలలరర

94-222/465

భరస : శకనవరస రరడడ gujjala
ఇసటట ననస:88-7-2280
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:88-7-2281
వయససస:59
లస: ససస స
5990 JBV2357937
పపరర: వనసకటటసశరరర� తమమశశటట �

5982 NDX0509018
పపరర: ఏడడకకసడలల గమసజ

5980 NDX1286442
పపరర: రమలదచవ మలరరడడడ

భరస : చననన రరడడ mareddy
ఇసటట ననస:88-7-2277/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ gunji
ఇసటట ననస:88-7-2278/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : వవణమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2280
వయససస:32
లస: ససస స
5987 NDX0733493
పపరర: హససనన బబగస షపక

94-200/1694

తసడడ:డ పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2277
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల gunji
ఇసటట ననస:88-7-2278/1
వయససస:50
లస: ససస స
5984 NDX1939356
పపరర: అలవవలల బతష
స ల

5979 NDX2941771
పపరర: యగరరరడడడ పస కరఠ

6004 JBV2359271
పపరర: వనసకటలకడమ ఇరరర

94-199/178

భరస : ఎలమయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2284
వయససస:55
లస: ససస స
94-199/1315

6007 NDX1154517
పపరర: మలలర శశరర మదదద

94-222/469

తసడడ:డ భభసకర రరవప maddi
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:36
లస: ససస స
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94-222/470

భరస : భభసకరరరవప maddi
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:55
లస: ససస స
6011 NDX0509398
పపరర: భభసకరరరవప మదదద

94-222/473

94-222/476

94-222/479

94-199/180

94-199/183

94-222/481

94-199/187

భరస : కకటయఖ గమతస
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:58
లస: ససస స

6021 NDX0639609
పపరర: వనసకట రమణ ఉపపప�

6024 NDX2494862
పపరర: లకడమ దచవ ఉపపప

6027 NDX1468645
పపరర: వనసకయమమ పపతస కకసడ

6030 NDX1945866
పపరర: బమజర ననయమడడ

94-199/190

6033 NDX2894095
పపరర: రరమరరడడడ గగససల

94-199/181

6036 NDX1688011
పపరర: మలకరరరవపజనన గమటట
తసడడ:డ కకఠయ గమటట
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:42
లస: పప

6016 NDX1515974
పపరర: అనల కలమలర యలసస

94-222/478

6019 NDX1882522
పపరర: వనసకటననరరయలణ వవగరననటట

94-222/480

6022 NDX0500306
పపరర: వనసకట పడసరదస ఉపపప�

94-199/182

తసడడ:డ గమరరననథస�
ఇసటట ననస:88-7-2286
వయససస:34
లస: పప
94-203/615

6025 NDX1948498
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చననపరరడడడ

94-199/184

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2287
వయససస:50
లస: పప
94-199/185

6028 NDX1943084
పపరర: రమణ ఓరరగసటట

94-199/186

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:40
లస: ససస స
94-199/188

6031 NDX1984286
పపరర: నరసససహస మసచకలపపడడ

94-199/189

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:52
లస: పప
94-199/1316

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:35
లస: పప
94-200/169

94-222/475

తసడడ:డ వనసగయఖ వవగరననటట
ఇసటట ననస:88-7-2285/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస ననయమడడ
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:57
లస: పప
6035 NDX1632588
పపరర: లకమమమ గమతస

94-222/644

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:47
లస: ససస స
6032 AP151010453108
పపరర: పసచచయఖ ఇరరర�

6018 NDX1286897
పపరర: కకరణ కలమలర తనళళ

6013 NDX1617671
పపరర: రతనస పపలవరరబ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యలసస
ఇసటట ననస:88-7-2285/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట పడసరద ఉపపప
ఇసటట ననస:88-7-2286
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల పస క
ఇసటట ననస:88-7-2287/1
వయససస:48
లస: పప
6029 AP151010453154
పపరర: గగవసదమమ ఇరరర�

94-222/477

భరస : గమరరననథస�
ఇసటట ననస:88-7-2286
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరననథస
ఇసటట ననస:88-7-2286
వయససస:36
లస: పప
6026 NDX1882480
పపరర: శకనస పస క

6015 NDX1286483
పపరర: ననగమలసబ తనళళర

94-222/472

తసడడ:డ కకసడయఖ పపలవరరబ
ఇసటట ననస:88-7-2284T
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రగహహణణ కలమలర talla
ఇసటట ననస:88-7.-2285/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-7-2286
వయససస:29
లస: ససస స
6023 NDX0500314
పపరర: సతఖననరరయణ ఉపపప

94-222/474

భరస : రగహహణణ కలమలర thallu
ఇసటట ననస:88-7-2285/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2285/1
వయససస:30
లస: పప
6020 NDX0500355
పపరర: సరయ ఈశశరర ఉపపప

6012 NDX2401610
పపరర: శవ అవదననస

6010 NDX0152470
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ

తసడడ:డ రరమరరడడడ m
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవదననస
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కకనశరన
ఇసటట ననస:88-7-2285/1
వయససస:38
లస: ససస స
6017 NDX1286889
పపరర: ససధనకర రరడడడ ఎనగసటట

94-222/471

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప maddi
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస maddi
ఇసటట ననస:88-7-2284/1
వయససస:59
లస: పప
6014 NDX2108992
పపరర: గగవసదమమ కకనశరన

6009 NDX0150540
పపరర: ససదదప మదదద

6034 NDX2894087
పపరర: ధన లకడమ గగససల

94-199/1317

భరస : రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/170

6037 NDX1688110
పపరర: కకటయ గమటట

94-200/171

తసడడ:డ పడన గమరహయ గమటట
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:63
లస: పప
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6038 NDX0149146
పపరర: సశపన మమడడకకసదస
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94-222/482

6039 NDX1611632
పపరర: రమణ బసడనరర

94-222/483

భరస : ననగ మహన రరవప మమడడకకసదస
ఇసటట ననస:88-7-2290
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజ bandaru
ఇసటట ననస:88-7-2292
వయససస:28
లస: ససస స

6041 NDX1408328
పపరర: మధసససధన రరవప జజఖతషల

6042 NDX1031855
పపరర: వనసకట రరమలసజనవయ రరడడ
కరడడ
తసడడ:డ ససబభబ రరడడ కరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2292/2
వయససస:27
లస: పప

94-222/486

6045 NDX0645325
పపరర: ససబభబరరడడడ కరరదద�

94-222/489

94-222/485

తసడడ:డ ధనరరజ జజఖతషల
ఇసటట ననస:88-7-2292/1
వయససస:32
లస: పప
6044 NDX1286459
పపరర: చననన రరడడడ

94-222/488

తసడడ:డ వనసకర రరడడడ c
ఇసటట ననస:88-7-2292/2
వయససస:36
లస: పప
6047 NDX1630905
పపరర: బడహమనసద రరడడడ యకకసటట
తసడడ:డ చననప రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:88-7-2292/3
వయససస:30
లస: పప
6050 NDX1617770
పపరర: రరమలకమనసడడ ఎనగసటట

94-222/494

94-222/495

94-199/192

94-199/1318

భరస : మమగఠరరమమలల కరకఎడర
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:35
లస: ససస స

94-222/799

6060 NDX2739654
పపరర: కలమలరర ఇనసపగమసడర

94-199/196

6063 JBV2359552
పపరర: చనబభలరరడడడ ససరపపరరడడడ

94-222/496

6066 NDX1687971
పపరర: మగర రరమమలల కరరడర
తసడడ:డ పపలలర లయల కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:39
లస: పప

6049 NDX1882712
పపరర: నరసమమ పస కలరర

94-222/493

6052 NDX2741197
పపరర: ససజజత సనగల

94-222/800

6055 NDX0501056
పపరర: కరమమశశరర పపరస

94-199/191

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:30
లస: ససస స
94-199/193

6058 AP151010453070
పపరర: వవదనదదడ రరజ కలరపరటట

94-199/194

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరజ
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:67
లస: పప
94-199/1319

6061 JBV2359222
పపరర: సరసబ రరడడ ససరపప రరడడ

94-199/195

తసడడ:డ చననబభల రరడడ ససరపప రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:34
లస: పప
94-199/197

తసడడ:డ జసగసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:65
లస: పప
94-200/172

94-222/490

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2293
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:36
లస: పప
6065 NDX1688771
పపరర: ధనలకడమ కరకఎడర

6057 NDX1947318
పపరర: చనన రరడడడ మలరరడడ

6046 NDX2172948
పపరర: ససబభబరరడడడ వరకర

భరస : ససబభబరరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2292/4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకర రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:33
లస: పప
6062 NDX1946146
పపరర: యగర రరమమలల కరరడర

94-222/492

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2293/3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2295
వయససస:33
లస: పప
6059 NDX2739647
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇనసపగమసడర

6054 NDX1631192
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ ఎనగసటట

94-222/487

తసడడ:డ రమణయఖ వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2292/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2293
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ darkumalli
ఇసటట ననస:88-7-2293/3
వయససస:29
లస: ససస స
6056 NDX0501122
పపరర: తరరపత రరడడడ పపరస

6051 NDX2739621
పపరర: రరమరరడడడ సనగల

6043 NDX1031814
పపరర: ససధనకర రరడడడ ఇనగసటట
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ inaganti
ఇసటట ననస:88-7-2292/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2292/4
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశ రరడడ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2292/4
వయససస:49
లస: పప
6053 NDX1286475
పపరర: ధన లకకమ దనరరకమలర

6048 NDX1882605
పపరర: ననగమణణ పస కలరర

94-222/484

తసడడ:డ వనసకట సరశమ bandaru
ఇసటట ననస:88-7-2292
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపరర రరడడడ� karadi
ఇసటట ననస:88-7-2292/2
వయససస:50
లస: పప
94-222/491

6040 NDX1611616
పపరర: రరజ బసడనరర

6064 NDX2941979
పపరర: బమచమలమ ససరపపరరడడ

94-199/1320

భరస : చనన బల రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:55
లస: ససస స
94-200/173

6067 NDX2762045
పపరర: ననగలకడమ మరరక

94-200/1695

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:22
లస: ససస స
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6068 NDX1884056
పపరర: దచవ కసచసమలటట
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94-222/497

తసడడ:డ కకషషయఖ కసచసమలటట
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:26
లస: ససస స
6071 NDX1611822
పపరర: కకసడలల ఓరరస

94-222/500

94-199/200

94-199/203

94-199/205

94-222/501

94-222/504

94-199/207

భరస : శవ పడసరద దచవసడర
ఇసటట ననస:88-7-2480
వయససస:30
లస: ససస స

6081 JBV2359214
పపరర: బమచచమమ ససరపపరరడడ

6084 NDX1527334
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలకల

6087 NDX1515586
పపరర: శ�వవతనససడ గగరరస

6090 NDX2452894
పపరర: శకకరసత రరడడడ ఠరలల

94-199/210

6093 NDX1942433
పపరర: వవణమ బతష
స ల

94-199/206

6096 NDX2628394
పపరర: శకనవరస రరవప దచవసడర

6076 NDX1301316
పపరర: మదసససధన రరవప జజఖతషల

94-199/202

6079 NDX2640837
పపరర: లకడమ కలరరక

94-5/1102

6082 NDX2647568
పపరర: తరరపత రరవప కలరరక

94-199/999

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:88-7-2299
వయససస:33
లస: పప
94-222/502

6085 NDX0509729
పపరర: సశరష మణణ ఉపపపటటరర�

94-222/503

భరస : శకనవరసరరడడడ� upputuri
ఇసటట ననస:88-7-2300/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-222/505

6088 NDX1515511
పపరర: ససదదప కలమలర గగరరస

94-222/506

తసడడ:డ పపరయఖ గగరరస
ఇసటట ననస:88-7-2300/5
వయససస:29
లస: పప
94-199/208

6091 NDX2466068
పపరర: శకనవరస రరడడడ తలర

94-199/209

తసడడ:డ రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:88-7-2315/1
వయససస:29
లస: పప
94-199/211

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2438
వయససస:36
లస: పప
94-199/1322

94-199/199

భరస : తరరపత రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:88-7-2299
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఠరలల
ఇసటట ననస:88-7-2315/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననరప రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:88-7-2315/1
వయససస:48
లస: పప
6095 NDX2905289
పపరర: వనసకట లకడమ దచవసడర

94-199/204

తసడడ:డ పపరయఖ గగరరస
ఇసటట ననస:88-7-2300/5
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తలర
ఇసటట ననస:88-7-2315/1
వయససస:44
లస: ససస స
6092 NDX2466076
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తలర

6078 AP151010453157
పపరర: జజఖతషల ధనరరజ

6073 NDX1301217
పపరర: నవఖ జజఖతషల

తసడడ:డ ధనరరజ
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2300
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ� uuputuri
ఇసటట ననస:88-7-2300/1
వయససస:55
లస: పప
6089 NDX2466084
పపరర: ఇసదడ తలర

94-199/201

భరస : చనబభలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2299
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వననకగటసశర రరడడడ పరథనకలసటట
ఇసటట ననస:88-7-2300
వయససస:29
లస: పప
6086 NDX0645143
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఉపపపటటరర�

6075 NDX2049006
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎనగసటట

94-222/499

తసడడ:డ ధనరరజ జజఖతషల
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నతననయయలల
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2299
వయససస:33
లస: ససస స
6083 NDX1527458
పపరర: శకకరనస రరడడడ పరథనకలసటట

94-199/198

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:36
లస: పప
6080 NDX0593632
పపరర: మమకల� తరరప తమమ�

6072 NDX1946377
పపరర: వదఖ జజఖతషల

6070 NDX1611814
పపరర: ఒరరస గగపస

తసడడ:డ కకసడలల oorasu
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ధన రరజ
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ధనరరజ
ఇసటట ననస:88-7-2298
వయససస:47
లస: ససస స
6077 NDX1468603
పపరర: శకనస పపతస కకసడ

94-222/498

భరస : కకసడలల oorasu
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:88-7-2297
వయససస:49
లస: పప
6074 AP151010453158
పపరర: ససశల జజఖతషల

6069 NDX1611806
పపరర: ఒరరస లకడమ

6094 NDX2905255
పపరర: శవ పడసరద దచవసడర

94-199/1321

తసడడ:డ వనసకటయఖ దచవసడర
ఇసటట ననస:88-7-2480
వయససస:33
లస: పప
94-199/1000

తసడడ:డ వనసకటయఖ దచవసడర
ఇసటట ననస:88-7-2480, 1/3 M.D Nagar
వయససస:28
లస: పప

6097 NDX2848059
పపరర: రమణ కలసచనల

94-199/1323

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:88-7-2492
వయససస:42
లస: ససస స
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6098 NDX2974244
పపరర: శకనవరసరరవప వనమమల

94-222/801

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:88-7-2492
వయససస:43
లస: పప

94-222/802

భరస : శకనవరసరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-7-2492
వయససస:38
లస: ససస స

6101 NDX2973741
పపరర: మలధవ వవమమల

94-222/804

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-7-2492
వయససస:19
లస: ససస స
6104 NDX2733103
పపరర: వవణమగగపరల రరవప కలసచనల

6099 NDX2978054
పపరర: ససబబమమ వవమమల

94-199/1325

6102 NDX3268182
పపరర: ససబమబలల ఏననగసటట

6100 NDX2973709
పపరర: చసదన వవమమల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-7-2492
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/1495

6103 NDX2848067
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనల

తసడడ:డ వనసకటయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:88-7-2492,WARD NO- 25
వయససస:47
లస: పప

6105 NDX2733137
పపరర: శక లకడమ కలసచనల

6106 NDX0592956
పపరర: రమలదచవ� మమకల�

94-199/1326

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:88-7-2492,WARD NO-25
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:88-7-2494
వయససస:35
లస: ససస స

6107 NDX0500629
పపరర: సరసబశవరరవప టట�

6108 NDX1946930
పపరర: శరకవణణ ఇనగసటట

6109 NDX1938952
పపరర: తరరపతమమ ఇనగసటట

తసడడ:డ రమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2495
వయససస:40
లస: పప
94-199/216

భరస : వనసకట ససబభబరరడడడ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/219

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:18
లస: పప
6119 JBV2359677
పపరర: లకమయఖ ఒసటటపపల� �

94-199/222

తసడడ:డ అసకమమ రరవప� �
ఇసటట ననస:88-7-2497
వయససస:52
లస: పప
6122 NDX0043794
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

భరస : యలర యఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:62
లస: ససస స

94-199/217

94-199/223

6114 NDX2157247
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడ ఇననగసటట

94-199/220

6115 NDX0500652
పపరర: రమణనరరడడడ యకకసటట

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:19
లస: పప

6120 NDX3252582
పపరర: వససత ఒసటటపపల

6121 NDX3242310
పపరర: నగరజ ఒసటటపపల

6126 NDX0043695
పపరర: చన బభలయఖ బతష
స ల
తసడడ:డ ఇలర యఖ
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:33
లస: పప

94-199/218

94-199/221

తసడడ:డ గరటభ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:45
లస: పప

94-199/1488

94-222/805

94-222/852

తసడడ:డ లకమయల ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:88-7-2497-/1
వయససస:29
లస: పప
94-199/224

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:41
లస: ససస స
94-199/226

6112 NDX0500645
పపరర: ససశల యకకసటట

94-200/1696 6118 NDX2750834
6117 NDX2916864
పపరర: చసదడ మహన రరడడ యకకసటట
పపరర: శకకరసత పప దదల

6123 NDX0043596
పపరర: శవమమ బతష
స ల

94-199/215

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నగరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:88-7-2497/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:38
లస: ససస స
6125 JBV2357945
పపరర: యలగమమ బతష
స ల� �

6111 NDX0044214
పపరర: లకడమ యకకసటట

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:39
లస: పప
94-199/1327

94-199/212

భరస : శకనసవరస రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:37
లస: ససస స

6113 NDX0593087
పపరర: మమకల� మసగమమ�

6116 NDX2916849
పపరర: కకకషష మహన రరడడ యకకసటట

94-199/214

తసడడ:డ ససబబ రరయమడడ ఎనగసట
ఇసటట ననస:88-7-2496
వయససస:25
లస: ససస స

6110 NDX2157239
పపరర: వనసకట లకడమ ఇననగసటట

94-199/1324

భరస : రరమ లకరశరమనసడస ఏననగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2492/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:88-7-2492,WARD NO -25
వయససస:20
లస: పప
94-199/213

94-222/803

6124 JBV2359040
పపరర: అసకమమ ఒసటటపపల� �

94-199/225

భరస : లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:43
లస: ససస స
94-199/227

6127 NDX0043687
పపరర: బభలకకషష బతష
స ల�

94-199/228

తసడడ:డ ఇలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:36
లస: పప
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94-199/229

తసడడ:డ ఇలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:42
లస: పప
6131 NDX2607935
పపరర: రరజ పలర పప

94-199/1001

94-199/233

94-199/236

94-199/239

6143 JBV2359644
పపరర: ససబమబలల� పప దదల�

94-199/242

తసడడ:డ పడనగమరరయల అసగగరల�్్గ
ఇసటట ననస:88-7-2502
వయససస:71
లస: పప

94-199/245

94-199/248

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:40
లస: పప

94-199/237

6141 NDX1947128
పపరర: అదద లకడమ పపచచనసతల

6144 JBV2359594
పపరర: రమణమమ� పపరస �

6147 NDX1948456
పపరర: గగపరల రరడడడ అననపపరరడడ

94-199/250

94-199/240

6139 NDX1686049
పపరర: శకనవరసలల రగడన

94-199/243

94-199/241

6145 NDX0500678
పపరర: మసగమమ పస కలరర

94-199/244

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:51
లస: ససస స
94-199/246

6148 NDX1946211
పపరర: వనసకటటశశరరర పప దదల

6150 JBV2359602
పపరర: కకసడనరరడడడ� పపరస �

6151 NDX1680116
పపరర: సడవసత పస కలరర

తసడడ:డ బబఫపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:52
లస: పప

94-199/238

6142 JBV2359032
పపరర: ససనత� �

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:38
లస: పప

6156 JBV2359172
పపరర: నరరసరరడడడ కకనసరన

94-199/235

భరస : తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:37
లస: ససస స

94-199/249

94-199/247

94-199/960

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88.7-2503
వయససస:26
లస: ససస స
94-199/251

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:45
లస: ససస స
94-199/253

6136 JBV2358398
పపరర: ననగమమనయఖ� గమమమ �

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:35
లస: పప

6153 JBV2359164
పపరర: ఆదదలకడమ కకనసరన

94-199/232

తసడడ:డ వనసకటసశరరర రగడన
ఇసటట ననస:88-7-2502
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడ డ� �
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:40
లస: పప

6138 NDX0044396
పపరర: శరఖమ సససదర మదదద

6133 JBV2359610
పపరర: వజయలకడమ� వరక�

తసడడ:డ ఆవపలయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:27
లస: పప

6155 JBV2359115
పపరర: ననరరయణరరడడడ వరక

94-199/234

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:88-7-2503
వయససస:40
లస: ససస స

6152 JBV2359099
పపరర: పడభభవత వరక

6135 NDX0501239
పపరర: ససదదప మదదద

94-199/231

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:53
లస: పప

6140 NDX1631945
పపరర: వపరగగనదలయ అసగగరల

6149 JBV0960328
పపరర: పడసరద� పప దదల�

94-199/1002

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చలమల రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:52
లస: పప

6146 NDX1685512
పపరర: పడతనప పస కలరర

6132 NDX2609519
పపరర: శరకవణణ పలర పప

6130 JBV2358000
పపరర: యలర యఖ బతష
స ల�

తసడడ:డ బభలయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరజ పలర పప
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:88-7-2501
వయససస:46
లస: ససస స
6137 NDX1468595
పపరర: వనసకట రరడడడ వరకర

94-199/230

తసడడ:డ ఇలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:88-7-2498
వయససస:28
లస: పప
6134 NDX0044610
పపరర: బభలకలమలరర మదదద

6129 NDX0043620
పపరర: శకనస బతష
స ల�

6154 JBV2359156
పపరర: ననగరతనస� గమజరల�

94-199/252

భరస : చచనననరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:65
లస: ససస స
94-199/254

6157 NDX1632836
పపరర: వనసకటటసశరరర పససజస

94-200/174

తసడడ:డ వనననశయ పససజస
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:29
లస: పప
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94-200/175

తసడడ:డ ననగయ గమజరల
ఇసటట ననస:88-7-2504
వయససస:76
లస: పప
6161 NDX2739662
పపరర: అసజల వలలర పప

94-199/1330

94-199/256

భరస : గమరవయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:28
లస: ససస స
94-199/259

తసడడ:డ బభల గమరవయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:32
లస: పప
94-199/262

తసడడ:డ చనన ససబభబరరడడ ఎనపగమసడర
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:64
లస: పప
94-200/178

6168 NDX1757592
పపరర: చచననయఖ గగనసగమసటర

6171 NDX0502013
పపరర: వనసకట లకడమ ఇనగసటట�

6174 NDX1907148
పపరర: రమణ వవలలపల

94-200/179

6177 NDX0501908
పపరర: కరశయఖ కరరడర�

94-199/260

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:20
లస: ససస స

6180 NDX2762029
పపరర: పపదద అచచయఖ పలలర బబ యన

94-200/176

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:35
లస: ససస స

6183 NDX2939387
పపరర: బలమమ పలలర బబ యన
భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:27
లస: ససస స

94-200/1702

6166 NDX0044230
పపరర: బభల ససబమబలల పస కలరర

6169 JBV2358851
పపరర: అచచరరడడడ యనసపగమసడర

94-199/261

6172 NDX1687922
పపరర: వనసకటసశర రరడడడ ఇననగసటట

94-199/263

6175 NDX1939182
పపరర: శకనస వవలలపల

94-200/177

94-199/264

తసడడ:డ మమరస యఖ వవలలపల
ఇసటట ననస:88-7-2509
వయససస:30
లస: పప
94-200/180

6178 NDX2942647
పపరర: రరజఖ లకడమ ననగస

94-199/1332

భరస : చనన వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/1697

6181 NDX2944569
పపరర: ననగ మమనయఖ గమమమ

94-200/1698

తసడడ:డ ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:48
లస: పప
94-200/1700

6184 NDX2754984
పపరర: శవ పడసరద మమకల

94-200/1701

తలర : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:24
లస: పప

94-200/1703 6187 NDX2734010
6186 NDX2755155
పపరర: వజయ కకషష మలసస మమకకల
పపరర: శరసబయఖ మమకల

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:19
లస: పప

94-199/258

తసడడ:డ ఆరపపతషరరడడడ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనన పపరయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:71
లస: పప
94-200/1699

94-199/1331

తసడడ:డ చనససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశశటట �
ఇసటట ననస:88-7-2510
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1333

6163 NDX2893980
పపరర: ససభభషసణణ ఈదర

తసడడ:డ యగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనస వవలలపల
ఇసటట ననస:88-7-2509
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2510
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:21
లస: పప

94-199/257

భరస : వనసకట ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2508
వయససస:38
లస: ససస స

6185 NDX2755668
పపరర: శకకరసత మమకల

6165 JBV2359107
పపరర: తరరపతమమ యనసపగమసడర

94-199/1329

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2506
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:37
లస: పప

6170 NDX1836073
పపరర: రరమరరడడడ ఎనపగమసడర

6182 NDX2755379
పపరర: రరజగశశరర మమసస మమకకల

94-199/255

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2507
వయససస:50
లస: ససస స

6167 NDX1760900
పపరర: గమరవయఖ రరజననల

6179 NDX2944502
పపరర: రరజగశశరర గమమమ

6162 NDX0501163
పపరర: వనసకటటసశరరర రరడడడ ఎనపగమసడర

6160 NDX2739670
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలలర పప

తసడడ:డ కరససలల
ఇసటట ననస:88-7-2505
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ ఎనపగమసడర
ఇసటట ననస:88-7-2506
వయససస:29
లస: పప

6164 NDX1761163
పపరర: రమల దచవ రరజననల

6176 NDX0501833
పపరర: ననగమణణ కరరడర

94-199/1328

తసడడ:డ కరససలల
ఇసటట ననస:88-7-2505
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2505
వయససస:19
లస: ససస స

6173 NDX1206184
పపరర: మహలకడమ పప దదల

6159 NDX2739688
పపరర: శకనవరస రరవప వలలర పప

94-222/806

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2512
వయససస:48
లస: పప
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6188 NDX2769222
పపరర: వషష
ష వరరన రరడడడ చమలమరరక

94-200/1704

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:88-7-2513
వయససస:18
లస: పప
6191 JBV2358190
పపరర: చనవనసకటరరడ�డడ తసగరరరల �

94-199/267

94-200/1705

94-200/181

94-199/269

తసడడ:డ బససవ రరడడడ దనరరకమలర
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:33
లస: పప
6206 AP151010453095
పపరర: ఏససరతనస కరకక�

94-199/275

94-199/278

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:52
లస: పప

6201 NDX1685215
పపరర: కకయశశరఖమమ రరవపల

6204 NDX1405373
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప మలలపరటట

6210 NDX1947623
పపరర: అనసషర కరరడర

94-199/281

6213 NDX1947243
పపరర: అకకకశశటట తతట

94-199/270

6216 JBV2359123
పపరర: ననగమలల� వరక�
భరస : రమణనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:41
లస: ససస స

6196 NDX2894061
పపరర: చచసచమమ కకసడ

94-199/1336

6199 NDX2804144
పపరర: హహమబసదస కకసడ

94-200/1706

6202 NDX1405381
పపరర: అసకరరవప మలలపరటట

94-199/271

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:30
లస: పప
94-199/273

6205 NDX1405357
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలపరటట

94-199/274

తసడడ:డ వనసకట సరశమ మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:51
లస: పప
94-199/276

6208 NDX1760496
పపరర: సససధసరర వరకర

94-199/277

తసడడ:డ రమణన రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:28
లస: ససస స
94-199/279

6211 NDX1945593
పపరర: శకనవరససలల కరరడర

94-199/280

తసడడ:డ చననవనసకటటశశరరర కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:34
లస: పప
94-199/282

తసడడ:డ వనసకరటభడమయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:35
లస: పప
94-199/284

94-199/1334

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2516
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:35
లస: పప
6215 NDX0501098
పపరర: రమణనరరడడడ వరకర�

94-200/182

భరస : శకనవరస రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:33
లస: ససస స
6212 NDX1948423
పపరర: లకఖయఖ కరరడర

6198 NDX1644690
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడన

6207 NDX2303204
పపరర: ధనమమ ఇమమడడశశటట

6193 NDX2944254
పపరర: బడహమ రరడడడ తసగరరరల

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2516
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:60
లస: పప
6209 NDX1948373
పపరర: పసచచమమ తతట

94-199/1335

భరస : కరసరయ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:52
లస: ససస స
94-199/272

94-199/266

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2514
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2516
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2517
వయససస:42
లస: ససస స
6203 NDX1494046
పపరర: శకనవరస రరడడడ దనరరకమలర

94-199/268

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2516
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2516
వయససస:43
లస: ససస స
6200 NDX1405365
పపరర: పసచచమమ మలలపరటట

6192 JBV2358182
పపరర: వనసకటరరడ�డడ తసగరరరల �

6195 NDX2893915
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడ

6190 JBV2358174
పపరర: రమణ� తసగరరరల �

భరస : వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలలగగసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2514
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2515
వయససస:28
లస: ససస స
6197 NDX1644914
పపరర: కకటటశశరర కకసడన

94-199/265

భరస : చనవనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2514
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలలగగసడనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2514
వయససస:37
లస: పప
6194 NDX2754331
పపరర: శఖమల చచఫతనఖ

6189 JBV2358208
పపరర: భభగఖలకడమ� తసగరరరల�

6214 NDX1687146
పపరర: లకమమయ కగరరడర

94-199/283

తసడడ:డ కకటశరశరరవ కగరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:40
లస: పప
94-200/183

6217 JBV2357838
పపరర: వనసకటటశశరరరడడర� వరకర�

94-200/184

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2520
వయససస:37
లస: పప
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6218 NDX2468957
పపరర: లకడమ రరజఖస గలస
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94-199/285

భరస : గమరరననథస గలస
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:30
లస: ససస స
6221 NDX2468973
పపరర: లలలవత గలస

94-199/288

94-199/291

94-199/1338

6225 NDX2468965
పపరర: శరసబయఖ గలస

6228 JBV0960187
పపరర: ససతమమ ఏగరననటట

94-200/187

6231 NDX1644831
పపరర: తరరపతమమ బబ సదలపరటట

భరస : ససబభబరరయమడ మమగమలలరర
ఇసటట ననస:88-7-2521/2
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:88-7-2521/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణన రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2523
వయససస:27
లస: పప

6240 JBV2357408
పపరర: ఆదదశశషయఖ� మలగమలలరర �

94-200/194

6243 NDX2901247
పపరర: ససబబమమ పస లక

94-200/188

6246 NDX0883413
పపరర: పడసరదస రరడడడ� దచవరరడ�డడ
తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2523
వయససస:37
లస: పప

6226 NDX3190949
పపరర: ననగగశశర రరవప వవజనవటట

94-199/1337

6229 JBV2357663
పపరర: కకసడలల ఏగరననటట

94-200/186

94-200/189
6232 NDX1644922
పపరర: యగగశశర రరవప బబ సదలపరటట

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:88-7-2521/1
వయససస:48
లస: పప
94-200/190

6235 NDX1644591
పపరర: శకకరసత మలగమలలరర

94-200/191

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:88-7-2521/2
వయససస:25
లస: పప
94-199/294

6238 JBV2359065
పపరర: ఆదదలకడమ� మలగమలలరర �

94-199/295

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:37
లస: ససస స
94-199/297

6241 NDX1633099
పపరర: నరషమమ శక

94-200/193

భరస : బభల గమరరయల సస
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:36
లస: ససస స
94-199/1339

భరస : రమణరరడడడ పస లక
ఇసటట ననస:88-7-2523
వయససస:43
లస: ససస స
94-200/196

94-199/290

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గమరయహ రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:38
లస: పప
6245 NDX1423474
పపరర: శకనవరస రరడడడ పస కల

94-200/185

భరస : ఆదదశశషయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2522
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/296

6223 NDX2468940
పపరర: గమరరననథస గలస

తసడడ:డ కకసడయఖ వవజనవటట
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:88-7-2521/2
వయససస:46
లస: ససస స

94-200/192 6237 JBV2359073
6236 NDX1644583
పపరర: వనసకట ననరరయణ మలగమలలరర
పపరర: రమణ� మలగమలలరర �

6242 NDX1633149
పపరర: బభల జరవయఖ రరజననల

94-199/292

భరస : యగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2521/1
వయససస:44
లస: ససస స

94-199/293 6234 NDX1644849
6233 NDX1687518
పపరర: ససబబమలయమమ మమగమలలరర
పపరర: ససబబమమ మలగమలలరర

94-199/287

తసడడ:డ శరసబయఖ గలస
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2521/1
వయససస:41
లస: ససస స

6239 NDX0948596
పపరర: గగవసదమమ పస కర

94-199/289

తసడడ:డ గమరవయఖ గలస
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరడడడ నరహరర
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:18
లస: పప
6230 NDX1644823
పపరర: అసకమమ గమసడనరపప

6222 NDX1353770
పపరర: అనల కలమలర గమమమ

6220 JBV2358422
పపరర: రరధ� గమమమ�

భరస : ననగమమనయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మమనవయ గమమమ
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:40
లస: పప
6227 NDX3186079
పపరర: రమణ రరడడడ నరహరర

94-199/286

భరస : వనసకటశవర రరడడడ � �
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ గలస
ఇసటట ననస:88-7-2521
వయససస:55
లస: ససస స
6224 JBV2358554
పపరర: వనసకటశవరరరడడడ� సరనన �

6219 JBV2358562
పపరర: రమణమమ� సరనన�

6244 NDX0883447
పపరర: ససజజత దచవరరడడడ

94-200/195

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2523
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/197

6247 JBV2358570
పపరర: రమణనరరడడడ పస లక

94-200/198

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2523
వయససస:48
లస: పప

Page 27 of 304

6248 NDX0821413
పపరర: రమలదచవ పససపపలలటట
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94-200/199

భరస : ససవర మసగర రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2524
వయససస:45
లస: ససస స
6251 JBV2358141
పపరర: ఏడడకకసడలల� కకమమరర �

94-199/299

6252 NDX2157387
పపరర: వల షపక

94-200/202

6255 JBV2358224
పపరర: శకరరమరరడడడ కకటటపరటట

భరస : శకరరమమల రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2529
వయససస:46
లస: ససస స

6258 NDX1632562
పపరర: ససబభబరరడడడ మలరరడడడ

తసడడ:డ తరర పలర రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:50
లస: ససస స
6266 NDX1688938
పపరర: పడభభకర రరడడడ పస కలరర

94-200/212

94-199/1342

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2532
వయససస:18
లస: పప
6272 NDX2755866
పపరర: రమలకరసత రరడడడ చలవ

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:18
లస: పప

94-200/205

6267 NDX2977825
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ మలరరడడడ

94-200/1709

94-200/207

6259 NDX0502096
పపరర: శకరరమరరడడడ మలరరడడడ

94-200/210

94-200/208

6265 NDX1632174
పపరర: రవ కలమలర రరడడ పస కలరర

94-200/211

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:31
లస: పప
94-222/807

6268 NDX2941292
పపరర: శవ మమటటల

6270 NDX2940542
పపరర: వనసకట రరడడడ చలవ

6271 NDX2942472
పపరర: లకడమ చలవ

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:30
లస: ససస స

94-200/206

6262 NDX1688557
పపరర: అనససరఖ పస కలరర

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:88-7-2532
వయససస:19
లస: పప

6276 NDX1644674
పపరర: ససజజత ఇనగసటభ

94-199/301

భరస : పడభభకర రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:44
లస: ససస స

94-200/1707

94-199/1341

94-200/1708

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2532
వయససస:58
లస: ససస స
94-222/808

తసడడ:డ ససవరమసగర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-7-2533
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/1345

6256 NDX0500694
పపరర: కకసడనరరడడడ చమలమరరక

తసడడ:డ పపద వనసకట ససబభబ రరడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:28
లస: పప

6273 NDX3199171
పపరర: ససజనఖ పససపపలలటట

94-200/201

తసడడ:డ తరరపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2529
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2532
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2532
వయససస:22
లస: పప
6275 NDX2941276
పపరర: భభసకర రరడడడ గడడ

6264 NDX1688995
పపరర: యలమసద రరడడడ పస కలరర

6253 JBV2358661
పపరర: ససబబలకమమమ� కకటటపరటట �

తసడడ:డ వరర రరడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:88-7-2529
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద రరడడడ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:49
లస: పప
6269 NDX2724052
పపరర: జయ భరత రరడడడ చలవ

94-200/203

భరస : చన వనసకట రరడడడ కకసడపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2530
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/209

94-199/298

తసడడ:డ రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2527
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమల రరడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2529
వయససస:26
లస: పప

94-199/1340 6261 NDX1907411
6260 NDX2974434
పపరర: పపద వనసకట ససబభబ రరడడ మలరరడడడ
పపరర: ననగలకడమ కకసడపరరడడ

6263 NDX0593509
పపరర: రరమమలమమ మలరరడడ

94-199/300

తసడడ:డ గగవసదరరడడద
ఇసటట ననస:88-7-2527
వయససస:40
లస: పప
94-200/204

6250 JBV2358133
పపరర: కరశమమ� కకమమరర �

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:88-7-2526
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:88-7-2527
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ యగర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2527
వయససస:35
లస: పప
6257 NDX0502070
పపరర: పదమ మలరరడడ

94-200/200

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2524
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమయఖ� �
ఇసటట ననస:88-7-2526
వయససస:45
లస: పప
6254 NDX1644880
పపరర: తరపత రరడడడ పపరస

6249 NDX0821132
పపరర: శవమసగర రరవప పససపపలలటట

6274 NDX3103488
పపరర: నతఖ మమనగరల

94-199/1344

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ మమనగరల
ఇసటట ననస:88-7-2558
వయససస:18
లస: ససస స
94-200/213

6277 NDX0044552
పపరర: వనసకట రమణ ఇనసగసటట�

94-200/214

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:31
లస: ససస స
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6278 NDX0743997
పపరర: ఆదదలకడమ ఇనగసటట
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94-200/215

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:35
లస: ససస స
6281 NDX0044537
పపరర: భభసకర రరడడడ ఇనసగసటట

94-200/218

94-200/221

94-200/223

94-200/226

94-200/1710

94-199/1003

Deleted
94-200/230

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:35
లస: ససస స
6302 NDX2848687
పపరర: మలధవ రరడడడ మలలర ల

భరస : వనసగలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:50
లస: ససస స

94-200/224

6291 NDX1644898
పపరర: రరజ మమకల

6294 NDX2942159
పపరర: చసచమమ వక

6297 NDX2944700
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇననగసటట

94-200/227

94-199/1211

6303 NDX2860054
పపరర: మలధవ రరడడడ మలలర ల

94-200/1711

6306 NDX1409557
పపరర: మలల మలలర ల
తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:28
లస: పప

94-199/302

6289 NDX1644740
పపరర: పసచచమమ మమకల

94-200/225

6292 AP151010453269
పపరర: చనరరజ మమకల�

94-200/228

6295 NDX1814871
పపరర: రమణ గమమమ

94-199/303

భరస : శకనవరసరరవప గమమమ
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:32
లస: ససస స
94-199/1346

6298 NDX1688680
పపరర: రమణ గమమలమ

94-200/229

భరస : శకనవరసలల రరమమమమ
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/1712

6301 NDX0043562
పపరర: శకనవరసరరవప గమమమ�

94-199/304

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:36
లస: పప
94-199/1347

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:31
లస: పప
94-200/231

6286 NDX1984401
పపరర: రమణ ఎనపగమసడర

తసడడ:డ ఆవలయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:35
లస: పప
6300 NDX2944684
పపరర: ననగ రతనమమ ఇననగసటట

94-200/220

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:88-07-2568
వయససస:31
లస: పప
6305 JBV2357101
పపరర: రమణమమ మలలర ల

6288 AP151010453270
పపరర: వనసకటరరడడడ బమసస

6283 JBV2358737
పపరర: యనగసటట శకనవరసరరడడడ�

భరస : శకనవరససల రరడడ ఎనపగమసడర
ఇసటట ననస:88-7-2562
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏననగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2566
వయససస:19
లస: పప
6299 NDX0044529
పపరర: ససశల వరకర�

94-200/222

తసడడ:డ ఆలయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:40
లస: పప
6296 NDX2628717
పపరర: ననరరయణ ఏననగసటట

6285 JBV2358166
పపరర: ససబభబరరడడడ యనగసటట

94-200/217

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడద
ఇసటట ననస:88-7-2564
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:88-7-2565
వయససస:28
లస: పప
6293 NDX2942118
పపరర: వనసకటటశశరరర వక

94-200/219

తసడడ:డ చనవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడద�
ఇసటట ననస:88-7-2564
వయససస:42
లస: ససస స
6290 NDX1644773
పపరర: శవ కకషస ర మమకల

6282 NDX1644856
పపరర: వనసకట రరడడడ ఇనగసటట

6280 JBV2358158
పపరర: ససబబమమ యనగసటట�

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:46
లస: పప
6287 AP151010453210
పపరర: శశషమమ బమసస�

94-200/216

భరస : రమణన రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2560
వయససస:32
లస: పప
6284 NDX1644716
పపరర: రమణన రరడడడ గరడక

6279 NDX1644765
పపరర: లకడమ గరడక

6304 NDX2734085
పపరర: అసజల మలలర ల

94-199/1348

భరస : మలధవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/232

6307 JBV2357242
పపరర: వనసగళరరడడడ మలలర ల

94-200/233

తసడడ:డ రగశరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:56
లస: పప
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6308 NDX2942621
పపరర: మలధవ రరడడడ మలలర ల
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94-200/1713

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2568
వయససస:31
లస: పప
6311 NDX1688151
పపరర: లసగననల రరజననల

94-200/235

భరస : గమరరమమరట రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:49
లస: ససస స
6314 NDX1688060
పపరర: ఆధద లకడమ రరజననల

94-200/238

94-199/305

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ kata
ఇసటట ననస:88-7-2571
వయససస:70
లస: పప
6323 NDX1688300
పపరర: శక జజత అటటన
భరస : భరరమ రరడడడ అటటన
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:26
లస: ససస స
6326 JBV2357093
పపరర: వనసకటలకమమమ ఎడసకసటట

94-200/244

94-200/247

భరస : ససధనకరరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:36
లస: ససస స

94-200/239

6318 NDX2941870
పపరర: శకనవరససల రరడడడ ఇనపగమసడర

6321 NDX2741254
పపరర: భభరర వ ఇనపగమసడర

6324 NDX1054345
పపరర: ననగమణణ మడమకసటట

6327 NDX2144640
పపరర: శవ పడసరద వరకర

6330 NDX1644682
పపరర: యగరరరమయఖ ఇసజస

94-200/250

6333 JBV2358745
పపరర: రరమరరడడడ ఎడసకసటట

94-199/1349

6336 JBV2359362
పపరర: శకదచవ చలకల�
భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:42
లస: ససస స

94-200/1714

6319 NDX1631382
పపరర: చసదడ కలల రరవపల

94-222/507

తసడడ:డ కగశవపలల రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2571
వయససస:26
లస: ససస స
94-199/1350

6322 NDX1632158
పపరర: హహమబసదస కరరడర

94-200/240

భరస : శవయఖ కరరడర
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:25
లస: ససస స
94-200/242

6325 AP151010453190
పపరర: ననరరయణమమ ఎడసకసటట�

94-200/243

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:44
లస: ససస స
94-200/245

6328 NDX1942714
పపరర: బడహమ రరడడ ��టభర

94-200/246

తసడడ:డ శకరరమమలల రరడడ ��టభర
ఇసటట ననస:88-7 -2572
వయససస:31
లస: పప
94-200/248

6331 AP151010453328
పపరర: శశషరరరడడడ ఎడసకసటట�

94-200/249

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:40
లస: పప
94-200/251

తసడడ:డ పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:68
లస: పప
94-200/252

6316 NDX2802254
పపరర: పపదద రరడడడ రరమరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:46
లస: పప
6335 NDX2452902
పపరర: శరరధ చలకల

6315 NDX1688078
పపరర: గమరరయల రరజననల

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:36
లస: పప
6332 AP151010453213
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఎడసకసటట�

94-200/237
6313 NDX1688623
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడ పపదద రరడడడ

94-200/236

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2572
వయససస:63
లస: ససస స
6329 JBV2359560
పపరర: ససధనకరరరడ�డడ ఎడమకసటట�

6312 NDX2125186
పపరర: గమరవయఖ రరజననల

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2571/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-200/241

94-200/234

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2571
వయససస:32
లస: పప
94-222/508

6310 NDX0593400
పపరర: ససబమబలల� పపదదదరరడ�డడ

భరస : మలధవ రరడడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:88-07-2568 5TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవరయ రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2571
వయససస:57
లస: పప
6320 NDX0645424
పపరర: కకషరషరరడడడ కరటభ

94-199/1212

తసడడ:డ గమరరమమరరస రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:88-7-2569
వయససస:39
లస: పప
6317 AP151010453324
పపరర: మలలకకసడనరరడడడ దచవరరడ�డడ

6309 NDX2848521
పపరర: అసజల మలలర ల

6334 NDX2679322
పపరర: పదమ వ

94-59/893

భరస : కకటట రరడడడ వ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/253

6337 AP151010453205
పపరర: లకమమమ� చలకల�

94-200/254

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:57
లస: ససస స
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6338 JBV2358463
పపరర: ససధనకర రరడడడ చలకల�

94-200/255

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:39
లస: పప
6341 NDX2674372
పపరర: కకటట రరడడడ వ

94-200/1198

94-199/308

94-199/309

94-199/312

94-199/1353

94-199/314

94-200/1716

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2620
వయససస:18
లస: ససస స

6351 NDX2944858
పపరర: ససషమ దచవరరడడడ

6354 NDX2941235
పపరర: అరరచత లకడమ దచవరరడడడ

6357 NDX0501791
పపరర: పడసరద రరడడడ దచవరరడడడ�

6360 NDX1054261
పపరర: మలధవ దచవరరడడడ

94-199/318

6363 NDX1943076
పపరర: రమణ వడడడరర

94-199/1351

6366 NDX0044503
పపరర: పపసచలమమ చలకల�
భరస : రరజజరరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:39
లస: ససస స

6346 NDX1129253
పపరర: అసజరరడడడ ఉసడచల

94-222/510

6349 AP151010453194
పపరర: రమలదచవ దచవరరడడడ

94-199/311

6352 NDX2944825
పపరర: వసపశసదర రరడడడ దచవరరడడడ

94-199/1352

Deleted

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:25
లస: పప
94-199/1354

6355 AP151010453192
పపరర: పపద రతస మమ లకకసడనరరడడ �

94-199/313

భరస : కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2581
వయససస:52
లస: ససస స
94-199/315

6358 NDX2769800
పపరర: గగవసదమమ కకనసరణణ

94-200/1715

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2581
వయససస:38
లస: ససస స
94-199/316

6361 NDX1946633
పపరర: మసగమమ మమకరల

94-199/317

భరస : సరసబయఖ మమకరల
ఇసటట ననస:88-7-2582
వయససస:37
లస: ససస స
94-222/511

భరస : బభజ వడడడరర
ఇసటట ననస:88-7-2617
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/1356

94-199/307

భరస : మలలలఖదదర
డ రడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలకకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2582
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష
ఇసటట ననస:88-7-2598
వయససస:36
లస: ససస స
6365 NDX2739753
పపరర: తచజశశన నరరల

94-199/310

తసడడ:డ మలల కకసడనరరడడ �
ఇసటట ననస:88-7-2581
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2581
వయససస:28
లస: పప
6362 NDX0043729
పపరర: లకకమదచవ బతష
స ల

6348 AP151010453193
పపరర: రతస మమ కకసడనరరడడ �

6343 NDX1301266
పపరర: రరజమమ దససప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ undela
ఇసటట ననస:88-7-2577
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2581
వయససస:77
లస: ససస స
6359 NDX2769529
పపరర: బడహమ రరడడడ చలకల

94-222/509

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:22
లస: పప
6356 AP151010453191
పపరర: ఓబమలమమ దచవరరడడడ

6345 NDX1128685
పపరర: ససజనఖ ఉసడచల

94-200/257

భరస : బభలవవసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2577
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2578
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2579
వయససస:47
లస: పప
6353 NDX2941250
పపరర: మధసకకరణ రరడడడ దచవరరడడడ

94-199/306

భరస : అసజరరడడడ undela
ఇసటట ననస:88-7-2577
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనమలలలఖదదర
డ రడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2578
వయససస:40
లస: ససస స
6350 AP151010453323
పపరర: మలలలఖదదడ రరడడడ దచవరరడడడ

6342 AP151010453209
పపరర: బభలవనసకట రరడడడ దససపర

6340 AP151010453169
పపరర: కకషరషరరడడడ చలకల�

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభలవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2577
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల వనసకట రరడడ దససప
ఇసటట ననస:88-7-2577
వయససస:22
లస: పప
6347 AP151010453195
పపరర: మలలర శశరర� దచవరరడడ�

94-200/256

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరడడడ వ
ఇసటట ననస:88-7-2575
వయససస:43
లస: పప
6344 NDX2303253
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ దససప

6339 JBV2359412
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ చలకల�

6364 NDX2739746
పపరర: వనసకట రరజవరర న రరడడడ నరరల

94-199/1355

తసడడ:డ మలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2620
వయససస:26
లస: పప
94-199/319

6367 AP151010453196
పపరర: ససతమమ చలకల

94-199/320

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:60
లస: ససస స
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94-199/321

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:29
లస: పప
6371 NDX2873107
పపరర: ససతమమ చలకల

94-200/1717

94-199/326

94-222/512

94-199/331

94-222/514

94-199/333

94-199/1359

భరస : పడసరద రరవప చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:29
లస: ససస స

6381 AP151010453310
పపరర: గసగరరరడడడ దససపర

6384 NDX2091429
పపరర: మలలరరరడడడ నరరల

6387 NDX2894137
పపరర: ససలలచన యయనసగ

6390 NDX2733020
పపరర: అరరచత లకడమ దచవరరడడడ

94-199/1361

6393 NDX2893873
పపరర: గమజరల శకలకడమ

94-199/332

6396 JBV2359370
పపరర: రగజజ� బలలపపల�
భరస : తరరపతరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:34
లస: ససస స

94-199/328

6379 AP151010453198
పపరర: ననగమమ చలకల

94-199/330

6382 NDX1527540
పపరర: శకకరసత రరడడడ దససప

94-222/513

తసడడ:డ గసగర రరడడడ దససప
ఇసటట ననస:88-7-2625
వయససస:33
లస: పప
94-222/515

6385 NDX0509877
పపరర: బభల వనసకట రరడడడ దససప

94-222/516

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ dumpa
ఇసటట ననస:88-7-2625/2
వయససస:68
లస: పప
94-199/1357

6388 NDX2847523
పపరర: శరఠష దచవరరడడడ

94-199/1358

తసడడ:డ మలలకకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2627
వయససస:26
లస: ససస స
94-199/1360

6391 NDX1688375
పపరర: ససవర ననగ రరజ మమళర

94-200/258

తసడడ:డ శవరహఖ మమళర
ఇసటట ననస:88-7-2627
వయససస:39
లస: పప
94-205/1011

భరస : భరత కలమలర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2629
వయససస:24
లస: ససస స
94-199/335

6376 NDX0501619
పపరర: వనసకటటశశర రరడ�డడ చలకల�

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2625
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2627
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2629
వయససస:59
లస: పప
6395 NDX2303113
పపరర: కసససబ చలకల

94-199/329

తసడడ:డ బల చచననరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2626
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలఖరగదద
ఇసటట ననస:88-7-2627
వయససస:22
లస: పప
6392 NDX2734044
పపరర: కకషషరరడడడ చననపరరడడడ

6378 AP151010453199
పపరర: రమణమమ దససపర

94-199/325
6373 NDX0501684
పపరర: వజయ భభసకర రరడడడ� చలకల�

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:88-7-2625/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2626
వయససస:21
లస: పప
6389 NDX2733004
పపరర: మధసకకరణ రరడడడ దచవరరడడడ

94-199/327

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2625
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరససలలడడడడ దససప
ఇసటట ననస:88-7-2625/1
వయససస:37
లస: ససస స
6386 NDX2303238
పపరర: ఆశవరర న రరడడడ చలకల

6375 NDX2334555
పపరర: శసకర రరడడడ మమదనతనల

94-199/323

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:29
లస: పప

భరస : గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2625
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2625
వయససస:40
లస: పప
6383 NDX1942094
పపరర: మలధసరర దససప

94-199/324

తసడడ:డ చచసచ రరడడడ మమదనతనల
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ chilakala
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:27
లస: పప
6380 JBV2358729
పపరర: శకనవరససల రరడడడ దససపర�

6372 NDX0501643
పపరర: వనసకట ససబబమమ చలకల�

6370 AP151010453257
పపరర: రమణనరరడడడ చలకల

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2624
వయససస:33
లస: పప
6377 NDX1286491
పపరర: గసగరరరడడడ చలకల

94-199/322

తసడడ:డ చనన కకసడనరరడడ �
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2623
వయససస:56
లస: ససస స
6374 NDX0044511
పపరర: వనసకట కకషరషరరడడడ చలకల�

6369 NDX0044495
పపరర: రరజజరరస రరడడడ చలకల�

6394 NDX2303303
పపరర: పడపనన బలపనసరర

94-199/334

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బలపనసరర
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:22
లస: ససస స
94-199/336

6397 JBV2359453
పపరర: హహహమలవత� బలలపపల�

94-199/337

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:35
లస: ససస స
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6398 NDX2302958
పపరర: మహ లకడమ బలలపపలల

94-199/338

భరస : లకకమ రరడడ బలలపపలల
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:58
లస: ససస స
6401 AP151010453206
పపరర: వజయకలమలరర దససపర

94-199/341

94-199/344

94-199/347

94-199/350

94-199/1364

94-200/1720

94-199/352

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:29
లస: పప

6411 NDX2743870
పపరర: శసకర రరడడడ కట

6414 NDX2939049
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ అటట
ర రర

6417 NDX2802015
పపరర: హనసమ రరడడడ అటట
ర రర

6420 NDX1353721
పపరర: ససరగసదడ రరడడడ పస లకర

94-199/355

6423 NDX1353705
పపరర: వవసకటటశశర రరడడడ పస లక

94-199/1362

6426 NDX0593434
పపరర: ఇనసగసటట చనన రమణ�
భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2644
వయససస:40
లస: ససస స

6406 AP151010453292
పపరర: శకరరమరరడడడ దససపర

94-199/346

6409 NDX1353804
పపరర: వవసకటటశశర రరడడడ చలకల

94-199/349

6412 NDX2861144
పపరర: వజయలకడమ కరట

94-199/1363

భరస : శసకర రరడడడ కరట
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:56
లస: ససస స
94-200/1718

6415 NDX2769784
పపరర: వనసకటససబబరరడడడ అటట
ర రర

94-200/1719

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:52
లస: పప
94-200/1721

6418 AP151010453289
పపరర: వవదవత పస లక

94-199/351

భరస : పపద రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:46
లస: ససస స
94-199/353

6421 NDX1353663
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ పస లక

94-199/354

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:31
లస: పప
94-199/356

తసడడ:డ నరప రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:83
లస: పప
94-200/1723

94-199/343

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2636
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:49
లస: పప
6425 NDX2754877
పపరర: ననగగశశర రరవప కకనసకక

94-199/348

తలర : వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:28
లస: పప

భరస : వవసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:76
లస: ససస స
6422 NDX0501551
పపరర: రమణనరరడడడ పప లక

6408 AP151010453188
పపరర: తరరపతమమ చలకల

6403 NDX2303063
పపరర: లకమణ పసచల

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:45
లస: ససస స
6419 NDX1353671
పపరర: శక లకమమమ పస లక

94-199/345

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2639
వయససస:30
లస: పప
6416 NDX2938991
పపరర: వజయ లకడమ అవపల

6405 NDX2303675
పపరర: రమణ రరడడడ దససప

94-199/340

తసడడ:డ మలలఖదదడ పసచల
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2636
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బయపపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2636
వయససస:47
లస: పప
6413 NDX2942563
పపరర: భరత కలమలర రరడడడ గమజరల

94-199/342

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ దససప
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:67
లస: పప
6410 AP151010453189
పపరర: శకనసవరససలరరడడడ చలకల

6402 AP151010453203
పపరర: రమణమమ దససపర

6400 NDX2303519
పపరర: వనసకట రమణమమ దససప

భరస : రమణనరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలఖదదడ పసచల
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:23
లస: పప
6407 AP151010453202
పపరర: వనసకటరరడడద దససపర

94-199/339

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2631
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:88-7-2635
వయససస:47
లస: ససస స
6404 NDX2303097
పపరర: రరమమ పసచల

6399 JBV2359545
పపరర: బలలపపల లకడమరరడడ �

6424 NDX2763829
పపరర: కలమలరర కకనసకక

94-200/1722

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2642
వయససస:29
లస: ససస స
94-199/357

6427 NDX1353697
పపరర: రమణమమ ఇనసగసటట

94-199/358

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2644
వయససస:44
లస: ససస స
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6428 NDX2894053
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఇననగసటట

94-199/1365

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2644
వయససస:48
లస: పప
6431 NDX1404870
పపరర: లకడమ రరసమమలర

94-199/360

94-199/363

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2649
వయససస:62
లస: పప
6440 JBV2357598
పపరర: శకగగరర తమటస

94-199/368

94-199/371

94-199/1367

94-199/373

94-199/376

తసడడ:డ రరమ శభయ తతత
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:32
లస: పప

94-199/369

94-199/372

94-199/1368

6450 NDX1409581
పపరర: శకకరనస రరడడడ పరతగమసత

6456 NDX1988338
పపరర: వనసకటటశశరరర దచవరకకసడ
తసడడ:డ రరమమలల దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:44
లస: పప

94-199/365

6439 NDX1907106
పపరర: ధనలకడమ ఎనగసటట

94-199/367

6442 NDX2115187
పపరర: తరరపత రరడడడ అసబటట

94-199/370

6445 NDX2941821
పపరర: పసచచ రరడడడ కట

94-199/1366

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:35
లస: పప
6448 NDX2721959
పపరర: అసజమమ దచశబబ యన

94-200/1726

భరస : పపరయఖ దచశబబ యన
ఇసటట ననస:88-7-2652
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/374

6451 JBV2359404
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ పరతగమసట

94-199/375

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2655
వయససస:51
లస: పప
94-199/377

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ దదసగల
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:23
లస: ససస స
94-199/379

6436 NDX0743708
పపరర: మలర కరరరరనరరడడడ బబ గరల

తసడడ:డ పపదద వనసకట రరడడ అసబటట
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:30
లస: పప

6444 JBV2357606
పపరర: వనసకటరరడడడ తమటస

6453 NDX2302750
పపరర: మహ లకడమ మరసస

94-199/362

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పస వనసకటటసశర రరడడడ పరతగమసత
ఇసటట ననస:88-7-2655
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజగశ కరమశశటట
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:21
లస: ససస స
6455 NDX1685538
పపరర: వనసకటసశరరర తతత

94-200/1725

6441 JBV2357259
పపరర: ననగలకమమమ� తమటస �

6447 NDX2724540
పపరర: పపరయఖ దచశబబ యన

6433 JBV2358539
పపరర: ననరరయణ� చలకల �

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2649
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ దచశబబ యన
ఇసటట ననస:88-7-2652
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2655
వయససస:48
లస: ససస స
6452 NDX2452852
పపరర: ఆదదలకడమ కరమశశటట

94-199/364

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:32
లస: ససస స
6449 JBV2359396
పపరర: తరరపతమమ పరతగమసట

6435 NDX2107937
పపరర: లకమమమ కణసఅన

6438 NDX2758167
పపరర: సతఖవత బబ గరల

94-199/359

తసడడ:డ లకడమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2648
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:36
లస: పప
6446 NDX2944668
పపరర: వనసకట లకడమ కట

94-199/361

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2649
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2650
వయససస:37
లస: ససస స
6443 JBV2358455
పపరర: శకనవరసరరడడడ� తమటస �

6432 JBV2358521
పపరర: రమణమమ� చలకల �

భరస : ససబభబరరడడడ కణసఅన
ఇసటట ననస:88-7-2649
వయససస:76
లస: ససస స
94-199/366

6430 NDX2303048
పపరర: నవన భమమలపలర

తసడడ:డ ననగరరరడడడ భమమలపలర
ఇసటట ననస:88-7-2647
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:88-7-2648
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2649
వయససస:56
లస: ససస స
6437 JBV2358414
పపరర: నరరసరరడడడ బబ గరల

94-200/1724

భరస : వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2644
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలలర ష రరసమమలర
ఇసటట ననస:88-7-2648
వయససస:38
లస: ససస స
6434 NDX1495689
పపరర: ససబబమమ భభగరల

6429 NDX2756310
పపరర: ససజనఖ ఇనప గమసడర

6454 NDX1353887
పపరర: వవసకటరమణ పలలర టట

94-199/378

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/380

6457 NDX2125517
పపరర: రమణ రరడడడ పలలర టట

94-199/381

తసడడ:డ పస ల రరడడడ పలలర టట
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: ససనతన అసర
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94-200/259

భరస : మలలరదదడ అసర
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:27
లస: ససస స
6461 NDX0043992
పపరర: ఆదదలకడమ కకట�

94-200/262

94-200/265

94-200/268

94-199/383

94-199/386

94-168/752

94-200/270

భరస : పడసరద ఉడత
ఇసటట ననస:88-7-2667
వయససస:54
లస: ససస స

6471 NDX1700302
పపరర: వనసకట లకమమమ రరవపల

6474 NDX1700294
పపరర: అసకయఖ రరవపల

6477 NDX1631614
పపరర: గగవరరన మమదతల

6480 JBV2357051
పపరర: శకనవరసరరడడడ మడతల

94-199/391

6483 JBV2357044
పపరర: పదనమరరడడడ మడతల

94-199/384

6486 NDX0753350
పపరర: రరమకకకషష ఉడత�
తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:88-7-2667
వయససస:31
లస: పప

6466 NDX0044016
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట�

94-200/267

6469 NDX0593053
పపరర: రరకకమణణ చలకల

94-199/382

6472 AP151010453275
పపరర: రరఘవమమ చలకల

94-199/385

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:57
లస: ససస స
94-199/387

6475 NDX0592915
పపరర: ననగగశశరమమ� కరసస�

94-199/388

భరస : యలలర రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2660
వయససస:50
లస: ససస స
94-199/389

6478 NDX1687807
పపరర: రవవ తతట

94-200/269

భరస : వనసకటశశశన తతత
ఇసటట ననస:88-7-2662
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/271

6481 NDX1054428
పపరర: వజయలకడమ మడతల

94-199/390

భరస : పదమననభ రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-2663
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/272

6484 NDX2894079
పపరర: లకడమ కరసచసగసటభర

94-199/1369

Deleted

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2663
వయససస:39
లస: పప
94-199/392

94-200/264

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2662
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబభబరరడడ మడతల
ఇసటట ననస:88-7-2663
వయససస:40
లస: పప
6485 NDX1631630
పపరర: వనసకట పదనమవత ఉడత

95-18/693

భరస : శకనవరస రరడడ మమదతల
ఇసటట ననస:88-7-2662
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసగనయలల కకతత
స రర
ఇసటట ననస:88-7-2662
వయససస:32
లస: పప
6482 NDX1206192
పపరర: పదమననభరరడడడ మడతల

6468 SQX1180280
పపరర: వవణమ గగపరల రరడడ చలకల

6463 NDX1206176
పపరర: ఏగమమ ఆసర

తసడడ:డ అకకకశశటట �
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బభల గమరవయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:88-7-2662
వయససస:29
లస: ససస స
6479 NDX1687757
పపరర: రరమలసజనవయమలలల కకతత
స రర

94-200/266

భరస : అసకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రతయలఖ
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:38
లస: పప
6476 NDX1020023
పపరర: గగవరరన మడతల

6465 NDX1056233
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప దదసగల

94-200/261

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2658
వయససస:35
లస: ససస స
6473 NDX1468611
పపరర: లకకమ రరడడ దచవ రరడడడ

94-200/263

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:46
లస: పప
6470 NDX0593178
పపరర: పదమ చలకల

6462 NDX0044560
పపరర: మసరసనమమ కరమశశటట

6460 NDX1056217
పపరర: లకకమదచవ తతట

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:26
లస: పప
6467 NDX0044578
పపరర: రరమలరరవప కరమశశటట

94-200/260

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-7-2656
వయససస:35
లస: ససస స
6464 NDX1598186
పపరర: రరజగశ కరమశశటట

6459 NDX0043893
పపరర: అకకమమ కరరడర�

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2665/1
వయససస:40
లస: ససస స
94-199/393

6487 NDX0743617
పపరర: పడసరద ఉడత�

94-199/394

తసడడ:డ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:88-7-2667
వయససస:54
లస: పప
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6488 NDX2944866
పపరర: మమన శశఖర కరరడర
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94-199/1370

తసడడ:డ బభల మమననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2667
వయససస:21
లస: పప
6491 NDX0788810
పపరర: రవణమమ� చలకల�

94-199/396

94-199/399

94-222/809

94-200/275

94-200/278

94-200/281

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ పరతకలసటట
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:23
లస: ససస స
6512 NDX0744284
పపరర: ససతమమ పరతగమసటట
భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:50
లస: ససస స
6515 JBV2359347
పపరర: మలధవ� చలకల�
భరస : వనసకటససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:37
లస: ససస స

6501 NDX0743385
పపరర: కకటమమ గగదన�

94-200/276

94-200/1727

6504 NDX0743823
పపరర: ననగరరరడడడ బమమమపలర �

6507 NDX1754507
పపరర: ససశల పరతషకలసటట

6510 NDX1988916
పపరర: తచజజవత చలకల

6513 NDX1940064
పపరర: వనసకటటశశరరర పస తష

6516 NDX0501387
పపరర: ఇసదదర మడతల�
భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:42
లస: ససస స

94-200/274

6502 NDX1688227
పపరర: మలలకరరరరన గమటట

94-200/277

తసడడ:డ కకఠయ గమటట
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:32
లస: పప
94-200/279

6505 NDX0744235
పపరర: ఆదదరరడడద గగదన�

94-200/280

తసడడ:డ గమరరవ రరదనడ�
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:55
లస: పప
94-200/282

6508 NDX0044479
పపరర: శకనవరసరరడడడ పతస గమసటట

94-199/402

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:31
లస: పప
94-200/284

6511 NDX1988932
పపరర: వజయలకడమ రరడడడ చలకల

94-200/285

భరస : ససధనకర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/287

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస తష
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:43
లస: పప
94-199/403

6496 NDX2801975
పపరర: బభబమరరవప జనసనరఠ

భరస : మలర కరరరరన గమటట
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/286

94-199/398

94-199/401 6499 NDX1687773
6498 NDX1988460
పపరర: వనసకట రవసదడ రరడడడ పరతకలసటట
పపరర: యగమ గమటట

భరస : బభల వనసకట రరడడడ పరతషకలసటట
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:42
లస: ససస స
94-200/283

6493 NDX0948588
పపరర: ససధనకర రరడడడ చలకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2937
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గమరవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:75
లస: పప
6509 NDX2501476
పపరర: కకషష వవణణ పరతకలసటట

94-199/400

భరస : ఆదదరరడడద�
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరప రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:41
లస: పప
6506 NDX0744391
పపరర: ననరపరరడడడ పరతగమసటట�

6495 NDX0788752
పపరర: ననరప రరడడడ� చలకల�

94-199/395

తసడడ:డ ననరరపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభల వనసకట రరడడ పరతకలసటట
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2940
వయససస:46
లస: ససస స
6503 NDX0788703
పపరర: బభలవనసకట రరడడడ పరతకలసటట

94-199/397

తసడడ:డ లకకమరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:61
లస: పప

భరస : బభబమ రరవప
ఇసటట ననస:88-7-2937
వయససస:44
లస: ససస స
6500 NDX0743336
పపరర: అసకమమ బమమమపలర

6492 NDX0788729
పపరర: శవరరరడడడ� చలకల�

6490 NDX0897876
పపరర: వనసకట లకమమమ� చలకల�

భరస : మలలలఖదద�డ
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరప రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:49
లస: పప
6497 NDX2739761
పపరర: మసగతనయలరర జగ

94-200/273

తసడడ:డ నరస రరడడడ చతస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-7-2804
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననరరపరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2926
వయససస:51
లస: ససస స
6494 NDX0898007
పపరర: మలలలఖదద�డ చలకల�

6489 NDX1633214
పపరర: రరమ చతస బతష
స ల

6514 NDX2724284
పపరర: వనసకటరరడడడ పరతకలసటట

94-200/1728

తసడడ:డ ననరప రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2941
వయససస:47
లస: పప
94-199/404

6517 NDX1945924
పపరర: రమణమమ చలకర

94-199/405

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:60
లస: ససస స
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6518 JBV2358679
పపరర: పడసరద రరడడడ� చలకల�
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94-199/406

తసడడ:డ రమణనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:34
లస: పప
6521 NDX2808350
పపరర: వనసకట ననరరయణ వనరరవ

94-200/1729

94-200/1732

94-199/1373

94-222/846

94-199/1375

94-200/1734

94-199/408

భరస : నరరస రరడడడ వలర పపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2949/1
వయససస:58
లస: ససస స

6531 NDX3241882
పపరర: దసరరరపడసరద బభపటర

6534 NDX2801223
పపరర: బలమమ రరవపల

6537 NDX2762003
పపరర: ససధఖ రరణణ వక

6540 NDX1815275
పపరర: కకటట రరడడడ వలర పపరరడడడ

94-200/1738

6543 NDX2939478
పపరర: శకనవరస రరవప ససపత

94-222/847

6546 NDX2754455
పపరర: నరరససరరడడడ వలర పపరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2949/1
వయససస:61
లస: పప

6526 NDX2860096
పపరర: తరరపతయఖ తతట

94-199/1372

6529 NDX3275849
పపరర: మహలకడమ బభపటర

94-200/1809

6532 NDX2944734
పపరర: ననరరయణ మడతల

94-200/1733

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2946
వయససస:54
లస: పప
94-199/1376

6535 NDX2734168
పపరర: చరణ రరజ మమకల

94-199/1377

Deleted

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:28
లస: పప
94-200/1735

6538 NDX2762342
పపరర: శకలత వక

94-200/1736

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:18
లస: ససస స
94-199/409

6541 NDX2939569
పపరర: నసరమమ ససపత

94-200/1737

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:39
లస: ససస స
94-200/1739

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:18
లస: పప
94-168/753

94-200/1731

భరస : దసరర పస
డ రద బభపటర
ఇసటట ననస:88-7-2944
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ వలర పపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:22
లస: ససస స
6545 NDX1908229
పపరర: లకడమ కరసతస వలర పపరరడడడ

94-199/1374

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ వలర పపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:24
లస: ససస స
6542 NDX2944841
పపరర: సతఖవత ఉపపపతతళర

6528 NDX2909158
పపరర: రమణమమ తతట

6523 NDX2813715
పపరర: శకనవరస రరవప యయరరవ

తసడడ:డ రరమససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2943
వయససస:39
లస: పప

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:30
లస: పప
6539 NDX1815317
పపరర: వనసకట రమణ వలర పపరరడడడ

94-199/1371

తసడడ:డ భభసకర రరవప బభపటర
ఇసటట ననస:88-7-2944
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2947
వయససస:50
లస: ససస స
6536 NDX2755072
పపరర: ననగగశశర రరడడడ వక

6525 NDX3058286
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసపరటట

94-200/288

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:24
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ తతట
ఇసటట ననస:88-7-2943
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరపడసరద బభపటర
ఇసటట ననస:88-7-2944
వయససస:26
లస: పప
6533 NDX2734150
పపరర: పప టటట మమ మమకల

94-200/1730

తసడడ:డ వనసకటయఖ దదసపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2943
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దదసపరటట
ఇసటట ననస:88-7-2943
వయససస:37
లస: ససస స
6530 NDX3241874
పపరర: ననగ బభబమ బభపటర

6522 NDX2813673
పపరర: పదమ యయరరవ

6520 NDX2501559
పపరర: అనల కలమలర రరడడడ చలకల

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:21
లస: ససస స
6527 NDX3090735
పపరర: వనసకట రమణ దదసపరటట

94-199/407

తసడడ:డ రమణనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపదద కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2942
వయససస:44
లస: పప
6524 NDX2721991
పపరర: అనసష చలకల

6519 JBV2359305
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ� చలకల�

6544 NDX2942605
పపరర: కకసడలల ససపత

94-227/1517

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2949
వయససస:45
లస: పప
94-200/1740

6547 NDX2393528
పపరర: రమణ వరకర

94-199/410

భరస : వనసకట రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:45
లస: ససస స
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94-199/411

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:51
లస: ససస స
94-200/290

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:32
లస: ససస స
94-200/294

తసడడ:డ సస మయఖ వరకర
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:45
లస: పప
94-200/296

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2951
వయససస:55
లస: పప
94-199/1378

6563 NDX1948506
పపరర: ననగ పదమ వవమమల

94-200/1741

6558 NDX2806412
పపరర: పపషరపవత జజననల

6566 NDX1644708
పపరర: వనసకట ససబబయఖ గమసడరప

6561 NDX2843308
పపరర: శకకరసత మకరకన

94-199/413

6564 JBV2358489
పపరర: పరరశత వవమమల

94-200/1742

తసడడ:డ గరలలయఖ
ఇసటట ననస:88-7-22521/2
వయససస:51
లస: పప

6567 JBV2357754
పపరర: అనసరరధ ఇరరర

94-199/1379

భరస : వనసకటటసశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-280
వయససస:40
లస: ససస స

6570 NDX2157353
పపరర: వరరకజ తమమశశటట

94-199/414

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:88-8-289
వయససస:51
లస: ససస స

6573 NDX1494038
పపరర: కకషష మమరరస టసగమటటరర

94-199/415

6576 NDX2691616
పపరర: నగరజ చలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:88-8-352
వయససస:33
లస: పప

6559 NDX2806933
పపరర: ఉషరరణణ జజననల

94-200/1743

6562 NDX2520922
పపరర: లకడమ పడసనన మమలర పపడడ

94-222/517

6565 NDX1644732
పపరర: ఈశశర రరడడడ కరరనటట

94-200/297

6568 NDX0500488
పపరర: ధనలకడమ వరకర

94-199/416

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-58
వయససస:52
లస: ససస స
94-199/418

6571 NDX2157346
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

94-199/419

తసడడ:డ వనసకయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-280
వయససస:40
లస: పప
94-199/421

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-8-300
వయససస:43
లస: పప
94-199/423

94-200/295

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:88-7-3575
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-280
వయససస:25
లస: పప
94-199/420

6556 JBV2357119
పపరర: వనసకటలకమమమ� గమజరల�

భరస : మనన లలల మటటపలర
ఇసటట ననస:88-7-2957
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-8-02
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/417

94-200/292

భరస : ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2951
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-7-2998
వయససస:55
లస: ససస స
94-200/298

6553 NDX0501999
పపరర: శకనవరసరరడడడ దనరకమలర �

భరస : కకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-7-2951
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:88-7-2955
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-7-2998
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:88-8-301
వయససస:67
లస: పప

6555 NDX2944817
పపరర: వనసకట రమణ మమకల

94-200/289

తసడడ:డ బలరరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబ లర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-7-2951
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:88-7-2955
వయససస:32
లస: ససస స

6575 AP151010453124
పపరర: ఓబమలరరడడడ బబ మమ

94-200/291

భరస : చరణ రరజ
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:30
లస: ససస స

6557 JBV2357671
పపరర: కకటటరరడడడ గమజరల

6572 NDX0043497
పపరర: అసజమమ చలలర�

6552 JBV2358653
పపరర: రరఘవమమ� వరక�

6550 NDX0501817
పపరర: వజయ వడర మమడడ

భరస : శకవరసరరవ
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:50
లస: ససస స

6554 NDX2393361
పపరర: వనసకట రరడడడ వరకర

6569 NDX2157338
పపరర: పదమ తమమశశటట

94-199/412

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-7-2950
వయససస:56
లస: పప

6551 NDX0501965
పపరర: ససనత దనరకమలర �

6560 NDX2734101
పపరర: శరఠష బబ లలర

6549 NDX0788778
పపరర: ససబభబరరడడడ� చలకల�

6574 AP151010453136
పపరర: వసససధర బబ మమ

94-199/422

భరస : ఓబమలరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-301
వయససస:62
లస: ససస స
94-199/1014

6577 AP151010453173
పపరర: లకడమ కలమలరర జవరశజ

94-199/424

భరస : బడహమ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-390
వయససస:41
లస: ససస స
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6578 JBV2358810
పపరర: లకడమకలమలరర� వసగర �

94-199/425

భరస : ససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-8-390
వయససస:41
లస: ససస స
6581 AP151010453030
పపరర: బడహమ రరడడడ జవరశజ

94-199/428

94-199/431

94-199/434

94-199/437

6588 NDX1943225
పపరర: శకనస ఎరర

6591 NDX1917576
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎరర

94-199/440

6597 NDX1948415
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసటటరర
తసడడ:డ మమసలయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-08-2517
వయససస:59
లస: పప

94-199/1381
6599 NDX2853679
పపరర: వనసకట శవ కలమలర రరడడ
గసగవరపప
తసడడ:డ పపదద వనసకట ససబబ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-8-2967
వయససస:18
లస: పప

6600 NDX2490159
పపరర: జయ లకడమ అనననస
భరస : పరమమశశర రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-8-2968
వయససస:29
లస: ససస స

6602 AP151010453059
పపరర: సరమలమజఖస అనవనస

6603 NDX0043422
పపరర: పరమమశశర రరడడడ అనననస

94-199/447

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2968
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:88-8-2970
వయససస:81
లస: పప

94-199/435

6586 NDX1946435
పపరర: రరమ రరడడడ గరడడడ

6606 NDX2303741
పపరర: ఈశశరమమ వవమమల
భరస : రరమమమరరస వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:32
లస: ససస స

94-199/433

6589 NDX1943191
పపరర: ససధఖ ఎరర

94-199/436

భరస : శవ ఎరర
ఇసటట ననస:88-8-2285
వయససస:33
లస: ససస స
94-199/438

6592 NDX0500397
పపరర: గమరరననథస ఉపపప�

94-199/439

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2286
వయససస:56
లస: పప
94-199/442

భరస : శకనస గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-08-2517
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/444

94-199/1380
6598 NDX2853729
పపరర: వనసకట శవ గణణశ రరడడడ గసగవరపప

తసడడ:డ పపదద వనసకట ససబబ రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-8-2967
వయససస:19
లస: పప
94-199/445

6601 NDX0043455
పపరర: మలలర శశరర అనననస

94-199/446

భరస : రరమకకకషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2968
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/448

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2968
వయససస:36
లస: పప
94-199/450

94-199/430

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ గరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2281
వయససస:24
లస: పప

భరస : అచచరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-8-2506
వయససస:38
లస: ససస స
94-199/443

6583 NDX0502401
పపరర: రహహమలన షపక�

94-199/441 6595 NDX1946781
6594 JBV2359081
పపరర: తరరపతమమ� యనసపగమసడర �
పపరర: సరసశత గమసటటరర

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-08-2517
వయససస:28
లస: పప

6605 NDX0594242
పపరర: సతఖననరరయణ క�్సజగటట

94-199/432

తసడడ:డ ఏలమసద ఎరర
ఇసటట ననస:88-8-2285
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచనచయ ఈరరల
ఇసటట ననస:88-8-2295
వయససస:32
లస: పప
6596 NDX1353861
పపరర: హరర కకషష గమసటటరర

6585 JBV2359438
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ గగససల

94-199/427

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:88-8-1834
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసదన ఎరర
ఇసటట ననస:88-8-2284
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-8-2285
వయససస:50
లస: ససస స
6593 NDX1686825
పపరర: పపదద రరజ ఈరరల

94-199/429

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2023
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసదన ఎరర
ఇసటట ననస:88-8-2284
వయససస:39
లస: పప
6590 JBV2359628
పపరర: కరశమమ� యనగసటట �

6582 NDX1942862
పపరర: వనసకటటసశరరర బకకక

6580 NDX1920447
పపరర: శకనవరస రరడడడ జవరశజ

తసడడ:డ రసగరరరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:88-8-390
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపదద రరమయఖ బకకక
ఇసటట ననస:88-8-390
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2023
వయససస:37
లస: ససస స
6587 NDX1943142
పపరర: శవ ఎరర

94-199/426

భరస : ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-390
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-390
వయససస:46
లస: పప
6584 JBV2359388
పపరర: రమణ గగససల

6579 AP151010453088
పపరర: సరమలమజఖస జవరశజ

6604 NDX0043406
పపరర: రరమకకకషష రరరడడడ అనననస

94-199/449

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-2968
వయససస:38
లస: పప
94-199/451

6607 NDX0498188
పపరర: ననగగసదడస వవమమల

94-199/452

భరస : ఉదయ శసకర
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:32
లస: ససస స

Page 39 of 304

6608 JBV2357150
పపరర: సరగజన వవమమల
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94-199/453

భరస : బభలఆఆజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:39
లస: ససస స
6611 NDX2303626
పపరర: యశవసత కలమలర వవమమల

94-199/456

94-199/459

94-199/462

94-199/465

94-199/468

94-199/471

94-199/474

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపపపతతలర
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:33
లస: పప

6621 NDX2099423
పపరర: రరమమ అచ

6624 NDX1946690
పపరర: మలర కరరరరన అలలగమల

6627 NDX0498238
పపరర: రమలదచవ బతష
స ల�

6630 NDX2303931
పపరర: దసరర రరవప తరరపత

94-199/477

6633 AP151010453241
పపరర: జజఖత వలలర పప

94-199/466

6636 NDX1948159
పపరర: శకనస వలలర పప
తసడడ:డ చన కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:41
లస: పప

6616 AP151010453277
పపరర: బభలలఅసజనవయమలల వవమమల

94-199/461

6619 NDX0498360
పపరర: యగమమ బతష
స ల�

94-199/464

6622 NDX1946880
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

94-199/467

తసడడ:డ అసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:29
లస: పప
94-199/469

6625 NDX0498337
పపరర: అసకయఖ బతష
స ల�

94-199/470

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:66
లస: పప
94-199/472

6628 NDX0498279
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల�

94-199/473

తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2973
వయససస:35
లస: పప
94-199/475

6631 NDX0498428
పపరర: శవకలమలరర ఉపపపతల

94-199/476

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:28
లస: ససస స
94-199/478

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:47
లస: ససస స
94-199/480

94-199/458

భరస : అసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:88-8-2974
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:40
లస: ససస స
6635 NDX2422228
పపరర: రమమశ ఉపపపతతలర

94-199/463

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-8-2973
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:88-8-2974
వయససస:21
లస: పప
6632 NDX1948837
పపరర: సరసబభడజఖస వలలర పప

6618 NDX2099365
పపరర: ననరరయణమమ అచ

6613 NDX2303691
పపరర: రరమ మమరరస వవమమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ అలలగమల
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమమరరస వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:29
లస: పప
6629 NDX2303923
పపరర: శకనవరస రరవప తరరపత

94-199/460

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:50
లస: పప
6626 NDX1947391
పపరర: వనసకటయఖ వవమమల

6615 NDX1947045
పపరర: కకషష మమరరస వవమమల

94-199/455

తసడడ:డ వనసకట గమరరవపలల వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:65
లస: ససస స
6623 NDX2099415
పపరర: ససరఖననరరయణ అచ

94-199/457

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:88-8-2972
వయససస:28
లస: ససస స
6620 NDX1947664
పపరర: వనసకట లకమమ వవమమల

6612 NDX2303816
పపరర: వసశ కలమలర వవమమల

6610 AP151010453224
పపరర: ససబబమమ వవమమల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలసజనవయమలల వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:36
లస: పప
6617 NDX2099407
పపరర: ససధఖ రరణణ అచ

94-199/454

భరస : కకషష మమరరస వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలసజనవయమలల వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-2971
వయససస:20
లస: పప
6614 JBV2357143
పపరర: ఉదయశశఖర

6609 NDX1946492
పపరర: రమలదచవ వవమమల

6634 NDX2125533
పపరర: ఏడడకకసడలల వలలర పప

94-199/479

తసడడ:డ చన కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:33
లస: పప
94-199/481

6637 AP151010453240
పపరర: ఆసజనవయమలల వలలర పప

94-199/482

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:47
లస: పప
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6638 NDX2637700
పపరర: దసరర దచవ వలలర పప
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94-199/1005

భరస : ఎడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:28
లస: ససస స
6641 NDX2777092
పపరర: రజఖలకడమ వలలర పప

94-190/637

94-199/486

94-199/489

94-199/492

94-199/495

94-199/498

94-199/501

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:63
లస: పప
6662 AP151010453133
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:55
లస: పప

94-199/490

6651 JBV2358299
పపరర: మసగమమ వలలర పప�

6654 NDX1942565
పపరర: వజయ లకడమ మసడర

94-199/504

94-199/493

94-199/496

94-199/499

6660 NDX1576539
పపరర: బతష
స ల శవ లకడమ

94-199/502

6666 NDX2467694
పపరర: బటటటల ఆదదలకడమ
భరస : బటటటల అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2985
వయససస:53
లస: ససస స

94-199/488

6649 JBV2357655
పపరర: పదమ బతష
స ల�

94-199/491

6652 JBV2357648
పపరర: రమణయఖ బతష
స ల� �

94-199/494

6655 AP151010453264
పపరర: గగవసదమమ దచకకసడ

94-199/497

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:43
లస: ససస స
6658 AP151010453265
పపరర: వనసకట లకమయఖ దచకకసడ

94-199/500

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:49
లస: పప
6661 NDX0498899
పపరర: కమల దచవసడర �

94-199/503

భరస : వనసకట ఆసజనవయ వర పడసరద�
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:34
లస: ససస స
94-199/505

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:28
లస: పప
94-200/1744

6646 AP151010453148
పపరర: శకనవరసరరవప వలలర పప

తసడడ:డ ననగగసదడస� �
ఇసటట ననస:88-8-2980
వయససస:45
లస: పప

6657 JBV2357291
పపరర: వనసకట ఆసజనవయ వర పడసరద
దచవసడర
తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:35
లస: పప

6663 NDX1576521
పపరర: బతష
స ల శవ లకమణ

94-199/485

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2980
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:47
లస: ససస స
6665 NDX2939452
పపరర: శరసబయఖ బతష
స ల

6648 JBV2358018
పపరర: ఏడడకకసడలల� తరరపత�

6643 AP151010453147
పపరర: కరశమమ వలలర పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:45
లస: పప

భరస : కసయఖ మసడర
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2983
వయససస:53
లస: ససస స
6659 JBV2357358
పపరర: వనసకటయఖ దచవవసడర

94-199/487

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-8-2980
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2980
వయససస:62
లస: పప
6656 JBV2357341
పపరర: పసచచమమ దచవవసడర

6645 AP151010453150
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప

94-199/483

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:88-8-2979
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:88-8-2980
వయససస:42
లస: ససస స
6653 JBV2358281
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప�

94-199/484

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:67
లస: పప
6650 JBV2358349
పపరర: అసజమమ ఉపపప�

6642 AP151010453149
పపరర: వజయకలమలరర వలలర పప

6640 NDX1945643
పపరర: లలత కలమలరర దనవల

భరస : జజన పడకరష దనవల
ఇసటట ననస:88-8-2977
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:60
లస: ససస స
6647 AP151010453145
పపరర: కకసడయఖ వలలర పప�

94-199/1382

తసడడ:డ శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2975
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2978
వయససస:19
లస: ససస స
6644 AP151010453146
పపరర: రరమమలమమ వలలర పప

6639 NDX2724912
పపరర: కకటయఖ వలలర పప

6664 NDX1576513
పపరర: బతష
స ల శవ రరసబభబమ

94-199/506

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2984
వయససస:29
లస: పప
94-199/507

6667 NDX3049236
పపరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

94-199/1383

భరస : అదద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2985
వయససస:53
లస: ససస స
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6668 NDX2303865
పపరర: రరమమశశరర ఈరర
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94-199/508

తసడడ:డ చనన బడహమస ఈరర
ఇసటట ననస:88-8-2989
వయససస:21
లస: ససస స
6671 NDX1917808
పపరర: జజఖత బతష
స ల

6669 AP151010453246
పపరర: రమణమమ ఓరరచ

94-199/509

భరస : శవననగమలల
ఇసటట ననస:88-8-2990
వయససస:42
లస: ససస స
94-199/511

6672 NDX1327774
పపరర: ఎలజబబత బతష
స ల

6670 AP151010453237
పపరర: శవననగమలల ఓరరచ

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:88-8-2990
వయససస:47
లస: పప
94-199/512

6673 NDX1329234
పపరర: పదనమవత బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2991
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2991
వయససస:26
లస: ససస స

6674 NDX1301258
పపరర: కలమలర బతష
స ల

94-199/515 6676 NDX2157379
6675 NDX1327782
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ బతష
పపరర: నవఖ బతష
స ల
స ల

94-199/514

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2991
వయససస:26
లస: పప
6677 JBV2357127
పపరర: అసజల దచవ చలలర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:36
లస: ససస స
6680 NDX2107952
పపరర: రరమలసజనవయమలల బతష
స ల

94-199/520

94-199/523

94-199/526

94-199/529

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప

6687 NDX1760769
పపరర: మహన సరయ వలలర పప

6690 NDX0498030
పపరర: శకనవరసరరవప వలలర పప�

94-199/1385

6693 NDX3207503
పపరర: బభల కకషష వలలర పప

94-199/524

6696 NDX3154200
పపరర: బభల కకషష వలలర పప
తసడడ:డ వనసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప

6682 AP151010453271
పపరర: శకనవరసరరవప చలలర

94-199/522

6685 AP151010453243
పపరర: లకడమ అచచచ�

94-199/525

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:47
లస: ససస స
94-199/527

6688 NDX1631606
పపరర: రరమపడతనప అచ

94-199/528

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ అచ
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:31
లస: పప
94-199/530

6691 NDX3206927
పపరర: బభల కకషష వలలర పప

94-199/1384

తసడడ:డ యసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప
94-199/1386

తసడడ:డ యసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప
94-199/1388

94-199/519

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప
6695 NDX2909182
పపరర: బభలకకషష మలలర పప

94-199/521

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:33
లస: పప
6692 NDX3214749
పపరర: బభల కకషష వలలర పప

6684 NDX0497941
పపరర: సతఖవత వలలర పప�

6679 AP151010453280
పపరర: చననకక చలలర
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:55
లస: ససస స
6689 NDX0497917
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపప�

94-199/518

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభలకకషష వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:36
లస: ససస స
6686 NDX0497982
పపరర: అసకమమ ఉపపప�

6681 JBV2357804
పపరర: ననరరయణ చలలర

94-199/516

భరస : రరమలసజనవయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2993
వయససస:32
లస: పప
6683 NDX1947292
పపరర: అరరణ వలలర పప

6678 NDX0497867
పపరర: కరశమమ చలలర�

94-199/513

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2991
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2991
వయససస:51
లస: పప
94-199/517

94-199/510

6694 NDX3209566
పపరర: బభల కకషష వలలర పప

94-199/1387

తసడడ:డ వనసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప
94-199/1389

6697 NDX3207131
పపరర: బభల కకషష వలలర పప

94-199/1390

తసడడ:డ యసకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:45
లస: పప
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6698 NDX2909026
పపరర: రరకగష వలలర పప
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94-200/1745

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-2994
వయససస:20
లస: పప
6701 NDX1983866
పపరర: వరరసరశమ తమమశశటట
తసడడ:డ వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-2995
వయససస:70
లస: పప

6702 NDX0639377
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-199/1006

6705 NDX1815218
పపరర: ససజజత గగగమల

94-199/534

94-199/538

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఊరరచ
ఇసటట ననస:88-8-2999
వయససస:27
లస: పప

6708 JBV2357424
పపరర: వనసకటమమ దచవవసడర

94-199/532

6703 NDX1946500
పపరర: వనసకటటశశరరర
బతష
స ల

94-199/535

తసడడ:డ యలర యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2998
వయససస:50
లస: పప
94-199/536

భరస : శకనవరసరరవప గగగమల
ఇసటట ననస:88-8-2999
వయససస:31
లస: ససస స

6707 NDX1917865
పపరర: శకనవరస రరవప ఊరరచ

6700 NDX1945775
పపరర: చరసజవ తమమశశటట

తసడడ:డ వరరసరశమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-2995
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-2998
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-2998
వయససస:26
లస: పప

6710 JBV2357432
పపరర: ననగగశశరరరవప దచవనసడర

94-199/531

భరస : వరరసరశమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-2995
వయససస:58
లస: ససస స
94-199/533

6704 NDX2678282
పపరర: బడహమయఖ బతష
స ల

6699 NDX1947334
పపరర: ననగమమ తమమశశటట

6706 NDX1814996
పపరర: మసగమమ ఓరరచ

94-199/537

భరస : కకటటశశర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-8-2999
వయససస:44
లస: ససస స
94-199/539

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3001
వయససస:53
లస: ససస స

6709 JBV2357010
పపరర: బడహమస దచవవసడర

94-199/540

తసడడ:డ వరగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3001
వయససస:35
లస: పప

94-199/541

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3001
వయససస:55
లస: పప

6711 NDX1946179
పపరర: లకడమ బతష
స ల
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94-199/542

Deleted

భరస : నలస రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-3001/1
వయససస:30
లస: ససస స
6714 NDX2666964
పపరర: పకథదశ రరజ చలలర

94-199/1007

తసడడ:డ పస తషరరజ చలలర
ఇసటట ననస:88-8-3001/1
వయససస:19
లస: పప
6717 NDX2303832
పపరర: కలమలరర దచవననన

94-199/546

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3003
వయససస:38
లస: ససస స

6715 NDX2723492
పపరర: పకథదశ రరజ చలలర

6718 NDX1945825
పపరర: అదద లకడమ మమటట ట

94-199/549

94-199/544

తసడడ:డ కకటట రతనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-8-3001/1
వయససస:32
లస: పప
94-199/1391

6716 JBV2357747
పపరర: జజఖత� చలలర �

94-199/545

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/547

6719 AP151010453160
పపరర: వనసకటరతనస ఇరర �

94-199/550 6722 NDX2941375
6721 NDX1945718
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడ మమటట ట
పపరర: కలమలరర దచవసడర

6724 AP151010453247
పపరర: ననగమమ గమజరల�
భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-8-3003
వయససస:49
లస: ససస స

94-199/548

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:47
లస: పప
94-199/551

6713 NDX1947581
పపరర: నలస రరజ బతష
స ల

Deleted

తసడడ:డ పస తషరరజ చలలర
ఇసటట ననస:88-8-3001/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:70
లస: ససస స
6723 NDX2048917
పపరర: కకసడమమ మదదదరరల

94-199/543

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:88-8-3001/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనస దచవననన
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:43
లస: ససస స
6720 NDX0745216
పపరర: ననగమమ దచవవసడర �

6712 NDX2303758
పపరర: సరయ కలమలర చలలర

94-199/1392

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-8-3002
వయససస:42
లస: ససస స
94-199/552

6725 AP151010453028
పపరర: వనసకటరతనస అనననస

94-199/553

భరస : వనసకటససబభబరరడద డ
ఇసటట ననస:88-08-3003
వయససస:49
లస: ససస స
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6726 NDX2048867
పపరర: ననగరరరడడడ
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94-199/554

తసడడ:డ పపద బబ డయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3003
వయససస:49
లస: పప
6729 NDX2147800
పపరర: పరరశత సస మ

94-199/557

94-199/560

94-199/563

94-199/1394

94-199/565

6744 NDX1751743
పపరర: దశరథ రరమ రరడడడ జవరశజ

94-199/568

94-199/564

6739 NDX2726081
పపరర: మసగమమ చచనసనరర

6742 JBV2358844
పపరర: లకకమ జవరశజ

6745 NDX3102886
పపరర: రమణమమ దచవళర

94-199/571

6748 NDX1939141
పపరర: ససలలచన గమజరల

94-199/1395

భరస : పపలర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-8-3014
వయససస:77
లస: ససస స

6751 NDX1939273
పపరర: కకషష రరడడడ గమజరల

94-199/566

6754 NDX1686486
పపరర: తషసఅల కలలపరల
భరస : వవడడయ భభసకర కలలపరల
ఇసటట ననస:88-08-3015
వయససస:32
లస: ససస స

94-199/562

6737 NDX2941342
పపరర: పపననయఖ చచనసనరర

94-199/1393

6740 NDX2853851
పపరర: లకమమమ కరకలనసరర

94-199/1396

6743 NDX2303162
పపరర: వరమమ జవరశజ

94-199/567

భరస : రసగర రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:88-8-3010
వయససస:53
లస: ససస స
94-199/1397

6746 NDX1495713
పపరర: శకనవరస రరవప పపదద నవన

94-199/569

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపదద నవన
ఇసటట ననస:88-8-3012
వయససస:50
లస: పప
94-199/572

6749 AP151010453249
పపరర: ఈశశరమమ గమజరల

94-199/573

భరస : లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3014
వయససస:53
లస: ససస స
94-199/575

తసడడ:డ లసగ రరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:88-8-3014
వయససస:34
లస: పప
94-199/577

6734 AP151010453174
పపరర: అచచమమ చసతగమసటర

భరస : ససబబయఖ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:88-8-3008
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:88-8-3014
వయససస:31
లస: ససస స
94-199/574

94-199/559

తసడడ:డ బసగరరయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-8-3008
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:88-8-3010
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసశరరర బకకల
ఇసటట ననస:88-8-3013
వయససస:30
లస: పప

భరస : మణణ బభబమ
ఇసటట ననస:88-8-3015
వయససస:31
లస: ససస స

6736 NDX1423557
పపరర: శశషష కలమలర భబతసచరర

6731 NDX2147792
పపరర: ససబబ రరడడ సస మ

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3006
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:88-8-3010
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:88-8-3010
వయససస:24
లస: పప

6753 NDX0500157
పపరర: ననగ పరవన యలసస

94-199/561

భరస : పపననయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-8-3008
వయససస:63
లస: ససస స

6741 NDX1235936
పపరర: శరసత శరకవణ ససధఖ రరణణ
జవరశజ
తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3010
వయససస:26
లస: ససస స

6750 AP151010453272
పపరర: పస లమమ గమజరల�

6733 JBV2358802
పపరర: శరఠష చసతగమసటర � �

94-199/556

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ సస మ
ఇసటట ననస:88-8-3005
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:88-08-3007
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-8-3008
వయససస:67
లస: పప

6747 NDX1686635
పపరర: రమమశ బకకల

94-199/558

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88--8-3006
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3006
వయససస:45
లస: పప
6738 NDX2948206
పపరర: పపననయఖ చచనసనరర

6730 NDX2125459
పపరర: రరమకకషష రరడడడ సస మ

6728 AP151010453260
పపరర: కకటటరరడడడ గమజరల

తసడడ:డ పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3003
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ సస మ
ఇసటట ననస:88-8-3005
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3005
వయససస:47
లస: పప
6735 AP151010453223
పపరర: శకనవరసరరడడడ చసతగమసటర

94-199/555

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3003
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ సస మ
ఇసటట ననస:88-8-3005
వయససస:44
లస: ససస స
6732 AP151010453137
పపరర: తరరపతరరడడడ వననసకసటట

6727 AP151010453027
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ అనననస

6752 AP151010453170
పపరర: లసగరరరడడడ గమజరల

94-199/576

తసడడ:డ పపలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3014
వయససస:57
లస: పప
94-199/578

6755 JBV2358885
పపరర: శవకలమలరర యశస

94-199/579

భరస : హరరబభబమ
ఇసటట ననస:88-08-3015
వయససస:57
లస: ససస స
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6756 NDX1687195
పపరర: ససధనకరర కకససల
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94-199/580

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ కకససల
ఇసటట ననస:88-8-3015
వయససస:28
లస: పప
6759 NDX0603688
పపరర: మణణ బభబమ యలసస

94-199/583

94-199/586

94-199/589

94-199/592

94-199/595

94-199/598

94-199/601

తసడడ:డ బడహమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:30
లస: పప

6769 JBV2358893
పపరర: పడసనన� కరరదద �

6772 JBV2359008
పపరర: అబమదలడహమలన� �

6775 NDX0500223
పపరర: దతష
స బభబమ తషరకపలర �

6778 NDX1984500
పపరర: వవణమగగపరల రరడడ అనననస

94-199/1398

6781 NDX2894004
పపరర: కకటటరతనస గసగరరరడడడ

94-199/593

6784 NDX2893956
పపరర: శకదచవ శరరగరరర
తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:22
లస: ససస స

6764 NDX2490399
పపరర: YEDUKONDALU ఇరర

94-199/588

6767 JBV2358943
పపరర: ననగమహనరరవప మమడడకకసడడ

94-199/591

6770 JBV2358919
పపరర: వనసకరయమమ� పరటట �

94-199/594

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-08-3021
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/596

6773 JBV2359016
పపరర: మసరసన వల� షపక�

94-199/597

తసడడ:డ మజన� �
ఇసటట ననస:88-08-3026/1
వయససస:70
లస: పప
94-199/599

6776 NDX1945304
పపరర: వనసకట రతనస అనననస

94-199/600

భరస : వనసకట రతన రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-08-3035
వయససస:40
లస: ససస స
94-199/602

6779 NDX1946773
పపరర: వనసకట రతనరరడడడ అనననస

94-199/603

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-08-3035
వయససస:60
లస: పప
94-199/1399

భరస : బడహమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:44
లస: ససస స
94-199/1401

94-199/585

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3020
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనన రరడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:50
లస: పప
6783 NDX2941334
పపరర: అశశక రరడడడ గసగరరరడడడ

94-199/590

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:88-08-3027
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:88-08-3035
వయససస:29
లస: పప
6780 NDX2894012
పపరర: బడహమరరడడడ గసగరరరడడడ

6766 JBV2358927
పపరర: చసదడకరసతస మమడడకకసడడ

6761 JBV2358901
పపరర: వనసకటరమణ� యసశస�

తసడడ:డ బభల కకటయఖ ఇరర
ఇసటట ననస:88-8-3018
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశలల� �
ఇసటట ననస:88-08-3026/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దతష
స బభబమ�
ఇసటట ననస:88-08-3027
వయససస:33
లస: ససస స
6777 NDX1946658
పపరర: ననగరరజ బబ బమబరర

94-199/587

భరస : చచసచసరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-08-3021
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-08-3021
వయససస:43
లస: పప
6774 NDX0500207
పపరర: జజఖత తషరకపలర �

6763 NDX1631655
పపరర: అనసత రరడడడ వరకర

94-199/582

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-8-3017
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-08-3020
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-08-3020
వయససస:44
లస: పప
6771 NDX0821124
పపరర: చచసచసరరడడడ కరరరడడ�

94-199/584

తసడడ:డ రరమరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:88-8-3018
వయససస:31
లస: పప

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3020
వయససస:38
లస: ససస స
6768 AP151010453217
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప మమడడకకసడడ

6760 NDX2490340
పపరర: హరర బభబమ యలసస

6758 NDX1686536
పపరర: ఉధయ భభసకర కలలపరల

తసడడ:డ కకషష మమరరస కలలపరల
ఇసటట ననస:88-08-3015
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప యలసస
ఇసటట ననస:88-8-3015
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఇరర
ఇసటట ననస:88-8-3018
వయససస:23
లస: ససస స
6765 NDX0500181
పపరర: శవ మహలకడమ ససరపపరరడడ

94-199/581

తసడడ:డ హరర బభబమ యలసస
ఇసటట ననస:88-8-3015
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హరరబభబమ
ఇసటట ననస:88-08-3015
వయససస:39
లస: పప
6762 NDX2490068
పపరర: తరరపతమమ ఇరర

6757 NDX2490100
పపరర: బభల కకషష యలసస

6782 NDX2894020
పపరర: రజన పరమమలపరటట

94-199/1400

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3035
వయససస:30
లస: ససస స
94-199/1402

6785 NDX2528578
పపరర: అశశక రరడడడ గసగరరరడడడ

94-199/604

తసడడ:డ బడహమరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3036
వయససస:29
లస: పప
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6786 NDX0639807
పపరర: జజనకక కలమలరర జజటభ�

94-199/605

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-08-3038
వయససస:49
లస: ససస స

6787 NDX2157270
పపరర: వనసకట ననగ ససతతష జటభ

94-199/606

తసడడ:డ శశష వరర న రరవప జటభ
ఇసటట ననస:88-08-3038
వయససస:27
లస: పప

6788 NDX2625929
పపరర: ఎతరరజలల ననయమడడ
అనసమమకకసడ
తసడడ:డ భభసకర రరవప అనసమమకకసడ
ఇసటట ననస:88-8-3045
వయససస:41
లస: పప

94-16/1150

6791 NDX1946914
పపరర: రరజగశ బభబమ తనళళ

94-199/609

94-199/607 6790 NDX2519726
94-199/608
6789 NDX2474112
పపరర: రమమష ననయమడడ అనసమమకకసడ
పపరర: సహససన ననయమడడ
అనసమకకసడ
తసడడ:డ భభసకర రరవప అనసమమకకసడ
తసడడ:డ లలట ఏ భభసకర రరవప అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:88-8-3045
ఇసటట ననస:88-8-3045 SRI SRINIVASA NIL
వయససస:40
లస: పప
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రగహహణణ కలమలర
ఇసటట ననస:88-08-3046
వయససస:40
లస: పప

6792 NDX3250396
పపరర: అసజల ఆస

6794 NDX3268299
పపరర: శకనవరస ఆస

94-30/1416

భసధసవప: శకనవరస ఆస
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:28
లస: ససస స
6795 NDX0043521
పపరర: రమణమమ ఓరరస

94-199/610

94-199/613

94-199/614

94-16/1151

94-199/618

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:27
లస: పప

6802 NDX2490316
పపరర: వపదనమవత చలర

6805 NDX2705937
పపరర: ఏడడకకసడలల

6808 AP151010453252
పపరర: మసగమమకరనసరన�

94-199/621

6811 NDX1947037
పపరర: తడవవణ చలలర

94-199/615

6814 NDX0821173
పపరర: అసజరరడడడ వరకర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:31
లస: పప

6800 NDX2923316
పపరర: రరమమలమమ ఆశ

94-222/810

6803 NDX2490241
పపరర: వరరసజ కలరసగర

94-199/616

తసడడ:డ రరమలసగయఖ కలరసగర
ఇసటట ననస:88-8-3052
వయససస:26
లస: పప
94-196/849

6806 NDX2099340
పపరర: ఉమ మహహశశరర చలలర

94-199/617

భరస : తడవవన చలలర
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:24
లస: ససస స
94-199/619

6809 AP151010453078
పపరర: ననగగసదడస చలలర

94-199/620

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:43
లస: ససస స
94-199/622

తసడడ:డ పసచచయఖ చలలర
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:26
లస: పప
94-199/624

94-199/612

భరస : తరరపతయఖ ఆశ
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చన దసరర యఖ
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:67
లస: ససస స
6813 NDX1946252
పపరర: రరసబభబమ బసడనరర

94-199/1403

తసడడ:డ రరమయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:88-8-3053
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ బడహమయఖ� �
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:35
లస: ససస స
6810 AP151010453077
పపరర: పపదదమలమయ చలలర

6799 NDX3210507
పపరర: గమరవమమ ఒరరస

6797 NDX0043547
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరస
తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరరజ చలర
ఇసటట ననస:88-8-3052
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-8-3053
వయససస:29
లస: ససస స
6807 JBV0960021
పపరర: వజయ� చలలర�

94-199/611

భరస : కకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వరరసజ కరమశశటట
ఇసటట ననస:88-8-3052
వయససస:23
లస: ససస స
6804 NDX2690048
పపరర: అనత వరణణ వలలర పప

6796 AP151010453116
పపరర: పసచచమమ ఓరరచ

94-168/1255

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఆస
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:88-08-3049
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-08-3049
వయససస:62
లస: పప
6801 NDX2490258
పపరర: ననగమణణ కరమశశటట

94-168/1244

భరస : తరరపత ఆస
ఇసటట ననస:88-8-3049
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-08-3049
వయససస:36
లస: ససస స
6798 AP151010453065
పపరర: కకసడలల ఓరరచ

6793 NDX3252095
పపరర: రరమమలమమ ఆస

6812 NDX1946419
పపరర: వనసకటభడవప పస క

94-199/623

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:26
లస: పప
94-199/625

6815 JBV2359578
పపరర: శకనవరసరరవప చలలర� �

94-199/626

తసడడ:డ చన దసరర యఖ� �
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:40
లస: పప
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6816 AP151010453026
పపరర: పసచచయఖ చలలర

94-199/627

తసడడ:డ చన దసరర యఖ
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:46
లస: పప
6819 NDX2988012
పపరర: పడవణ చలర

94-200/1746

94-199/630

94-199/633

94-199/635

94-199/638

94-199/1009

94-199/640

తసడడ:డ డల ననయమడడ
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:20
లస: పప

6829 AP151010453087
పపరర: పరరశత యలశస�

6832 NDX1686239
పపరర: మహలకడమ రగడడ

6835 NDX2710911
పపరర: కకషష వవణణ గడచడ

6838 JBV2357846
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కకసడసరర

94-199/643

6841 JBV2358968
పపరర: శకనవరసరరడడడ� గమజరస�

94-199/636

6844 NDX2710846
పపరర: గగపస కకషష కరలర
తసడడ:డ దనలననయమడడ
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:19
లస: పప

6824 NDX1759010
పపరర: ససరగష కకలలరర

94-199/632

6827 NDX3011806
పపరర: ఉపపసదడ రరడడడ వరకర

94-199/1213

6830 NDX1940007
పపరర: శవరరరడడడ భవనస

94-199/637

తసడడ:డ సరసబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:88-08-3059
వయససస:35
లస: పప
94-199/639

6833 NDX2711646
పపరర: రరమమలమమ ఆశ

94-199/1008

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3060
వయససస:48
లస: ససస స
94-199/1010

6836 NDX3072758
పపరర: రరజమమ గడడ

94-199/1405

భరస : శకనస గడడ
ఇసటట ననస:88-8-3060
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/641

6839 NDX1687815
పపరర: ససమలసజల రగణణమడడగమ

94-199/642

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రగణణమడడగమ
ఇసటట ననస:88-8-3062
వయససస:25
లస: ససస స
94-199/644

తసడడ:డ లసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:36
లస: పప
94-199/1012

94-199/629

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:88-08-3057
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3061
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3062
వయససస:47
లస: పప
6843 NDX2711521
పపరర: రరమ కకషష కరలర

94-199/634

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-8-3060
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3061
వయససస:36
లస: ససస స
6840 AP151010453102
పపరర: వనసకటటశశరరర రగడడమడడగమ

6826 AP151010453090
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ వరక

6821 NDX0821363
పపరర: అనత వరకర

తసడడ:డ కకసడయఖ కకలలరర
ఇసటట ననస:88-8-3057
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసలల రగడడ
ఇసటట ననస:88-8-3060
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-8-3060
వయససస:41
లస: పప
6837 JBV2359651
పపరర: రమణమమ కకసడసరర

94-199/631

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:88-08-3059
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:88-08-3059
వయససస:54
లస: పప
6834 NDX2710879
పపరర: శకనస గడచడ

6823 AP151010453248
పపరర: అనసతలకడమ వరక

94-199/1404

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3057
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3057
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:88-08-3059
వయససస:30
లస: ససస స
6831 AP151010453075
పపరర: రతస యఖ యలశస

94-200/1747

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-08-3057
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3057
వయససస:42
లస: పప
6828 NDX1761346
పపరర: శకలత భవనస

6820 NDX2988079
పపరర: చసధనరరసపఖర చలర

6818 NDX3013257
పపరర: లల పవన కలమలర ననణణ

తలర : జజఖత
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకకమన రరడడడ దదడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3057
వయససస:39
లస: ససస స
6825 NDX0500454
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వరకర

94-199/628

తసడడ:డ చన పసచచయఖ
ఇసటట ననస:88-08-3056
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3056
వయససస:22
లస: పప
6822 NDX1686304
పపరర: యగమ దదడడ రరడడడ

6817 AP151010453076
పపరర: చన దసరర యఖ చలలర

6842 NDX2711596
పపరర: రమణ కరలర

94-199/1011

తసడడ:డ డల ననయమడడ
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1013

6845 NDX2858439
పపరర: డల ననయమడడ కరలర

94-199/1406

తసడడ:డ ససత రమమలల
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:45
లస: పప
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6846 NDX2157395
పపరర: వజయ లకడమ వడర మమడడ

94-200/299

భరస : వనసకట ననరరయణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:30
లస: ససస స
6849 JBV0960179
పపరర: వనసకట నరసమమ గదచద� �

94-200/302

94-200/305

94-199/646

6858 NDX1906926
పపరర: ఈశశర ఓరరచ

94-199/649

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-08-3069
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అదద రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:88-8-3070
వయససస:28
లస: పప
6864 AP151010453171
పపరర: ఆసజనవయమలల మలలర బబ యన

94-199/655

95-6/1022

94-199/659

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:41
లస: ససస స
6873 NDX0044461
పపరర: శకనవరసరరవప కసతచటట
తసడడ:డ ససభభష చసదడబబ స
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:45
లస: పప

6856 JBV2358307
పపరర: పపద వనసకట ససబభబరరడడ �
గసగవరపప�
తసడడ:డ పపద బససవరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-8-3065
వయససస:48
లస: పప

94-199/647

6859 AP151010453262
పపరర: రసగరరరడడడ గగనన�

94-199/650

6862 NDX1686155
పపరర: శరరద+ మరస రరడడడ

6865 NDX0501528
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల�

94-199/662

6868 NDX2490126
పపరర: ననగమణణ వవమమల

6854 NDX2049188
పపరర: చసదడకళ వనననపపస

6857 AP151010453263
పపరర: ననరరయణమమ గగనన�

94-199/648

భరస : రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-08-3069
వయససస:52
లస: ససస స
6860 NDX2490084
పపరర: రరమ దచవ గగససల

94-199/651

భరస : పడతనప రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:88-8-3070
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/653

6863 NDX1686114
పపరర: బభల కరసస రరడడ మలరరసరరడడడ

94-199/654

తసడడ:డ పడన వనసకటయ మలరరసరరడడ
ఇసటట ననస:88-8-3071
వయససస:32
లస: పప
94-199/656

6866 NDX3108750
పపరర: ధన లకడమ ఏననగసటట

94-199/1407

భరస : ససధకర రరడడడ ఏననగసటట
ఇసటట ననస:88-8-3071
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/657

6869 NDX2490076
పపరర: ససజజత వవమమల

తసడడ:డ శకనస వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:40
లస: ససస స

94-199/660
6871 NDX2490233
పపరర: హహమసత ససయల చరణ
వడర మమడడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:22
లస: పప

6872 NDX2490415
పపరర: ఈశశర వవమమల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-8-3073
వయససస:22
లస: పప

6874 NDX2490381
పపరర: శకనవరస రరవప వవమమల

6875 NDX0044362
పపరర: ధనలకడమ నలర పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ వవమమల
ఇసటట ననస:88-08-3073
వయససస:45
లస: పప

94-199/645

భరస : చనన వనసకట ససబబ రరడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-8-3064
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-3071
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఓరరచ
ఇసటట ననస:88-8-3072
వయససస:31
లస: పప
6870 NDX0044404
పపరర: పదనమసజల కసతచటట

94-200/306

భరస : బభల కరసస రరడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3071
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3071
వయససస:54
లస: పప
6867 SQX2034551
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఓరరచ

6853 JBV2357077
పపరర: గగవసదయఖ వడర మమడడ

94-200/304

తసడడ:డ గగవసదయఖ� �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-08-3069
వయససస:57
లస: పప
94-199/652

94-200/301

94-200/303 6851 JBV0960039
6850 JBV2357457
పపరర: వనసకటననరరయణ� వడర మమడడ�
పపరర: శకనవరసరరవప� వడర మమడడ�

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:60
లస: పప

6855 NDX2524031
పపరర: చన వనసకట ససబబరరడడడ
గసగవరపప
తసడడ:డ పపదద బససవ రరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-8-3064/1
వయససస:43
లస: పప

6848 JBV2357085
పపరర: గసగమమ� వడర మమడడ�

భరస : గగవసదయఖ� �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ� �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ� �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:58
లస: పప

6861 NDX2490043
పపరర: పడతనప రరడడడ గగససల

94-200/300

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:88-8-3063
వయససస:55
లస: ససస స
6852 JBV2357069
పపరర: వనసకటటశశరరర గదచద� �

6847 NDX0501940
పపరర: వనసకమమ గదచద�

94-199/663

94-199/658

94-199/661

94-199/664

భరస : ఆకరష రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:31
లస: ససస స
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94-199/665

భరస : వనసకటననరరయలణ ఎనసగసటట
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:38
లస: ససస స
6879 NDX0044453
పపరర: కకసడల రరవప ఓరరచ�

94-199/668

94-199/671

తసడడ:డ రరమ రరడనడ
ఇసటట ననస:88-8-3155
వయససస:66
లస: పప
6888 AP151010453134
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

94-199/676

94-199/1409

94-17/1237

94-199/678

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:59
లస: పప

94-4/1232

94-199/680

94-199/1410

94-199/670

6884 NDX1943068
పపరర: అరరణన కలమలరర కకసనస

94-199/673

6887 NDX0043216
పపరర: కకసడమమ ఓరరస

94-199/675

భరస : బభల ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-09వయససస:38
లస: ససస స
94-199/1015

6890 NDX2931830
పపరర: కకటయఖ బబ డడడపలర

94-199/1408

తసడడ:డ చచసచయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:88-9-3086
వయససస:48
లస: ససస స

6892 NDX2706471
పపరర: రమమశ సరహహ

94-17/961

6893 NDX2701803
పపరర: బమదహహరరమ సరహహ

94-38/809

తసడడ:డ లసగ రరజ సరహహ
ఇసటట ననస:88-9-3152
వయససస:27
లస: పప
94-199/1016

6896 NDX1938606
పపరర: శకనసవరససలల రరడడ పపల

94-199/677

తసడడ:డ కకషష రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:88-9-3154/2
వయససస:32
లస: పప

6898 NDX1946708
పపరర: వనసకట రరమ రరడడడ పసరస

94-199/679

తలర : ససశల పసరస
ఇసటట ననస:88-9-3154/3
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మకకపరటట
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:52
లస: ససస స
6903 NDX2861003
పపరర: ఖలదర వల షపక

6886 NDX1472505
పపరర: షసకత అల సయఖద

6895 NDX2666691
పపరర: సరయ దసరర పడసరద బతషల

6881 NDX2490324
పపరర: పపలలరరరడడడ దనటర

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:88-8-3155
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరబభబమ బతషల
ఇసటట ననస:88-9-3154
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-9-3154/3
వయససస:37
లస: ససస స
6900 NDX2467215
పపరర: ననగగసదడమమ మకకపరటట

94-199/672

తసడడ:డ లసగ రరజ సరహహ
ఇసటట ననస:88-9-3152
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-9-3152/1
వయససస:21
లస: ససస స
6897 NDX1946336
పపరర: ససశల పపరస

6883 NDX0639914
పపరర: శశష వరరన రరవప జటభ�

6889 NDX2626414
పపరర: చన బబ డడడపలర

94-199/667

తసడడ:డ వర రరడడడ దనటర
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:88-9-3086
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనన బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:88-9-3086
వయససస:22
లస: ససస స
6894 NDX2900926
పపరర: చసదన వనమమల

94-199/669

తసడడ:డ కరఠస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:88-9
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:88-09-2984
వయససస:54
లస: పప
6891 NDX3033966
పపరర: అశశన బబ డడడపలర

6880 NDX2302800
పపరర: రమణయఖ కకలలరర

తసడడ:డ వరరహ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:88-08-3080
వయససస:52
లస: పప
94-199/674

6878 NDX2303444
పపరర: చచసదడ శశఖర ఎనసగసటట

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఎనసగసటట
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వవలలకకసదయఖ కకలలరర
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3075
వయససస:43
లస: పప
6885 NDX1943548
పపరర: కకషష రరడడడ కకసనస

94-199/666

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:88-8-3074
వయససస:31
లస: పప
6882 NDX1301282
పపరర: వవసకట ననగగసరశ రరవప ఓరచ

6877 NDX0500934
పపరర: ససశల కకలలరర�

6899 NDX2705481
పపరర: మలర శశరర

94-30/1060

భరస : గగవసద రరడడడ మలకకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:51
లస: ససస స

6901 NDX2467355
పపరర: కకటటశశరరరవప మకకపరటట

94-199/681

6902 NDX2709798
పపరర: గగవసధ రరడడడ బవనమ

94-199/1017

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ మకకపరటట
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: వనసకట రరడడడ బవనమ
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:60
లస: పప

6904 NDX2963973
పపరర: తషలశ హరర వర పడసరదరరవప
గమసటటపలర
తసడడ:డ ననసరయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:52
లస: పప

6905 NDX2964468
పపరర: బషసరరన షపక

94-199/1411

94-199/1412

భరస : ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:51
లస: ససస స
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6906 NDX2964492
పపరర: లకడమ గమసటటపలర
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94-199/1413

6907 NDX2848471
పపరర: నవజవన రరడడడ

భరస : తషలశ హరర వర పడసరదరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ బవనమ
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:29
లస: పప

6909 NDX2964443
పపరర: సదనదస వల షపక

6910 NDX2983492
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దసడడగర

94-199/1416

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:27
లస: ససస స
6912 NDX1948332
పపరర: అశశన మమకల

94-199/682

భరస : యమగసధర మమకల
ఇసటట ననస:88-09-3187
వయససస:25
లస: ససస స
6915 NDX1687328
పపరర: కరరణ ఒరరస

94-199/685

భరస : గరలయఖ ఉపప
ఇసటట ననస:88-09-3190
వయససస:81
లస: ససస స
6921 NDX1301290
పపరర: వవసకటటశశరళళ ఉపపప

94-199/691

భరస : చన అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-09-3191
వయససస:45
లస: ససస స
6927 NDX0043240
పపరర: శవ తరరమలకకసడ
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-09-3192
వయససస:31
లస: పప
6930 NDX3246527
పపరర: అశశక మమకల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:88-10-3/98
వయససస:23
లస: పప
6933 NDX2305043
పపరర: ఖలదర హహసపసన షపక
తసడడ:డ ఇమలసస షపక
ఇసటట ననస:88-10-2220
వయససస:22
లస: పప

6914 NDX1947433
పపరర: చసదడయఖ మమకల

94-199/683

6916 AP151010453282
పపరర: బభల ఓరరచ

6919 NDX1983627
పపరర: గగపస రరజ ఉపప

6922 NDX0498857
పపరర: లకడ దసరర తరరమలకకసడ�

6925 JBV2358331
పపరర: శకనస తరరమలకకసడ

6928 JBV2357507
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ

6931 NDX2473924
పపరర: శకకరసత అమమశశటట

94-199/686

6934 NDX2971265
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ గమడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-10-3196
వయససస:81
లస: పప

6917 NDX1301308
పపరర: వవసకట లకకమ ఉపప

94-199/687

భరస : వవసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:88-09-3190
వయససస:43
లస: ససస స
94-199/689

6920 JBV2357481
పపరర: గగవసదరరజలల ఉపపప

94-199/690

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:88-09-3190
వయససస:41
లస: పప
94-199/692

6923 JBV2358323
పపరర: రమణ తరరమలకకసడ

94-199/693

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-09-3191
వయససస:37
లస: ససస స
94-199/695

6926 JBV2357515
పపరర: ససజవమమ తరరమలకకసడ

94-199/696

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-09-3192
వయససస:43
లస: ససస స
94-199/698

6929 NDX1729559
పపరర: నలలఫర
షపక

94-4/1233

భరస : నజయలక షపక
ఇసటట ననస:88-10
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/307

తసడడ:డ శవ పడసరద అమమశశటట
ఇసటట ననస:88-10-90
వయససస:23
లస: పప
94-200/308

94-199/684

తసడడ:డ అచచయఖ మమకల
ఇసటట ననస:88-09-3187
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:88-09-3192
వయససస:50
లస: పప
94-200/1797

94-199/1418

6913 NDX1917626
పపరర: వజయ లకడమ మమకల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-09-3191
వయససస:39
లస: పప
94-199/697

6911 NDX3050655
పపరర: అనసష దసడడగ

తసడడ:డ చన వనసకట రరడడడ దసడడగ
ఇసటట ననస:88-9-3166 FLAT NO-105
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరదస�
ఇసటట ననస:88-09-3191
వయససస:29
లస: ససస స
94-199/694

94-199/1415

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ దసడడగర
ఇసటట ననస:88-9-3166 FLAT NO 105
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజలల ఉపప
ఇసటట ననస:88-09-3190
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గలయలఖ
ఇసటట ననస:88-09-3190
వయససస:49
లస: పప
6924 JBV2358315
పపరర: రమణ తరరమలకకసడ

94-199/1417

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:88-09-3189
వయససస:46
లస: పప
94-199/688

6908 NDX2964450
పపరర: మహబమబ బభష షపక

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:88-9-3166
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ మమకల
ఇసటట ననస:88-09-3187
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభల ఒరరస
ఇసటట ననస:88-09-3189
వయససస:43
లస: ససస స
6918 NDX1983817
పపరర: తరరపటమమ ఉపప

94-199/1414

6932 SQX2019602
పపరర: చనననరర గరరపరటట

95-2/1379

భరస : కకటటశశర రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:88-10-643
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/1214

6935 NDX2986768
పపరర: అజజన షపక

94-200/1406

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3196
వయససస:75
లస: ససస స
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6936 NDX2986776
పపరర: మహమద రఫస షపక
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94-200/1407

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3196
వయససస:32
లస: పప

94-200/309

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:88-10-3198
వయససస:25
లస: ససస స

6939 NDX2145010
పపరర: సరగజన కకలర

94-200/311

భరస : ననరరయణ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:88-10-3198
వయససస:73
లస: ససస స
6942 NDX2613370
పపరర: గసగధర బబజగమ

6937 NDX2065754
పపరర: లలవణఖ కకలర

6940 NDX2145002
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకలర

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:88-10-3200
వయససస:22
లస: పప

6943 NDX2615870
పపరర: శకకరసత బబజగమ

94-200/312

94-200/314

6946 NDX0102194
పపరర: చసదడశశఖర మమరమళళ

6941 NDX2554640
పపరర: పరరశత బబజగమ

94-168/862

భరస : మలర కరరరరన రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:88-10-3200
వయససస:41
లస: ససస స
94-200/1137

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:88-10-3200
వయససస:20
లస: పప

6945 NDX0101279
పపరర: వజయ కరళ మమరమళళ

94-200/310

భరస : శకనవరసరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:88-10-3198
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:88-10-3198
వయససస:56
లస: పప
94-200/1136

6938 NDX2065747
పపరర: అపరష కకలర

94-200/315

6944 NDX2305480
పపరర: ననగ సరయ శక వశశననథ
మమరమళళ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమరమళళ
ఇసటట ననస:88-10-3201
వయససస:21
లస: పప

94-200/313

6947 NDX1053859
పపరర: పదనమవత రరజవరపప

94-200/316

భరస : చసదడశశఖర మమరమళళ
ఇసటట ననస:88-10-3201 AMMA ASHARAMA
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద రరవప మమరమళళ
ఇసటట ననస:88-10-3201 AMMA ASHARAMA
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరజజవరరపప
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:30
లస: ససస స

6948 NDX2308534
పపరర: కలలఖణణ రరజవరపప

6949 NDX1055854
పపరర: అసజమమ రరజవరపప

6950 NDX1055359
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప

94-200/317

భరస : కకటటశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరజజవరరపప
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:54
లస: ససస స

6951 NDX1054956
పపరర: కకటటశశరరరవప రరజవరపప

94-200/320

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజజవరరపప
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:38
లస: పప
6954 NDX2942522
పపరర: అననపపరష వసగపలర

6952 NDX2942480
పపరర: లకమణ రరవప వసగపలర

94-200/1410

6955 NDX2896876
పపరర: అననపపరష వసగపలర

తసడడ:డ లకమణ రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:33
లస: పప
6960 NDX2557445
పపరర: మణణకరసత పసనవనబబ ఈనన
తసడడ:డ వవనకటటశశరరళజ పసనవనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:21
లస: పప

6958 NDX2730174
పపరర: వజయ శరసత వసగపలర

94-168/863

6961 NDX2619278
పపరర: వనసకటటశశరరర పసనవనబబ ఈనన

94-200/1411

94-200/1409

6956 NDX2896686
పపరర: ననగగశశర రరవప వసగపలర

94-200/1412

తసడడ:డ లకమణ రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:33
లస: పప
94-200/1414

6959 NDX2896728
పపరర: వజయ శరసత వసగపలర

94-200/1415

Deleted

భరస : ననగగశశర రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/1138

తసడడ:డ ససబబయఖ పసనవనరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పసననబబ యన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:46
లస: ససస స

6953 NDX2896900
పపరర: లకమణ రరవప వసగపలర
తసడడ:డ వనసకయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:30
లస: ససస స

94-200/1140 6964 NDX2896660
6963 NDX2608933
పపరర: శవ ససధఖ రరణణ పసననబబ ఈనన
పపరర: అసకమమ పసననబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:18
లస: ససస స

94-200/1408

భరస : లకమణ రరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1413

94-200/319

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజజవరరపప
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:53
లస: పప

భరస : లకమణరరవప వసగపలర
ఇసటట ననస:88-10-3203
వయససస:35
లస: ససస స
6957 NDX2727527
పపరర: ననగగశశర రరవప వసగపలర

94-200/318

6962 NDX2609006
పపరర: అసకమమ పసననబబ ఈనన

94-200/1139

భరస : వనసకటటశశరరర పసనవనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:46
లస: ససస స
94-200/1416

94-200/1417
6965 NDX2896835
పపరర: శవ ససధఖ రరణణ పసననబబ యన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసననబబ యన
ఇసటట ననస:88-10-3204
వయససస:19
లస: ససస స
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6966 NDX0783290
పపరర: రమణ కకతస పపల
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94-168/755

భరస : మలర ఖలరరరనరరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:32
లస: ససస స
6969 NDX2308237
పపరర: రమణణ కకతస పపల

94-200/321

94-200/1418

94-200/1421

94-200/1422

94-200/325

94-168/760

94-200/1141

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:88-10-3211
వయససస:31
లస: పప

6979 NDX3279239
పపరర: మలధసరర అటర

6982 NDX2307437
పపరర: ససబమబలల మలక

6985 NDX1054311
పపరర: శరరద మమకల

6988 NDX2549350
పపరర: కకషష కలమలరర డకక

94-168/867

6991 NDX0783100
పపరర: ననరరయణమమ మమకలక

94-200/1818

6994 NDX0783332
పపరర: కకషరషరరడడడ మమకలక
తసడడ:డ పపద ససబబయఖ మమకలక
ఇసటట ననస:88-10-3211
వయససస:62
లస: పప

6974 NDX3060936
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జసగ

94-200/1420

6977 NDX1053974
పపరర: ఉషరరరణణ చనగసరరడడ

94-200/324

6980 NDX2558641
పపరర: మణణకసఠ మమకల

94-168/864

తసడడ:డ శవరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:88-10-3208
వయససస:21
లస: పప
94-200/326

6983 NDX2307510
పపరర: శవర రరడడ మలక

94-200/327

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మలక
ఇసటట ననస:88-10-3208
వయససస:44
లస: పప
94-200/328

6986 NDX1056142
పపరర: పదనమ మమకల

94-200/329

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3209
వయససస:44
లస: ససస స
94-168/865

6989 NDX2549384
పపరర: నగరజ డకక

94-168/866

తసడడ:డ దచవయఖ డకక
ఇసటట ననస:88-10-3210
వయససస:40
లస: పప
94-168/761

భరస : కకషరషరరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:88-10-3211
వయససస:55
లస: ససస స
94-168/763

94-200/323

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ చనగసరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3207
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నగరజ డకక
ఇసటట ననస:88-10-3210
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర ఢకక
ఇసటట ననస:88-10-3210
వయససస:26
లస: ససస స
6993 NDX0783274
పపరర: ననరరయణ రరడడడ మమకలక

94-168/759

భరస : వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:88-10-3209
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:88-10-3209
వయససస:50
లస: పప
6990 NDX2552248
పపరర: భభగఖమమ ఢకక

6976 NDX0782987
పపరర: వనసకట రమణ చనగసరరడడడ

6971 NDX2308278
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ కకతస పపల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జసగ
ఇసటట ననస:88-10-3206
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ మలక
ఇసటట ననస:88-10-3208
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలక
ఇసటట ననస:88-10-3209
వయససస:30
లస: పప
6987 NDX2614956
పపరర: శకనస మమకల

94-200/1419

భరస : కకసడ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:88-10-3207
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససవర రరడడడ ఎస
ఇసటట ననస:88-10-3208
వయససస:40
లస: ససస స
6984 NDX0782896
పపరర: వనసకటటశశరరర మమకల

6973 NDX2987204
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జసగ

94-168/758

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ కకతస పపల
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ చసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3207
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3207
వయససస:18
లస: పప
6981 NDX2304699
పపరర: పదమ మలక

94-200/322

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జసగ
ఇసటట ననస:88-10-3206
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:88-10-3206
వయససస:44
లస: ససస స
6978 NDX3004272
పపరర: రససల షపక

6970 NDX2308344
పపరర: రరఘవ రరడడడ కకమమసరన

6968 NDX0783076
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకతస పపల

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర కకతస పపల
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకమమసరన
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:21
లస: పప

భరస : మలలలఖదదడ రరడడడ చనగసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:37
లస: ససస స
6975 NDX2987220
పపరర: మసగమమ జసగ

94-168/757

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ కకతస పపల
ఇసటట ననస:88-10-3205
వయససస:30
లస: ససస స
6972 NDX2917003
పపరర: ససశల చనగసరరడడడ

6967 NDX0783316
పపరర: మలర ఖలరరరనరరడడడ కకతస పపల

6992 NDX0783175
పపరర: ససబభబరరడడడ మమకలక

94-168/762

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:88-10-3211
వయససస:29
లస: పప
94-168/764

6995 NDX1988874
పపరర: కకకషష వవణణ ఆరకటర

94-200/330

భరస : వనసకట రరమ రరడడ ఆరకటర
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:26
లస: ససస స
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6996 NDX1064799
పపరర: నరసమమ కకటటరరడడడ
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94-200/331

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:35
లస: ససస స
6999 NDX2916427
పపరర: ఏడడకకసడలల పరలలర

94-200/1423

7002 NDX1724591
పపరర: మలనస తడపపరబబ యన

7005 JBV3124211
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ అనననస

94-200/334

94-195/213

94-200/337

94-200/340

94-200/343

Deleted
94-200/345

భరస : ఉపపసదడ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:29
లస: ససస స

94-200/335

7009 NDX2304210
పపరర: రమణయఖ మలదదరరడడ

7012 NDX2532331
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ మలదదరరడడడ

7015 NDX2544831
పపరర: ననరరయణ ్సనగసటట

94-200/338

94-200/348

7021 NDX1055672
పపరర: అసతర చనమమ బబహరర

94-200/341

7024 NDX1920421
పపరర: శరఖమ బబహరర
తసడడ:డ చసదడ మణణ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:69
లస: పప

94-200/1426

7007 NDX2304160
పపరర: వనసకట ససబబమమ మలదదరరడడ

94-200/336

7010 NDX2393387
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసటక

94-200/339

7013 NDX2534188
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మలదదరరడడడ

94-200/342

తసడడ:డ తరరపతయఖ మలదదరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:28
లస: పప
94-200/1143

7016 NDX2837391
పపరర: భభగఖ లకడమ మలదదరరడడ

94-200/1427

భరస : రమణయఖ మలదదరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:19
లస: ససస స
94-200/346

7019 NDX1054592
పపరర: చన రససమత బబహరర

94-200/347

భరస : దచవవసదడ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/349

తసడడ:డ శరఖమ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:32
లస: పప
94-200/351

7004 NDX2897445
పపరర: శశశలజ చకకర

తసడడ:డ తరరపతయఖ గమసటక
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ్సనగసటట
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:19
లస: పప
7018 NDX1688839
పపరర: రససమ మఠర బబహర పసద

94-200/1425

భరస : తరరపతయఖ ఎస
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఉపపసధర పసద
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:37
లస: పప

7006 NDX2393395
పపరర: తరరపతమమ గమసటక

7001 NDX2896918
పపరర: సపఫదసల రరడడడ యగరరన

భరస : ననగరరరరన చకకర
ఇసటట ననస:88-10-3214
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ మలదదరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:28
లస: పప

7023 NDX1055698
పపరర: దచవవసదడ బబహరర

94-200/1142

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఎస
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ ఎస
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:59
లస: పప

7020 NDX1053636
పపరర: రరధనదచవ బబహరర

7003 NDX2615995
పపరర: జయ రరవప కకట

94-200/333

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ యగరరన
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:20
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ గమసటక
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ మలదదరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:20
లస: పప

7017 NDX1053669
పపరర: రససమత బబహరర

94-200/1424

తసడడ:డ సతఖస కకట
ఇసటట ననస:88-10-3214
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనరరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-10-3215
వయససస:35
లస: పప

7014 NDX2535102
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మలదదరరడడడ

7000 NDX2916401
పపరర: ననగరరరరన పరలలర

6998 NDX2304954
పపరర: కకసడన రరడడ కగత రరడడడ

తసడడ:డ వనలలగగనద రరడడడ కగ
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరలలర
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:22
లస: పప

భరస : మశవ తడపపరబబ యన
ఇసటట ననస:88-10-3213
వయససస:28
లస: ససస స

7011 NDX2304095
పపరర: తరరపతయఖ మలదదరరడడడ

94-200/332

భరస : వనలలగగసడ రరడడడ కగ
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరలలర
ఇసటట ననస:88-10-3212
వయససస:24
లస: పప

7008 NDX2304616
పపరర: వనసకటటశశరరర మలదదరరడడడ

6997 NDX2304848
పపరర: ననరరయణమమ కగతరరడడడ

7022 NDX1055094
పపరర: ఉపపసదడ బబహరర

94-200/350

తసడడ:డ శరఖమల బబహరర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:36
లస: పప
94-200/352

7025 NDX2577815
పపరర: అనత బబహర

94-200/1145

భరస : అసతరరమ బబహర
ఇసటట ననస:88-10-3216
వయససస:26
లస: ససస స

Page 53 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

7026 NDX1819293
పపరర: మలలఖదదడ రరడడడ చనగమ రరడడ

94-200/353

తసడడ:డ లకకమ రరడడ చనగమ రరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3217
వయససస:30
లస: పప
7029 NDX2610905
పపరర: చనన ఖససస షపక

94-200/1146

94-200/1429

94-200/358

94-200/361

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:88-10-3220
వయససస:27
లస: పప
7044 NDX2303949
పపరర: జజఖత అరకటభర

94-200/367

94-200/1148

భరస : కరశ రరడడడ బమతషకలరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:26
లస: ససస స

94-200/359

7039 NDX2302669
పపరర: ఫరతమన షపక

94-200/362

94-200/374

94-200/1431

7051 NDX2308724
పపరర: రమమష ననగమతష

7034 NDX2304970
పపరర: మసరసన బ షపక

94-200/357

7037 NDX2308195
పపరర: ననగమర వల షపక

94-200/360

7040 NDX1056043
పపరర: మమలలబ షపక

94-200/363

భరస : ఇమలససర
ఇసటట ననస:88-10-3220
వయససస:49
లస: ససస స

7042 NDX2302636
పపరర: కరసస రరడడడ బమతషకలరర

7048 NDX2308906
పపరర: రగషమ షపక

94-200/1428

తసడడ:డ మమల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:45
లస: పప

94-200/365

7043 NDX1054097
పపరర: ఇమలససర షపక

94-200/366

తసడడ:డ ననసర
ఇసటట ననస:88-10-3220
వయససస:49
లస: పప
94-200/368

7046 NDX2308310
పపరర: లకడమ హరరత పడడచసరఠ

94-200/371

భరస : వనసకట నగగశ పడడచసరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3225
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/372

తలర : సలస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప కరషస
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:53
లస: ససస స
7053 NDX2916443
పపరర: లకడమ బమతషకలరఠ

7036 NDX1054568
పపరర: మరరవల షపక

7045 NDX2304129
పపరర: ససధనకర రరడడడ అరకటర

7031 NDX2837821
పపరర: ఆశ బబక షపక

భరస : ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ ఎ
ఇసటట ననస:88-10-3221
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస బశరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3225
వయససస:37
లస: ససస స
7050 NDX2308823
పపరర: సరమలమజఖస కరషస

94-200/356

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:88-10-3220
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససధనకర రరడడడ ఎ
ఇసటట ననస:88-10-3221
వయససస:27
లస: ససస స
7047 NDX2611002
పపరర: కలమలరర బశరరడడడ

7033 NDX2304806
పపరర: నససమల షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:88-10-3220
వయససస:25
లస: ససస స
94-200/364

94-200/355

భరస : ఖలసససషర షపక
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:49
లస: పప
7041 NDX2305092
పపరర: షరఠఫ షపక

94-200/1147

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3219
వయససస:26
లస: పప
7038 NDX1054105
పపరర: ఖలససససర షపక

7030 NDX2610947
పపరర: గగససయల బ షపఫక

7028 NDX2308088
పపరర: చన ఖలససస షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన ఖలససస చనన ఖలససస
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:32
లస: పప
7035 NDX2305019
పపరర: ననసర వల షపక

94-200/354

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:88-10-3218
వయససస:26
లస: పప
7032 NDX2837797
పపరర: ఖలససమమ ల షపక

7027 NDX2308146
పపరర: మసరసన బ షపక

7049 NDX2308781
పపరర: రరజగశశరర ననగమతష

94-200/373

భరస : రమమశ ననగమబబ తష
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/375

7052 NDX2916062
పపరర: బలమమ మలరబబ యన

94-200/1430

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ననగమబబ తష
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమయఖ మలరబబ యన
ఇసటట ననస:88-10-3227
వయససస:43
లస: ససస స

7054 NDX2897528
పపరర: కరమమశశర రరవప కకసడడ శశటట

7055 NDX2917110
పపరర: వనసకటరరడడడ గమలలగమలలరర

తసడడ:డ ససబబరరవప కకసడడ శశటట
ఇసటట ననస:88-10-3228
వయససస:19
లస: పప

94-200/1433

94-200/1434

తసడడ:డ తరరపతయఖ గమలలగమలలరర
ఇసటట ననస:88-10-3229
వయససస:33
లస: పప
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7056 NDX2917094
పపరర: శక శవ కలమలరర గమలలగమలలరర

94-200/1435

భరస : వనసకట రరడడడ గమలలగమలలరర
ఇసటట ననస:88-10-3229
వయససస:32
లస: ససస స
7059 NDX2893501
పపరర: లకడమ కలమలరర రరజవరపప

94-200/1437

94-200/1438

94-200/380

94-200/382

94-200/385

94-200/1441

భరస : ససరగశ మరరబ ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:24
లస: ససస స
7080 NDX2897031
పపరర: శకనవయలసర రరడడ కకరడన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకరడన
ఇసటట ననస:88-10-3244
వయససస:38
లస: పప
7083 NDX2917011
పపరర: రగణమకరరణమక కకదన
భరస : యలమసద రరడడడ కకదన
ఇసటట ననస:88-10-3244
వయససస:23
లస: ససస స

7069 NDX1055888
పపరర: చచనననరరడడడ యరకసరరడడడ

94-200/383

7072 NDX2308930
పపరర: ససరగష మలరస ల

7075 NDX2916559
పపరర: వరమ మరరసల

7078 NDX2307544
పపరర: ఉమలదచవ పస తతగమసటభర

7081 NDX2897791
పపరర: శవ పరరశత కకసడ

7084 NDX1688573
పపరర: ననసరఠబ షపక
భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3245
వయససస:32
లస: ససస స

94-200/1440

7070 NDX2308963
పపరర: లకడమ మలరస ల

94-200/384

భరస : ససరగష రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/386

7073 NDX2308872
పపరర: వనసకటటశశరరర రరడడడ మలరస ల

94-200/387

తసడడ:డ ననరరయణ లలట మలరస ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:49
లస: పప
94-200/1442

7076 NDX2917102
పపరర: ససరగష మలరస ల

94-200/1443

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలరస ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:25
లస: పప
94-200/388

7079 NDX2307643
పపరర: శకకరసత పస తతగమసటభర

94-200/389

తలర : ఉమ దచవ పస తతగమసటభర
ఇసటట ననస:88-10-3241
వయససస:27
లస: పప
94-200/1446

భరస : శకనవరస రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:88-10-3244
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/1448

94-200/379

తసడడ:డ కకషష పడసరద బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:88-10-3238
వయససస:18
లస: పప

భరస : శసకర రరవప పస తతగమసటభర
ఇసటట ననస:88-10-3241
వయససస:47
లస: ససస స
94-200/1445

7064 NDX1053784
పపరర: శరసభవ బసడనరరపలర

94-200/381 7067 NDX2775153
7066 NDX1054782
పపరర: మమరళకకషష పడసరద బసడనరరపలర
పపరర: మననససథదశ బసడనరరపలర

భరస : వనసకటటశశరరలల మరరసల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:43
లస: ససస స
94-200/1444

94-200/378

భరస : మమరళకకషషపడసరద
ఇసటట ననస:88-10-3238
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మలరరసల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:49
లస: పప
7077 NDX2912285
పపరర: లకడమ మరరబ ల

94-200/1439

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3239
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మలరస ల
ఇసటట ననస:88-10-3240
వయససస:43
లస: ససస స
7074 NDX2916708
పపరర: వనసకటటశశరరలల మలరరసల

7063 NDX2917128
పపరర: సరలమమ కసచరర

7061 NDX2307858
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర
తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:88-10-3237
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-10-3238
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనననరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3239
వయససస:31
లస: ససస స
7071 NDX2308849
పపరర: వరమమ మలరస ల

94-200/377

భరస : శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:88-10-3237
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-10-3238
వయససస:59
లస: ససస స
7068 NDX1055433
పపరర: జయలకడమ యరకసరరడడడ

7060 NDX2307742
పపరర: సరలమమ కసచరర

94-200/1436
7058 NDX2893519
పపరర: వనసకట ససబబరరవప రరజవరపప

తసడడ:డ చననబభబయ
ఇసటట ననస:88-10-3236
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:88-10-3237
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:88-10-3237
వయససస:41
లస: పప
7065 NDX1056100
పపరర: సతఖవత బసడనరరపలర

94-200/376

భరస : చననబభబయ
ఇసటట ననస:88-10-3236
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప
ఇసటట ననస:88-10-3236
వయససస:28
లస: ససస స
7062 NDX2916930
పపరర: శకనవరసరరవప కసచరర

7057 NDX1064344
పపరర: ససబమబలల రరజవరపప

7082 NDX2916336
పపరర: కకసడ యలమసదరరడడడ

94-200/1447

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ యలమసదరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3244
వయససస:35
లస: పప
94-200/390

7085 NDX1688409
పపరర: మమలలల షపక

94-200/391

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3245
వయససస:40
లస: పప
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7086 NDX2896868
పపరర: ననగమణణ కగసబబ యన
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94-200/1449

భరస : వనసకటటశశరరర కగసబబ యన
ఇసటట ననస:88-10-3260
వయససస:55
లస: ససస స
7089 NDX2307957
పపరర: నసపర వల షపక

94-200/394

94-168/1106

94-200/397

94-200/1452

94-200/402

94-200/405

94-200/1455

తసడడ:డ నరసయఖ రచనకలసతన
ఇసటట ననస:88-10-3288
వయససస:34
లస: పప

7099 NDX1054220
పపరర: పపరష యరకసరరడడడ

7102 NDX2307783
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ సరగరల

7105 NDX2769479
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గసగర సరన

7108 NDX2769735
పపరర: పడభభకర రరడడడ గసగర సరన

94-200/406

7111 NDX2916096
పపరర: రమణయఖ మరరబబ ఇన

94-200/400

7114 NDX2888386
పపరర: లకడమ అలల
ర రర
భరస : దసగర యఖ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-10-3289
వయససస:33
లస: ససస స

7094 NDX1064302
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-200/396

7097 NDX1064385
పపరర: మసరసన కరమశశటట

94-200/399

7100 NDX2307718
పపరర: చచననమమ సరగరల

94-200/401

భరస : అసకక రరడడడ సరగరల
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:42
లస: ససస స
94-200/403

7103 NDX1054618
పపరర: శవరరరడడడ యరకసరరడడడ

94-200/404

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:34
లస: పప
94-200/1453

7106 NDX2769446
పపరర: మలర శశరర గసగర సరన

94-200/1454

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గసగర సరన
ఇసటట ననస:88-10-3280
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1456

7109 NDX2896595
పపరర: ససబమబలల లకల

94-200/1457

భరస : ననరరయణరరడడడ లకల
ఇసటట ననస:88-10-3281
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1458

తసడడ:డ పపదద గసగయఖ మలరబబ ఇన
ఇసటట ననస:88-10-3287
వయససస:41
లస: పప
94-200/1459

94-200/1451

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసగర సరన
ఇసటట ననస:88-10-3280
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:88-10-3286
వయససస:24
లస: పప
7113 NDX2897478
పపరర: శకనవరససలల రచనకలసతన

94-200/398

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ గసగర సరన
ఇసటట ననస:88-10-3280
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గసగర సరన
ఇసటట ననస:88-10-3280
వయససస:20
లస: పప
7110 NDX2452811
పపరర: యజరర రరడడడ పపల

7096 NDX1064534
పపరర: నజర షపక

7091 NDX2896678
పపరర: వనసకటటశశరరర తనటటకకసడ

భరస : నజర
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకక రరడడడ సరగరల
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:45
లస: పప
7107 NDX2769503
పపరర: లకడమ రరడడడ గసగర సరన

94-200/395

భరస : శవరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకక రరడడడ సరగరల
ఇసటట ననస:88-10-3279
వయససస:21
లస: పప
7104 NDX1053867
పపరర: అసకకరరడడడ సగరల

7093 NDX1064864
పపరర: ననగమర బ అనసమలర

94-200/393

తసడడ:డ ననసరయఖ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:88-10-3275
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రహమలతషలర షపక
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:24
లస: పప
7101 NDX2307684
పపరర: అసజ రరడడడ సరగరల

94-200/1450

తసడడ:డ భభషర
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:44
లస: ససస స
7098 NDX2916955
పపరర: బభష షపక

7090 NDX2811685
పపరర: ససభభన షపక

7088 NDX2308013
పపరర: యమసబ షపక

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3274
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3274
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగమర బభష షపక
ఇసటట ననస:88-10-3276
వయససస:19
లస: ససస స
7095 NDX1064492
పపరర: అమలమజ కరమశశటట

94-200/392

భరస : ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3274
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:88-10-3274
వయససస:40
లస: పప
7092 NDX2812535
పపరర: మలబ షపక

7087 NDX2307981
పపరర: రససల బ షపక

7112 NDX2897619
పపరర: తరరపతమమ రచనకలసతన

94-168/1107

భరస : శకనవరససలల రచనకలసతన
ఇసటట ననస:88-10-3288
వయససస:22
లస: ససస స
94-199/1215

7115 NDX3153095
పపరర: కకటటరరడడడ ససగటట

94-200/1460

తసడడ:డ తరరపరలల ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3289
వయససస:42
లస: పప
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7116 NDX3156460
పపరర: వరలకడమ ససగటట
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94-200/1461

భరస : కకటటరరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3289
వయససస:40
లస: ససస స
7119 NDX1064989
పపరర: దసరర మమ పస లశశటట

94-200/407

94-200/410

94-200/413

94-200/416

94-200/418

94-200/421

94-200/424

తసడడ:డ చనన యగరశయ గల
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:52
లస: పప

7129 NDX2915569
పపరర: సలమ అనసమలర

7132 NDX1064351
పపరర: మమలలల షపక

7135 NDX0774687
పపరర: వనసకట లకడమ దదసతన�

7138 NDX1064286
పపరర: షరబ షపక

94-200/426

7141 NDX2459477
పపరర: తరరపతయఖ గల

94-200/1464

7144 NDX2608719
పపరర: గసగర దచవ గరల
భరస : యగగశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:21
లస: ససస స

7124 NDX1064955
పపరర: పపదద చచననమమ పస

94-200/412

7127 NDX1064807
పపరర: మరరబ అనసమలర

94-200/415

7130 NDX1064518
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-200/417

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:88-10-3298
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/419

7133 NDX1064773
పపరర: మసరసన షపక

94-200/420

తసడడ:డ మమలల
ఇసటట ననస:88-10-3298
వయససస:59
లస: పప
94-200/422

7136 NDX0535294
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసత

94-200/423

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:88-10-3299
వయససస:58
లస: ససస స
94-200/425

7139 NDX2554624
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బబజగమ

94-168/868

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బబజగమ
ఇసటట ననస:88-10-3300
వయససస:43
లస: పప
94-200/427

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:25
లస: పప
94-200/429

94-200/409

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:88-10-3297
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:88-10-3299
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:22
లస: పప
7143 NDX2460236
పపరర: శకనస గల

94-200/414

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-10-3299
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-10-3299
వయససస:29
లస: పప
7140 NDX2459485
పపరర: యగగశశర రరవప గల

7126 NDX1064922
పపరర: ససబభబరరవప పస లశశటట

7121 NDX1064971
పపరర: పదనమవత పస

భరస : ససబబయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:88-10-3298
వయససస:31
లస: పప

భరస : షరబ
ఇసటట ననస:88-10-3299
వయససస:33
లస: ససస స
7137 NDX0774737
పపరర: చన వనసకటయఖ దదసతన�

94-200/411

భరస : బభజ అనసమలర
ఇసటట ననస:88-10-3297
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:88-10-3298
వయససస:57
లస: ససస స
7134 NDX1064336
పపరర: ఆషర షపక

7123 NDX1064948
పపరర: చన చచననమమ పస లశశటట

94-200/1463

భరస : ఈశశర బభబమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ భభషర
ఇసటట ననస:88-10-3297
వయససస:31
లస: పప
7131 NDX1064443
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-200/408

భరస : బడహమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:34
లస: పప
7128 NDX1064856
పపరర: బభజ అనసమలర

7120 NDX2308443
పపరర: శరరద ఉదదదశశటటడ

7118 NDX3174992
పపరర: కకటట నతశ రరడడడ ససగటట

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3289
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఉదదదశశటటడ
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:36
లస: ససస స
7125 NDX1064914
పపరర: ఈశశర బభబమ పస లశశటట

94-200/1462

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-10-3289
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:88-10-3294
వయససస:27
లస: ససస స
7122 NDX1065002
పపరర: నరమల జజఖత పస లశశటట

7117 NDX2770766
పపరర: దసగర యఖ అలల
ర రర

7142 NDX2460343
పపరర: ససబభబరరవప గల

94-200/428

తసడడ:డ శకనస గల
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:27
లస: పప
94-200/1149

7145 NDX2618015
పపరర: తరరపతమమ గరల

94-200/1150

భరస : తరరపతయఖ గరల
ఇసటట ననస:88-10-3301
వయససస:21
లస: ససస స

Page 57 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

7146 NDX2558484
పపరర: తరరపతమమ రచనకలసతన

94-168/869

తసడడ:డ శకనవరససలల రచనకలసతన
ఇసటట ననస:88-10-3303
వయససస:22
లస: ససస స
7149 NDX2556769
పపరర: మలన షపక

94-168/870

94-200/1154

94-200/1465

94-200/1466

94-200/1469

94-200/1471

94-200/431

భరస : బసవరరజ
ఇసటట ననస:88-10-3349
వయససస:39
లస: ససస స
7170 NDX2382208
పపరర: సతష కలమలర శకపరద

భరస : బశరరడడడ బబ లర ఆవపల
ఇసటట ననస:88-10-3354
వయససస:41
లస: ససస స

94-199/1217

7159 NDX2963841
పపరర: వనసకట నరస రరడడడ బరస

7162 NDX2811313
పపరర: చనన అచచయఖ దనర

7165 NDX2966794
పపరర: సతశ కలమలర శకపరద

94-200/434

94-200/1467

7157 NDX2553634
పపరర: మర చలపరరస

94-200/1470

94-200/1468

7163 NDX2812501
పపరర: జయ లకడమ శకపరద

94-168/1109

భరస : ససబడహమణఖస శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3348
వయససస:59
లస: ససస స
94-200/1472

7166 NDX1988650
పపరర: పపలర మమ తనతకకసద

7168 NDX1988676
పపరర: పపదద నసరయఖ తనతకకసద

7169 NDX2382216
పపరర: జయ లకడమ శకపరద

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ బబ లర ఆవపల
ఇసటట ననస:88-10-3354
వయససస:44
లస: పప

94-200/1156

7160 NDX2910602
పపరర: చచసచస లకడమ బరస

భరస : నసరయఖ తనతలలనద
ఇసటట ననస:88-10-3349
వయససస:36
లస: ససస స

7174 NDX2468759
పపరర: బశరరడడడ బబ లర ఆవపల

94-168/1108

భరస : వనసకట నరస రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:88-10-3329
వయససస:34
లస: ససస స

94-200/432

94-200/430

94-200/433

భరస : ససబడహమణఖస శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3350
వయససస:61
లస: ససస స
94-200/435

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3350
వయససస:66
లస: పప
94-200/437

7154 NDX2916948
పపరర: కకషరష రరడడడ పప సదసగల

తసడడ:డ ససబడమణఖస శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3348, 4TH LINE
వయససస:38
లస: పప

7171 NDX2382190
పపరర: ససబడహమణఖస శకపరద

94-200/1153

భరస : రరమమ చలపరరస
ఇసటట ననస:88-10-3326
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనతలలనద
ఇసటట ననస:88-10-3349
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3350
వయససస:39
లస: పప
7173 NDX2468775
పపరర: అసజమమ బబ లర ఆవపల

7156 NDX2914513
పపరర: మర చలపరరస

7151 NDX2588713
పపరర: కమల మర వనసకకసడ

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పప సదసగల
ఇసటట ననస:88-10-3310
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపద రగశయఖ దనర
ఇసటట ననస:88-10-3337
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ శకపరద
ఇసటట ననస:88-10-3348
వయససస:62
లస: పప
7167 NDX1064542
పపరర: చసదడ కకలలర

94-200/1155

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:88-10-3329
వయససస:40
లస: పప

భరస : చనన అచచయఖ దనర
ఇసటట ననస:88-10-3331
వయససస:51
లస: ససస స
7164 NDX2916138
పపరర: ససబడహమణఖస శకపరద

7153 NDX2588606
పపరర: మమలలల షపక

94-200/1152

తసడడ:డ ననగమర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:88-10-3309
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ చలపరరస
ఇసటట ననస:88-10-3326
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమ చల పరరస
ఇసటట ననస:88-10-3326
వయససస:25
లస: ససస స
7161 NDX2896322
పపరర: పడభభవత దనర

94-199/1216

తసడడ:డ మలబమ షపక
ఇసటట ననస:88-10-3309
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషషరరడడడ పరసడడగమల
ఇసటట ననస:88-10-3310
వయససస:28
లస: ససస స
7158 NDX3091212
పపరర: మర చల పరరస

7150 NDX2914364
పపరర: లకడమ శరఠష సతనసరర

7148 NDX2620953
పపరర: రవ కలమలర కరకలమలనస

తసడడ:డ చచసచయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:88-10-3305
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చచననరరడడడ సతనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3309
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కమల మర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:88-10-3309
వయససస:26
లస: ససస స
7155 NDX2915361
పపరర: వనసకట ససశల పరడడగమల

94-200/1151

తసడడ:డ చచసచయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:88-10-3305
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-10-3309
వయససస:20
లస: ససస స
7152 NDX2588689
పపరర: మరబ వనసకకసడ

7147 NDX2625481
పపరర: పడశరసత కలమలర కరకలమలనస

7172 NDX2065796
పపరర: వవలసగరన బబ నస

94-200/436

భరస : గగపస బబ నస
ఇసటట ననస:88-10-3352
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/438

7175 NDX1055250
పపరర: వజయకలమలరర దసగరరరరల

94-200/439

తసడడ:డ సరమయయలల రరజ
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:31
లస: ససస స

Page 58 of 304

7176 NDX1054659
పపరర: జజఖత దసగరరరరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/440

భరస : సరమయయలల రరజ
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:45
లస: ససస స
7179 NDX1053883
పపరర: రమమష రరజ దసగరరరరల

94-200/443

7180 NDX1055391
పపరర: మషప సగరల

94-200/1473

7183 NDX2537793
పపరర: ఆదచమమ తమలమరరడడ

తసడడ:డ పపదద నరసయఖ తమమరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3358
వయససస:65
లస: పప
94-200/1476

94-200/447

94-200/450

94-200/452

తసడడ:డ పసచ రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:88-10-3365
వయససస:34
లస: పప

94-200/1477

7195 NDX2811057
పపరర: శరకవణణ గసగమల

7198 NDX1495820
పపరర: బసడడ శకనవరసరరడడడ

94-200/455

7201 NDX1054493
పపరర: ఏమమసదడ బభబమ ఇసదసరరస
తసడడ:డ వర ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-10-3364
వయససస:33
లస: పప

94-168/1111

7184 NDX2897734
పపరర: రరజ కరమసరణణ

94-199/1218

తసడడ:డ కకసడయఖ కరమసరణణ
ఇసటట ననస:88-10-3358
వయససస:18
లస: పప
7187 NDX2914422
పపరర: ఆసజనవయమలల ఉడచలల

7190 NDX2364669
పపరర: ససభభషసణణ ససగటట

94-200/448

7193 NDX2305159
పపరర: పసచచమమ గసగమల

94-199/1219

94-200/446

94-200/449

భరస : శకనవరససలల జ
ఇసటట ననస:88-10-3362
వయససస:37
లస: ససస స
94-200/1478

7196 NDX1496091
పపరర: అశశన బసడడ

94-200/451

భరస : శకనవరస రరడడ బసడడ
ఇసటట ననస:88-10-3363
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/453

7199 NDX1054550
పపరర: అననపపరష ఇసదసరరస

94-200/454

తసడడ:డ వర ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-10-3364
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/456

7202 NDX2589158
పపరర: ససభభనబ చకరలమరరక

94-168/871

భరస : ఖససస చకరలమరరక
ఇసటట ననస:88-10-3365
వయససస:28
లస: ససస స

94-196/848 7205 NDX2454270
7204 NDX2681286
పపరర: సపఫధన మసరసన బఇవనఫ చనకళమరఠ
పపరర: బషసర చనకరరమలరర

భరస : శకనస చనకళమరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3365
వయససస:22
లస: ససస స

94-200/445

భరస : శకనవరస రరడడ ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3361
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:88-10-3363
వయససస:36
లస: పప

భరస : వర ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-10-3364
వయససస:49
లస: ససస స
7203 NDX2915213
పపరర: గగపరల పసచచ

7192 NDX1054014
పపరర: పపనననరరడడడ ససగటట

7181 NDX1055276
పపరర: సరమయయలల రరజ దసగరరరరల

తసడడ:డ శకనవరససలల రరడడడ ఉడచలల
ఇసటట ననస:88-10-3360
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల గసగమల
ఇసటట ననస:88-10-3362
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మణణ రరడడడ ససరర
ఇసటట ననస:88-10-3363
వయససస:53
లస: ససస స
7200 NDX1053925
పపరర: అనససరఖ ఇసదసరరస

94-200/1475

తసడడ:డ ఓబమలల రరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3361
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ పపద వనసకటటసశరరర జ
ఇసటట ననస:88-10-3362
వయససస:42
లస: పప
7197 NDX1496034
పపరర: ససబమబలల ససరర

94-168/765

తసడడ:డ శకనవరససలల రరడడడ ఉసడచల
ఇసటట ననస:88-10-3360
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరడడడ ససగటట
ఇసటట ననస:88-10-3361
వయససస:32
లస: పప
7194 NDX2302594
పపరర: శకనవరససలల గసగమల

7189 NDX2742443
పపరర: పడసనన కలమలర ఉసడచల

94-200/442

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరసససహ రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:88-10-3358
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఉసడచల
ఇసటట ననస:88-10-3360
వయససస:49
లస: పప
7191 NDX1054030
పపరర: శకనవరసరరడడడ ససగటట

94-200/444

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ తమలమరరడడ
ఇసటట ననస:88-10-3358
వయససస:55
లస: ససస స

94-200/1474 7186 NDX2897007
7185 NDX2915411
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ తమలమరరడడ
పపరర: ససమత చసత

7178 NDX1055029
పపరర: ఫరడనసస సగరల

తసడడ:డ మషప సగరల
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ సగరల
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహహశ గగరపరటట
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:24
లస: ససస స

7188 NDX2742583
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ ఉసడచల

94-200/441

భరస : మషప
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమయయలల రరజ
ఇసటట ననస:88-10-3357
వయససస:30
లస: పప
7182 NDX2912475
పపరర: లకడమ పడసనన గగరపరటట

7177 NDX1055300
పపరర: ఎసపస రమమ సగరల

94-200/457

భరస : లలల మసరసన చనకరరమలరర
ఇసటట ననస:88-10-3365
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: శకనస చనకళమరఠ
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94-200/1157

తసడడ:డ చనన లలల చనకళమరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3365
వయససస:27
లస: ససస స
7209 NDX2897551
పపరర: పడమల గగరరక

94-200/1480

94-200/1482

94-200/1485

94-200/460

94-200/1487

94-168/768

94-200/463

భరస : లకడమ రరడడ కకమమసరన
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:29
లస: ససస స
7230 NDX1055011
పపరర: వనసకట రమణ కసదసల

తసడడ:డ లకమయఖ రగత
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:48
లస: పప

94-200/1486

7219 NDX1054535
పపరర: పరపసరరడడడ మదస
ద రర

7222 NDX0783050
పపరర: వనసకటరమణ కసదసల

94-200/466

94-200/461

94-168/766

94-168/769

7228 NDX2393239
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కసదసల

94-200/464

7234 NDX2915270
పపరర: భభగఖమమ ఆవపల
భరస : చనన ననరరయణ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:30
లస: ససస స

94-200/1484

7217 NDX1054451
పపరర: ధనలకడమ మలలరల

94-200/459

7220 NDX2307916
పపరర: మలలకకసడన రరడడ అనననస

94-200/462

7223 NDX0783282
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప కపపవరపప

94-168/767

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కపపవరపప
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:30
లస: పప
7226 NDX2914489
పపరర: దదపసస కసడడలల

94-199/1221

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ కసడడలల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:19
లస: ససస స
7229 NDX2307890
పపరర: లకడమ రరడడ కకమమసరన

94-200/465

తసడడ:డ యయగర రరడడడ కకమమసరన
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:35
లస: పప
94-200/467

తసడడ:డ ననరపరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:44
లస: పప
94-200/1489

7214 NDX3061959
పపరర: మసగమమ జసగ

తసడడ:డ ననగర రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-10-3369
వయససస:57
లస: పప

7225 NDX0536623
పపరర: వజయ మననహర రరవప
వరదననస
తసడడ:డ శరసతనరరవప వరర నస
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:43
లస: పప

7231 NDX1055078
పపరర: శవ శసకర రరడడడ కసదసల

94-200/1481

భరస : రమణనరరడడడ మలల
ఇసటట ననస:88-10-3369
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమణ కసదసల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:37
లస: పప
7233 NDX3080348
పపరర: యగయఖ రగత

7216 NDX2770212
పపరర: అదద లకడమ గమసటక

7211 NDX3061876
పపరర: శరససన మసడచ

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:88-10-3367
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద కకతస పలర
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:32
లస: పప
7227 NDX2307825
పపరర: శశశలజ కకమమసరన

94-200/1483

తసడడ:డ చచనననరరడడడ మధసరర
ఇసటట ననస:88-10-3369
వయససస:39
లస: పప

భరస : మల కకసడ రరడడడ అననస
ఇసటట ననస:88-10-3369
వయససస:53
లస: ససస స
7224 NDX0539650
పపరర: దనవదస కకతస పలర

7213 NDX3062478
పపరర: లకడమ కలమలరర కరరరమసచ

94-200/1479

తసడడ:డ ససబబ రరవప మసడచ
ఇసటట ననస:88-10-3367
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-10-3368
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ మధసరర
ఇసటట ననస:88-10-3369
వయససస:34
లస: ససస స
7221 NDX2916765
పపరర: ససబమబలల అననస

94-200/458

భరస : ననగగశశర రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:88-10-3367
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-10-3368
వయససస:44
లస: పప
7218 NDX1054477
పపరర: వజయలకడమ మదస
ద రర

7210 NDX1055052
పపరర: ససబభబరరడడడ పడడగరపరటట

7208 NDX2897783
పపరర: శకనస గగరరక

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగరరక
ఇసటట ననస:88-10-3366
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3367
వయససస:69
లస: పప

భరస : శరససన మసడచ
ఇసటట ననస:88-10-3367
వయససస:54
లస: ససస స
7215 NDX2770279
పపరర: ననరరయణ రరడడడ గమసటక

94-199/1220

భరస : ఆసజనవయమలల తలర
ఇసటట ననస:88-10-3366
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస గగరరక
ఇసటట ననస:88-10-3366
వయససస:36
లస: ససస స
7212 NDX3136025
పపరర: కలమలరర మసడచ

7207 NDX2914463
పపరర: వనసకట రమణ తలర

7232 NDX2915320
పపరర: ఒబమలమమ మమలల

94-200/1488

భరస : వనసకటయఖ మమలల
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:64
లస: ససస స
94-200/1490

7235 NDX3004280
పపరర: శరఖస కకషష శరససస స బమలవరరగపస

94-200/1491

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బమలవరరగపస
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: మలర కరరరరన రగత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/1492

తసడడ:డ యగయఖ రగత
ఇసటట ననస:88-10-3371
వయససస:19
లస: పప
7239 NDX2915429
పపరర: శరకవణణ పపరస

94-200/1493

94-200/472

94-200/475

94-200/1494

94-200/1496

94-200/1499

94-200/478

తసడడ:డ బబ స దనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3469
వయససస:31
లస: పప

7249 NDX2916898
పపరర: సకల మమరర మర వల

7252 NDX2811602
పపరర: రవ మదదదగమసటర

7255 NDX3013802
పపరర: నరరసదడ రరడడడ వనననపపస

7258 NDX1054394
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పడడగరపరటట

94-200/1501

7261 NDX0079111
పపరర: శవ పరరశత దనసరర

94-200/1495

7264 NDX0085167
పపరర: శరత బభబమ దనసరర
తసడడ:డ బబ స దనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3469
వయససస:35
లస: పప

7244 NDX1632448
పపరర: వనసకట రరడడడ చచరరడడడ

94-200/474

7247 NDX2611135
పపరర: పరఖరరమ సకలలరఠ

94-200/1158

7250 NDX2610970
పపరర: మర వల సకళమలరఠ

94-200/1159

తసడడ:డ లలల సకళమలరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3377
వయససస:30
లస: పప
94-200/1497

7253 NDX2811552
పపరర: లకడమ మదదదగమసటర

94-200/1498

భరస : రవ మదదదగమసటర
ఇసటట ననస:88-10-3437/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1500

7256 NDX2408391
పపరర: ససభభషసణణ పడడగరపరటట

94-200/477

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ పడడగరపరటట
ఇసటట ననస:88-10-3440
వయససస:23
లస: ససస స
94-200/479

7259 NDX2747541
పపరర: లకడమ గరయతడ వరహననల

94-200/1215

భరస : లకమణ చనరర వరహననల
ఇసటట ననస:088-10-3442
వయససస:45
లస: ససస స
94-200/480

భరస : శరత బభబమ దనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3469
వయససస:32
లస: ససస స
94-200/482

94-200/471

భరస : మరవల సకళమలరఠ
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పడడగరపరటట
ఇసటట ననస:88-10-3440
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బభల రరడడడ యలనననపపసర
ఇసటట ననస:88-10-3459
వయససస:40
లస: పప
7263 NDX0085159
పపరర: మననజ కలమలర దనసరర

94-200/476

తసడడ:డ చనన బడహమ రరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:88-10-3439
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బబఫరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3440
వయససస:28
లస: పప
7260 NDX2914646
పపరర: బడహమరరడడడ యలనననపపసర

7246 NDX1054246
పపరర: పరమమశశర రరడడడ పపరస

7241 NDX1055110
పపరర: శకదచవ పపరస

తసడడ:డ జగనననథ రరడడ చచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద మదదదగమసటర
ఇసటట ననస:88-10-3437/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనన బడహమ రరడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:88-10-3439
వయససస:35
లస: ససస స
7257 NDX2408409
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బబఫరరడడడ

94-200/473

తసడడ:డ కఖలమమరర లలల సకల మమరర
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరశమ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:88-10-3405
వయససస:42
లస: ససస స
7254 NDX2896850
పపరర: మలర శశరర వనననపపస

7243 NDX1054931
పపరర: వనసకరయమమ పపరస

94-200/469

భరస : జయ భరత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:74
లస: పప

భరస : యగయఖ రగత
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:38
లస: ససస స
7251 NDX2811354
పపరర: కకషష కలమలరర దసగరరరరల

94-200/470

భరస : పరమమశశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:42
లస: పప
7248 NDX3079860
పపరర: ననగగశవరరర రగత

7240 NDX1632414
పపరర: శరకవరణణ ససదఖ చచరరడడ

7238 NDX1054683
పపరర: కకషషమమరరస దసననన

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:88-10-3372
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ చచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జగనననథ రరడడ చచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-10-3373
వయససస:69
లస: ససస స
7245 NDX1054998
పపరర: జయభభరత రరడడడ పపరస

94-200/468

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:88-10-3372
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-10-3372
వయససస:19
లస: ససస స
7242 NDX1632463
పపరర: రరమకకటమమ చచరరడడ

7237 NDX1054741
పపరర: ననగమణణ దసననన

7262 NDX0706556
పపరర: సరసశత దనసరర

94-200/481

భరస : బబ స దనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3469
వయససస:54
లస: ససస స
94-200/483

7265 NDX0085126
పపరర: దనసరర కకరణ బభబమ

94-200/484

తసడడ:డ దనసరర బబ స
ఇసటట ననస:88-10-3469
వయససస:37
లస: పప
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7266 NDX1054162
పపరర: వనయకలమలరర వవమమల

94-200/485

భరస : శకనవరసరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/488

తసడడ:డ షరఠఫ సయద
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:31
లస: పప
94-200/1502

94-200/493

భరస : వనసకటటశశరరర� కరవవటట
ఇసటట ననస:88-10-3732
వయససస:50
లస: ససస స

7273 NDX0883611
పపరర: ననగ లకడమ� చసతల�

7276 NDX0745075
పపరర: వనసకటటశశరరర కరవవటట�

94-200/1504

7279 NDX3133790
పపరర: దచవకరరణ మసడచ

94-200/497

తసడడ:డ బభజ� షపక
ఇసటట ననస:88-10-8890
వయససస:37
లస: పప

7282 NDX0156794
పపరర: అబమదల రరహమలన� షపక�

94-227/1144

7285 NDX2187012
పపరర: బమజర పపదనల
భరస : కకటయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:88-11-3244
వయససస:32
లస: ససస స

7287 NDX1674440
పపరర: రమమశ ననరగబబ యన

7288 NDX1674424
పపరర: సరసబశవరరవప ననరగబబ యన

94-227/1147

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననరగబబ యన
ఇసటట ననస:88-11-3444
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ ఆకలల
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ దదసత
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:46
లస: ససస స

94-200/494

7291 NDX1423193
పపరర: వనసకట మహ లకడ దదసత

94-200/1505

7294 NDX1760355
పపరర: వనసకట మహహష దదసత
తసడడ:డ వనసకటయఖ దదసత
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:26
లస: పప

7274 NDX0753327
పపరర: వనసకట రమణ కరవవటట�

94-200/492

7277 NDX0078774
పపరర: వనసకట ససబబమమ� దనసరర

94-200/495

7280 NDX0157040
పపరర: ఫరతమల� షపక�

94-200/496

భరస : అబమదల రగహమలన�
ఇసటట ననస:88-10-8890
వయససస:39
లస: ససస స
94-200/498

94-227/1143
7283 NDX2187046
పపరర: వనసకట జజశల లకడమ పరటటబసడర

భరస : శకనవరస పడభభకర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:88-11-3230
వయససస:47
లస: ససస స
94-227/1145

7286 NDX2186998
పపరర: పస తషరరజ పపదల

94-227/1146

తసడడ:డ శకనస పపదల
ఇసటట ననస:88-11-3244
వయససస:24
లస: పప
94-227/1148

7289 NDX0531061
పపరర: రమణ ఆకలల

94-189/16

భరస : శవ ఆకలల
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:70
లస: ససస స
94-200/499

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/501

94-200/490

భరస : సరసబయఖ� దనసరర
ఇసటట ననస:88-10-3820
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననరగబబ యన
ఇసటట ననస:88-11-3444
వయససస:44
లస: పప
94-189/17

7271 NDX1056456
పపరర: శకనవరసరరవప వవమమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� కరవవటట
ఇసటట ననస:88-10-3732
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ� షపక
ఇసటట ననస:88-10-8890
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:88-11-3230
వయససస:53
లస: పప

7293 NDX1644567
పపరర: వనసకట లకడమ దదసతన

94-200/491

తసడడ:డ శరససన మసడచ
ఇసటట ననస:88-10-8367
వయససస:30
లస: ససస స

7281 NDX0159988
పపరర: గఫరర� షపక�

94-200/487

తసడడ:డ ససబభబరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటయఖ� కరవవటట
ఇసటట ననస:88-10-3732
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ లకలక
ఇసటట ననస:88-10-7281
వయససస:34
లస: పప

7290 NDX1493519
పపరర: దసరరర పడసరద ఆకలల

94-200/489

భరస : వనసకటటశశరరర� చసతల
ఇసటట ననస:88-10-3731
వయససస:32
లస: ససస స

7275 NDX0745281
పపరర: ననగగసదడమమ కరవవటట�

7284 NDX2187061
పపరర: శకనవరస పడభభకర పరటటబసడర

7270 NDX1064716
పపరర: హమద సయఖద

7268 NDX1064690
పపరర: జహహర సయఖద

తసడడ:డ షరఠఫ సయద
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షరఠఫ సయద
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:34
లస: పప

భరస : సయద మహమమద
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:22
లస: ససస స

7278 NDX2897288
పపరర: ననరరయణ రరడడడ లకలక

94-200/486

భరస : షరఠఫ సయద
ఇసటట ననస:88-10-3470
వయససస:49
లస: ససస స

7269 NDX1064757
పపరర: మహమద సయఖద

7272 NDX3178050
పపరర: సయద మమనన

7267 NDX1064237
పపరర: హలమల సయఖద

7292 NDX1819376
పపరర: వనసకట లకడమ దదసత

94-200/500

భరస : యలర యఖ దదసత
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:39
లస: ససస స
94-200/502

7295 NDX1819616
పపరర: యలర యఖ దదసత

94-200/503

తసడడ:డ చన గగపరల దదసత
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:49
లస: పప
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7296 NDX1423243
పపరర: మననయఖ దదసత
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94-200/504

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-11-3476
వయససస:83
లస: పప
7299 NDX0593749
పపరర: ఆవపల మలలర శశరర�

94-200/506

94-200/509

94-199/1222

Deleted
94-227/1243

తసడడ:డ గగపరల బమటట
ఇసటట ననస:88-11-3500
వయససస:32
లస: పప
7311 NDX2454627
పపరర: రరజగశశరర పపల

94-227/1149

94-227/1151

94-200/1164

Deleted
94-227/1155

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:88-11-3524
వయససస:26
లస: పప
7323 NDX2900637
పపరర: వజయ లకడమ జసపన
భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:88-11-3526
వయససస:43
లస: ససస స

7306 NDX2677045
పపరర: మమలలల షపక

94-200/1161

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:88-11-3482
వయససస:31
లస: పప
7309 NDX2567436
పపరర: ససమతడ బమటట

7312 NDX2915916
పపరర: బడహమయఖ రరససకలసటభర

7315 NDX2517977
పపరర: వనఫషషవ కసరబడ

7318 NDX2187236
పపరర: లకడమ దదపసస బసడనరర

94-227/1244

7324 NDX2943405
పపరర: శకనవరసమమరరస జసపన
తసడడ:డ జజశల నరసససహస
ఇసటట ననస:88-11-3526/1
వయససస:54
లస: పప

94-200/1160

7307 NDX2677144
పపరర: షరదదయల బబగమమ షపక

94-200/1162

7310 NDX2902740
పపరర: శరకవణణ కకరటభల

94-200/1530

భరస : శకనవరస కకరటభల
ఇసటట ననస:88-11-3512
వయససస:25
లస: ససస స
94-227/1516

7313 NDX2366680
పపరర: జయ భభరత కరసరబభద

94-227/1150

భరస : కకషష కరసరబభద
ఇసటట ననస:88-11-3521
వయససస:46
లస: ససస స
94-227/1152

7316 NDX2553410
పపరర: ససబభబ రరవప చసదవవలల

94-200/1163

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:88-11-3522/1
వయససస:44
లస: పప
94-227/1153

7319 NDX2187228
పపరర: వనసకట లకడమ లలత కలమలరర
బసడనరర
తసడడ:డ బభడమమ యఖ బసదనరర
ఇసటట ననస:88-11-3524
వయససస:53
లస: ససస స

94-227/1154

94-227/1156

7322 NDX2900645
పపరర: శకనవరస మమరరస జగసపసటట

94-200/1531

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:88-11-3524
వయససస:54
లస: పప
94-200/1532

7304 NDX2707735
పపరర: చననబభబమ షపక

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-11-3482
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:88-11-3524
వయససస:28
లస: ససస స
7321 NDX2187210
పపరర: శకనవరస రరవప బసడనరర

94-200/508

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కసరబడ
ఇసటట ననస:88-11-3521
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరవప చసదవవలల
ఇసటట ననస:88-11-3522/1
వయససస:36
లస: ససస స
7320 NDX2187194
పపరర: బభలలజ బసడనరర

94-200/510

తసడడ:డ ననగయఖ రరససకలసటభర
ఇసటట ననస:88-11-3519
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరసరబభద
ఇసటట ననస:88-11-3521
వయససస:47
లస: పప
7317 NDX2553436
పపరర: మమరర చసదవవలల

7303 NDX0744367
పపరర: పపలలరరరవప కకటభనల�

7301 NDX0743740
పపరర: వనసకట రరవప కకటభనల�
తసడడ:డ పపలలరరరవప� కకటభల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:34
లస: పప

భరస : గణణశ బమటట
ఇసటట ననస:88-11-3500
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర పపల
ఇసటట ననస:88-11-3517
వయససస:24
లస: ససస స
7314 NDX2366672
పపరర: కకషష కరసరబభద

94-200/507

తసడడ:డ ససబబయఖ� కకటభల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:61
లస: పప

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-11-3482
వయససస:28
లస: ససస స

7308 NDX2563492
పపరర: గణణశ బమటట

7300 NDX0744045
పపరర: శవమమ కకటభనల�

94-200/505
7298 NDX0743799
పపరర: శకలకడమ తరరపతమమ కకటభనల�

భరస : వనసకట రరవప� కకటభల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవప� కకటభల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపళర రరవప కకటననలల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:37
లస: పప
7305 NDX2930121
పపరర: షరదదయల బబగమమ షపక

94-152/627

భరస : చనన బభబమ షపక
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:88-11-3481
వయససస:37
లస: ససస స
7302 NDX0534313
పపరర: రరమలసజనవయమలల కకటననలల

7297 NDX2686863
పపరర: ధధలలదదబ షపక

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:88-11-3526
వయససస:54
లస: పప
94-200/1533

7325 NDX2863306
పపరర: శకనవరస మమరరస జసపన

94-200/1534

తసడడ:డ జజశల నరసససహస జసపన
ఇసటట ననస:88-11-3526/1
వయససస:53
లస: పప
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7326 NDX2943371
పపరర: వజయలకడమ జసపన
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94-200/1535

భరస : శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:88-11-3526/1
వయససస:43
లస: ససస స
7329 JBV2357184
పపరర: సతఖననరరయణ� బతష
స ల�

94-199/700

94-200/513

94-200/516

94-199/1224

94-200/521

94-200/523

94-200/526

తసడడ:డ సపఫదన�
ఇసటట ననస:88-12-3532
వయససస:40
లస: పప

7339 NDX1598236
పపరర: సరశత గసగరరరడడడ

7342 NDX2602977
పపరర: రమదచవ పపలబసడర

7345 NDX0450445
పపరర: రమలదచవ� పపలబసడర �

7348 NDX2603280
పపరర: వనసకయఖ పపలబసడర

94-200/1167

7351 NDX0533083
పపరర: కరఠమమలలర షపక

94-200/519

7354 NDX2914687
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ నలర పప
తసడడ:డ కకసడ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3532
వయససస:43
లస: పప

7334 NDX2280675
పపరర: పపరయఖ గమసటటరర

94-200/515

7337 NDX2355071
పపరర: ససబభబరరవప పససపపలలటట

94-200/518

7340 NDX1598194
పపరర: కమలలకర రరడడడ గసగరరరడడడ

94-200/520

తసడడ:డ అసకకరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3528
వయససస:39
లస: పప
94-151/893

7343 NDX2171635
పపరర: అనత పపలబసదల

94-200/522

భరస : వనసకటటశ పపలబసదల
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:26
లస: ససస స
94-200/524

7346 NDX0905497
పపరర: వనసకటటశ పపలబసడర

94-200/525

తసడడ:డ వనసకయఖ పపల బసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:30
లస: పప
94-200/1165

7349 NDX2602944
పపరర: వనసకటటష పపలబసడర

94-200/1166

తసడడ:డ వనసకయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:29
లస: పప
94-200/527

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3532
వయససస:29
లస: పప
94-200/529

94-200/512

తసడడ:డ రగశయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-12-3527
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటష పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:26
లస: ససస స
7353 NDX0533786
పపరర: జజన� షపక�

94-200/517

భరస : వనసకయఖ� పపల బసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ� పపల బసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:55
లస: పప
7350 NDX2618064
పపరర: అనత పపలబసడర

7336 NDX2408359
పపరర: సరయచసద పససపపలలటట

7331 NDX2522100
పపరర: శరకవణణ నలర పప

తసడడ:డ ననరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-12-716
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:88-12-3530
వయససస:33
లస: ససస స
7347 NDX0450593
పపరర: వనసకయఖ� పపలబసడర �

94-200/514

భరస : కమలలకర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3528
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3528
వయససస:71
లస: పప
7344 NDX0102590
పపరర: నరమల� పపలర గమర�

7333 NDX2280683
పపరర: ననరరయణమమ గమసటటరర

94-199/699

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-36/32
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-12-3527
వయససస:22
లస: పప

భరస : అసకకరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3528
వయససస:62
లస: ససస స
7341 JBV3036480
పపరర: అసకకరరడడడ గసగరరరడడడ

94-200/511

భరస : పపరయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-12-716
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-12-3527
వయససస:44
లస: ససస స
7338 NDX2881241
పపరర: వజయ లకడమ గసగరరరడడడ

7330 NDX2453132
పపరర: ననగగశశర రరవప ససరర

7328 JBV2357192
పపరర: శవపరరశత� బతష
స ల�

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:88-12-2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల ససరర
ఇసటట ననస:88-12-35/68
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నననభభయన
ఇసటట ననస:88-12-357/357
వయససస:43
లస: ససస స
7335 NDX2408342
పపరర: రమణకలమలరర పససపపలలటట

94-4/1234

భరస : బభజద షపక
ఇసటట ననస:88-12
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:88-12-2
వయససస:73
లస: పప
7332 NDX0352195
పపరర: రరధన ననననబబ యన

7327 NDX1577123
పపరర: రహహమ షపక

7352 NDX1724518
పపరర: సపఫదన షపక

94-200/528

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3532
వయససస:31
లస: పప
94-200/1538

7355 NDX2537041
పపరర: పదనమవత అలర సశశటట

94-200/530

భరస : ననగ భమషణస అలర సశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3534
వయససస:55
లస: ససస స
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7356 NDX2537074
పపరర: దదవఖ అలర సశశటట
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94-200/531

భరస : జయ కకషష అలర సశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3534
వయససస:29
లస: ససస స
7359 NDX2816395
పపరర: రరజఖలకడమ సరగనబబ యన

94-200/1539

94-199/1484

94-200/1540

94-200/538

94-188/39

94-200/539

94-222/520

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఈమన
ఇసటట ననస:88-12-3553
వయససస:45
లస: పప

7369 NDX2917029
పపరర: వనసకట కకషష నలర పప

7372 NDX1736729
పపరర: మలర ఖలరరరన రరవప మసరల

7375 NDX1597865
పపరర: కరశరరడడడ బబ రరడడడ

7378 NDX1719626
పపరర: పసర మహమమద అననసరర

94-188/1268

7381 NDX2844041
పపరర: పవన కలమలర మమతస నవన

94-200/1541

7384 NDX1644559
పపరర: పరరశత ఈమన
భరస : అనసతరరమయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:88-12-3554
వయససస:31
లస: ససస స

7364 NDX2065721
పపరర: మహహసదడ రరడడడ అనననస

94-200/535

7367 NDX0459859
పపరర: జజన బ� షపక�

94-200/537

7370 NDX1943233
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ అరకటర

94-222/518

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ అరకటర
ఇసటట ననస:88-12-3550
వయససస:31
లస: పప
94-188/40

7373 NDX2845204
పపరర: మధవ మసరల

94-199/1225

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప మసరల
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/540

7376 NDX1941823
పపరర: సరజద అననసరఠ

94-222/519

భరస : పసర మహమమద అననసరఠ
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:27
లస: ససస స
94-222/521

7379 NDX2946960
పపరర: అసకరరవప మమతస నవన

94-147/740

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమతస నవన
ఇసటట ననస:88-12-3552/1
వయససస:48
లస: పప
94-200/1542

తసడడ:డ అసక రరవప మమతస నవన
ఇసటట ననస:88-12-3552/1
వయససస:22
లస: పప
94-200/542

94-200/533

భరస : ఘన హహసపసన�
ఇసటట ననస:88-12-3550
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆస మహమమద అననసరర
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసక రరవప మమతస నవన
ఇసటట ననస:88-12-3552/1
వయససస:44
లస: ససస స
7383 NDX1495887
పపరర: ఈమన మసదయఖ

94-200/536

తసడడ:డ కరజ రరడడడ బబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:24
లస: పప
7380 NDX2851996
పపరర: అనసరరధ మమతస నవన

7366 NDX0638700
పపరర: రమణమమ నలర పప

7361 NDX0534263
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ యస

తసడడ:డ మలలకకసడ రరడడ అనననస
ఇసటట ననస:88-12-3549
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరశరరడడడ బబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:29
లస: ససస స
7377 NDX1881698
పపరర: ననరరయణ ఆలల

94-200/534

తసడడ:డ రరమ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3550
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:88-12-3551
వయససస:28
లస: పప
7374 NDX1597824
పపరర: బభల తరరపటమమ బబ రరడడ

7363 NDX0535658
పపరర: ఆదదలకడమ� అనననస�

94-200/1168

తసడడ:డ ససబభరరమణఖ
ఇసటట ననస:88-12-3546
వయససస:38
లస: పప

తలర : రమణమమ
ఇసటట ననస:88-12-3550
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3550
వయససస:50
లస: పప
7371 NDX1891101
పపరర: రరమలసజనవయమలల మసరల

94-200/532

భరస : కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3549
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ అననస
ఇసటట ననస:88-12-3549
వయససస:34
లస: పప
7368 NDX0638841
పపరర: నలర పప రమణనరరడడడ�

7360 NDX0534198
పపరర: ధనలకడమ� సమమదనడల�

7358 NDX2664217
పపరర: లకడమ పరల కకటట

భరస : యగగశ పరల కకటట
ఇసటట ననస:88-12-3535
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-12-3546
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మపపరర పస కల
ఇసటట ననస:88-12-3549
వయససస:40
లస: పప
7365 NDX2916302
పపరర: మలలకకసడ రరడడడ అననస

94-200/1795

తసడడ:డ ననగ భమషణస కకలలరర
ఇసటట ననస:88-12-3534
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3543
వయససస:30
లస: ససస స
7362 NDX3247731
పపరర: శకనవరససలల పస కల

7357 NDX3230307
పపరర: వనసకట జయ కకషష అలర సశశటట

7382 NDX1495846
పపరర: వనసకటలకడమ ఈమన

94-200/541

భరస : మసదయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:88-12-3553
వయససస:42
లస: ససస స
94-200/543

7385 NDX1644468
పపరర: అనసతరరమయఖ ఈమన

94-200/544

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఈమన
ఇసటట ననస:88-12-3554
వయససస:33
లస: పప
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7386 NDX2896405
పపరర: జయమణణ మగరల
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94-200/1543

భరస : సమమదనడలల మగరల
ఇసటట ననస:88-12-3559
వయససస:63
లస: ససస స
7389 NDX2896694
పపరర: దసరర దదపసక పససపపలలటట

94-200/1545

7390 NDX2896082
పపరర: రరజమమ ఆదదమళళ

94-200/1548

7393 NDX2720902
పపరర: ససరగశ బబ బమబరర

తసడడ:డ ననగర రరడడడ భమసరససదఅలర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:25
లస: ససస స
94-200/549

94-200/552

94-200/555

94-200/558

94-200/561

94-200/550

7408 NDX2465649
పపరర: రవసదడ రరడడడ ఎనసమమల

7411 NDX0535799
పపరర: వనసకట రమణ� మకకల�

94-200/1551

7414 NDX2896124
పపరర: లకడమ ససరర
భరస : ననగగశశర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:29
లస: ససస స

7394 NDX2896272
పపరర: ననగలకడమ యడవలర

94-200/1550

7397 NDX1907205
పపరర: కకటటశశరర భమసరససదఅలర

94-200/548

7400 NDX0449785
పపరర: ననగలకడమ� భమసపలర �

94-200/551

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:31
లస: ససస స
94-200/553

7403 NDX0450734
పపరర: ససబబ రతనమమ� భమసపలర �

94-200/554

భరస : ససబబ రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:53
లస: ససస స
94-200/556

7406 NDX1632380
పపరర: శకనస ససరరబ న

94-200/557

తసడడ:డ యలర మసద ససరరబ న
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:36
లస: పప
94-200/559

7409 NDX0657536
పపరర: ననగరరరడడడ భమమపలర

94-200/560

తసడడ:డ కకటటరరడడడ భమమపల
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:41
లస: పప
94-200/562

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:51
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ససరర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:41
లస: పప

7405 NDX0953042
పపరర: కకషరషరరడడడ భమసపలర

94-200/1547

తలర : కకసడమమ భమసరససదఅలర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర రరడడడ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� పరసర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:41
లస: పప
7413 NDX2838159
పపరర: ననగగశశర రరవప ససరర

94-200/547

తసడడ:డ ససబబరతనస
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:35
లస: పప
7410 NDX0460550
పపరర: శకనవరస రరవప� పరసర�

7402 NDX0447672
పపరర: కకసడమమ� భమమపలర �

7391 NDX2896397
పపరర: శకనవరస రరవప ఆదదమలర

భరస : ససరఖననరరయణ యడవలర
ఇసటట ననస:88-12-3567
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ� భమమపల
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:33
లస: పప
7407 NDX0535831
పపరర: కకటటశశరరరవప� మకకల�

94-200/1549

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : రవసదడ రరడడడ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:34
లస: ససస స
7404 NDX0856237
పపరర: కకటటరరడడడ భమసపలర

7399 NDX1605403
పపరర: నరమల ఎరస

94-200/1544

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3564
వయససస:19
లస: పప

భరస : అశశక పరస
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస ససరరబ న
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:28
లస: ససస స
7401 NDX2465631
పపరర: సరవతడ ఎనసమమల

94-200/1546

తసడడ:డ గమరవయఖ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:88-12-3566
వయససస:25
లస: పప

94-200/546 7396 NDX1518531
7395 NDX2099472
పపరర: ససవర కలమలరర భమసరససదఅలర
పపరర: లకడమ పరరశత పరస

7388 NDX3119732
పపరర: వరలకడమ పససపపలలటట

భరస : ననగరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-12-3561/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపదద వనసకటటశశరరర ఆదదమళళ
ఇసటట ననస:88-12-3564
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ బబ బమబరర
ఇసటట ననస:88-12-3566
వయససస:50
లస: ససస స

7398 NDX1632364
పపరర: అసజల పడసనన ససరరబ న

94-200/545

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3561
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-12-3561/1
వయససస:19
లస: ససస స
7392 NDX2722577
పపరర: ససశల బబ బమబరర

7387 NDX0535864
పపరర: గగపమమ� మకకల�

7412 NDX0821215
పపరర: భమమపలర ససబభబరరడడ

94-200/563

తసడడ:డ కకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:60
లస: పప
94-200/1552

7415 NDX2805802
పపరర: రరజకలమలర ససరర

94-200/1553

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:88-12-3568
వయససస:19
లస: పప
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7416 NDX0460196
పపరర: ఆదదలకడమ� పరసర�
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94-200/564

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3568/1
వయససస:37
లస: ససస స
7419 NDX2453306
పపరర: సస మ ధనవథ

94-200/566

94-199/1226

94-200/1558

94-199/1509

94-200/569

94-200/1561

తసడడ:డ ససబబరరవప కరగటట
ఇసటట ననస:88-12-3577
వయససస:29
లస: పప
7440 NDX2494904
పపరర: పడశరసత బబ యళళ
భరస : గమరర పడసరద రరడడడ బబ యళళ
ఇసటట ననస:88-12-3581
వయససస:34
లస: ససస స
7443 NDX1632208
పపరర: చనన కకటటశశరర అకకకశశటట
భరస : వనసకరటరరవ అకకకశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:26
లస: ససస స

7429 NDX1796111
పపరర: భభగఖ లకడమ నసనన

94-200/567

94-200/1557

7432 NDX0533828
పపరర: రరసబభబమ� మలలర ల�

7435 NDX2722528
పపరర: సరమమజఖస కరగటట

7438 NDX0460543
పపరర: వనసకటటశశరరర గరలస

7441 NDX1818295
పపరర: లకకమ రరడడడ బబ యళళ

7444 NDX0745158
పపరర: వజయలకడమ బభలశశటట �
భరస : ససగయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:39
లస: ససస స

7430 NDX1796194
పపరర: యమమన అసగడక

94-200/568

భరస : జయరరస అసగడక
ఇసటట ననస:88-12-3574
వయససస:59
లస: ససస స
94-200/570

7433 NDX2402360
పపరర: జజజ నవశశరర మలలరదద

94-20/951

భరస : గగపసకకషష కరగటట
ఇసటట ననస:88-12-3577
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/1562

7436 NDX2722544
పపరర: గగపస కకషష కరగటట

94-200/1563

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరగటట
ఇసటట ననస:88-12-3577
వయససస:31
లస: పప
94-200/571

7439 NDX2502920
పపరర: రమలదచవ బబ యలలర

94-199/701

తసడడ:డ కకన రరడడడ బబ యలలర
ఇసటట ననస:88-12-3581
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/573

తసడడ:డ కకన రరడడడ బబ యళళ
ఇసటట ననస:88-12-3581
వయససస:24
లస: పప
94-200/575

7424 NDX2722551
పపరర: రరమ రరడడడ దచవ రరడడడ

తలర : తరరపఠమమ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ గరలస
ఇసటట ననస:88-12-3580
వయససస:38
లస: పప
94-200/572

94-200/1556

94-200/1559 7427 NDX2727352
94-200/1560
7426 NDX2962637
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ దచవరరడడడ
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ దచవ రరడడడ

భరస : ససబబరరవప కరగటట
ఇసటట ననస:88-12-3577
వయససస:60
లస: ససస స
94-200/1564

7421 NDX2720910
పపరర: వనసగళ రరడడడ దచవ రరడడడ

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ దచవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3575
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస కరగటట
ఇసటట ననస:88-12-3577
వయససస:60
లస: పప
7437 NDX2727311
పపరర: యమగసధర కరగటట

94-199/1227

భరస : శకనస నసనన
ఇసటట ననస:88-12-3574
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ� మలలల
ఇసటట ననస:88-12-3575
వయససస:34
లస: ససస స
7434 NDX2720936
పపరర: ససబబ రరవప కరగటట

7423 NDX2912434
పపరర: వనసగళ రరడడడ దచవ రరడడడ

94-200/565

తలర : తరరపఠమమ దచవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3572
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గమరరసరశమ నసనన
ఇసటట ననస:88-12-3574
వయససస:43
లస: పప
7431 NDX0905505
పపరర: పడభభవత� మలలర ల�

94-200/1555

తసడడ:డ రరమరరడడడ దచవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:47
లస: ససస స
7428 NDX3287034
పపరర: శకనస నసనన

7420 NDX2896355
పపరర: ససనత వపపరర

7418 NDX2364685
పపరర: పవన కలమలర ససరర

తసడడ:డ ననగగసరశరరవ ససరర
ఇసటట ననస:88-12-3568 LAKSHMI NAGAR
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరగష వపపరర
ఇసటట ననస:88-12-3569
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ దచవ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3573
వయససస:48
లస: ససస స
7425 NDX2722593
పపరర: తరరపఠమమ దచవరరడడడ

94-200/1554

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ వపరపల
ఇసటట ననస:88-12-3568/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : భకర ధనవథ
ఇసటట ననస:88-12-3569
వయససస:35
లస: ససస స
7422 NDX2912384
పపరర: తరరపరతమమ దచవ రరడడ

7417 NDX2897304
పపరర: ససధనకర రరడడడ వపరపల

7442 NDX2494896
పపరర: గమరర పడసరద రరడడడ బబ యళళ

94-200/574

తసడడ:డ కకన రరడడడ బబ యళళ
ఇసటట ననస:88-12-3581
వయససస:35
లస: పప
94-200/576

7445 NDX1512673
పపరర: రమణమమ అకకకశశటట

94-200/577

తసడడ:డ పపలర యఖ అకకకశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:42
లస: ససస స
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7446 NDX1512681
పపరర: శకనవరసరరవప ససగమల
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94-200/578

తసడడ:డ కకసడయఖ ససగమల
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:34
లస: పప
7449 NDX2612513
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బభలలర పత

94-200/1169

94-200/582

7450 NDX2627933
పపరర: రరధన సమలసకకత చసతలపరటట

7453 NDX1384528
పపరర: రవసదడ చసతలపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3593
వయససస:50
లస: ససస స

7456 NDX2720944
పపరర: యగగసదడ ఆదదమలర

94-200/1569

7459 NDX2720951
పపరర: బభల గమరవయఖ ఆదదమలర

తసడడ:డ వరసస పరనసగసటట
ఇసటట ననస:88-12-3606
వయససస:22
లస: పప
94-200/587

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-12-3608
వయససస:48
లస: ససస స
7467 NDX1644609
పపరర: ఆసజనవయమలల పప సగమలలరర

94-200/590

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-12-3609
వయససస:44
లస: పప

94-200/581

7454 NDX2720928
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆదదమలర

94-200/1565

7457 NDX2722619
పపరర: శవ లకడమ ఆదదమలర

94-200/1568

భరస : బభల గమరవయఖ ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3593
వయససస:21
లస: ససస స
94-200/1570

7460 NDX3093473
పపరర: మసరసన బ షపక

94-200/1571

భరస : జరజ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:88-12--3603
వయససస:46
లస: ససస స
94-200/586

భరస : ససవర ననగసజ పరనకరలల మలజగటట
ఇసటట ననస:88-12-3607
వయససస:58
లస: ససస స

7463 NDX2422251
పపరర: ససవర ననగసజ పరనకరలల
మలజగటట
తసడడ:డ కలటటసబరరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:88-12-3607
వయససస:65
లస: పప

7465 NDX0078832
పపరర: ధన లకడమ అయలల�

7466 NDX0078808
పపరర: అశశక రరడ�డడ అయల�

94-200/589

7468 NDX0078816
పపరర: సరసబ రరడడడ� అయలల�

7471 NDX2816403
పపరర: మణణమలల పగడనల

94-200/585

94-200/588

తసడడ:డ సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3608
వయససస:32
లస: పప
94-200/591

తసడడ:డ ననగగసదడస
ఇసటట ననస:88-12-3612
వయససస:53
లస: పప

7469 NDX2305241
పపరర: మణణ కరసత రరడడ పగడనల

94-200/592

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-12-3609
వయససస:21
లస: పప
94-200/1572

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-12-3609
వయససస:18
లస: ససస స

94-200/594 7474 NDX1206119
7473 NDX0821249
పపరర: శకనవరస రరవప పస తనబబ యన�
పపరర: ఏడడకకసడలల పస తనబబ యన

తసడడ:డ ననగగసదడఎస�
ఇసటట ననస:88-12-3612
వయససస:47
లస: పప

94-200/1567

తసడడ:డ ససరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3608
వయససస:63
లస: పప
94-200/593

7451 NDX2468767
పపరర: మలధవ రరణణ పపడకకక

తసడడ:డ చనన గమరవపప ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3593
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-12-3608
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:88-12-3608
వయససస:56
లస: పప
7470 NDX2305233
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ పగడనల

94-200/583

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3594
వయససస:24
లస: పప

94-200/584 7462 NDX2422244
7461 NDX2465623
పపరర: శరత సరయ కలమలర పరనసగసటట
పపరర: జయ లకడమ మలజగటట

94-200/580

భరస : రవసదడ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3584
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆదదమలర
ఇసటట ననస:88-12-3593
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపద కకసడయఖ కలరక
ఇసటట ననస:88-12-3594
వయససస:36
లస: పప

7464 NDX1644492
పపరర: ఆదచమమ పప సగమలలరర

94-1/1368

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3584
వయససస:54
లస: పప

94-200/1566

7448 NDX0744615
పపరర: ససగయఖ బభలశశటట �

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3584
వయససస:18
లస: ససస స

7452 NDX2152403
పపరర: వ అనసత సరయ శరతచసదడ
చసతలపరటట
తసడడ:డ రవసదడ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3584
వయససస:23
లస: పప

7458 NDX2727337
పపరర: శకనస కలరక

94-200/579

తసడడ:డ చన వనసకస సరశమ అకకకశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శక రరస మమరరస బభలలలలసత
ఇసటట ననస:88-12-3583
వయససస:24
లస: పప

7455 NDX2720969
పపరర: నరసమమ ఆదదమలర

7447 NDX1512665
పపరర: పపలర యఖ అకకకశశటట

7472 NDX3220142
పపరర: బభలననగమమ పగడనల

94-200/1794

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-12-3609
వయససస:39
లస: ససస స
94-200/595

7475 NDX1632059
పపరర: వరహహడ షపక

94-200/596

భరస : సయల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:36
లస: ససస స
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7476 NDX1632042
పపరర: షహహదన షపక
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94-200/597

భరస : ససబభనన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/600

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:28
లస: పప

7480 NDX0532952
పపరర: జజన బభషర నసరరబషర

94-200/1573

7483 NDX2967610
పపరర: ఆదదలకడమ బబజగమ

94-200/602

భరస : వనసకట రరవప వవదసలలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3619
వయససస:33
లస: ససస స

7489 NDX2912400
పపరర: చచననరరడడడ తమమనవన
తసడడ:డ చనన చచనన రరడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:88-12-3620
వయససస:21
లస: పప

7491 NDX2912376
పపరర: పడతనప రరడడడ చలర

7492 NDX1644518
పపరర: వనసకటటశశరరర అలకగపలర

94-199/1230

తసడడ:డ వనసకటనరరస చలర
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:43
లస: ససస స
7497 NDX2816478
పపరర: ససశల అలకగపలర

94-200/1581

భరస : ననరరయణ కకసడచటట
ఇసటట ననస:88-12-3626/1
వయససస:43
లస: ససస స
7503 NDX1296060
పపరర: రవ కలమలర సససగరపస గమ
తసడడ:డ నతనయయల
ఇసటట ననస:88-12-3627
వయససస:45
లస: పప

94-199/1229

94-200/1575

7495 NDX2963163
పపరర: ససబమబలల చననపరరడడ

7498 NDX3290970
పపరర: రవచసద కకపసలల

7501 NDX0534230
పపరర: శశకళ సససగసపస గమ

7504 NDX0534461
పపరర: నతననయయలల� సససగసపస గమ�
తసడడ:డ సపఫమన�
ఇసటట ననస:88-12-3627
వయససస:68
లస: పప

94-200/604

7490 NDX2896710
పపరర: వనసకట శవ శశషషలకడమ యరమ

94-99/858

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యరమ
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-200/605

7493 NDX2811206
పపరర: ససబభబరరడడడ చననపరరడడడ

94-200/1577

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:48
లస: పప
94-200/1579

7496 NDX2883429
పపరర: ససశల అలకగ పలర

94-200/1580

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అలకగ పలర
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1826

7499 NDX3289808
పపరర: శకనవరసరరడడడ దసదసదకలసట

94-150/919

తసడడ:డ రరమరరడడడ దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:88-12-3623/1
వయససస:21
లస: పప
94-200/606

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:88-12-3627
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/608

7484 NDX2838100
పపరర: తడనవతడ బబజగస

తసడడ:డ వరయఖ వవదసలలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3619
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రతస
ఇసటట ననస:88-12-3621
వయససస:42
లస: పప
94-31/937

94-199/1228

తసడడ:డ దసస గరరర బబజగస
ఇసటట ననస:88-12-3618
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:28
లస: ససస స
7500 NDX2707859
పపరర: బభగఖ లకడమ కకసడచటట

94-200/1574

తసడడ:డ రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:88-12-3620/1
వయససస:37
లస: పప
94-200/1578

7481 NDX2912467
పపరర: ఒబమలమమ నలర పప
భరస : వనసకట కకసడ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3617
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చలపత వవదసలలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3619
వయససస:60
లస: ససస స
94-200/1576

94-200/599

94-200/603 7487 NDX1632794
7486 NDX1632778
పపరర: వనసకరటభరరవమమ వవదసలలపపరపప
పపరర: చలపత వవదసలలపపరపప

తసడడ:డ చలపత రరవప వవదసలలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3619
వయససస:35
లస: పప

7494 NDX2816502
పపరర: ససబమబలల చననపరరడడ

94-200/601

భరస : దసస గరరర బబజగమ
ఇసటట ననస:88-12-3618
వయససస:40
లస: ససస స

7485 NDX0640557
పపరర: ననగమణణ వవదసలలపపరపప

7478 NDX1689035
పపరర: ససభభన సయఖద

తసడడ:డ అబమదల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3617
వయససస:31
లస: పప

7488 NDX3061348
పపరర: వనసకట రరవప వవదసలలపపరపప

94-200/598

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:88-12-3614
వయససస:45
లస: ససస స

7479 NDX1632026
పపరర: ఖలససస సపఫదన షపక

7482 NDX2916195
పపరర: వనసకట కకసడనరరడడడ నలర పప

7477 NDX0593772
పపరర: షపక� బబ జజన�

7502 NDX0531863
పపరర: ససవరరస మమ� సససగపస గమ�

94-200/607

భరస : నలలనయలల�
ఇసటట ననస:88-12-3627
వయససస:63
లస: ససస స
94-200/609

7505 NDX2452928
పపరర: పడవణ కలమలర అలలర

94-222/522

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలలర
ఇసటట ననస:88-12-3629
వయససస:21
లస: పప
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7506 NDX2452985
పపరర: వనసకటటసశరరర అలలర
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94-222/523

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలలర
ఇసటట ననస:88-12-3629
వయససస:39
లస: పప
7509 NDX0737056
పపరర: ఫరతమమన షపక�

94-200/610

94-168/1113

భరస : రరమ కకటయఖ గమసడచబబ మమమ
ఇసటట ననస:88-12-3633
వయససస:52
లస: ససస స
7518 NDX2041572
పపరర: లకడమ దచవ మమలర సగర

94-200/612

94-200/1586

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3634
వయససస:36
లస: ససస స
7527 NDX1325620
పపరర: రగఫసయలబ షపక

94-200/618

94-200/621

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మణణకగ
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:52
లస: పప

94-168/1112

94-200/1582
7514 NDX3038338
పపరర: రరమ కకటయఖ గమసడచబబ మమమ

94-200/1584 7517 NDX3044641
7516 NDX3108446
పపరర: లకడమ ననరరయణ గమసడచబబ మమమ
పపరర: ఈశశరమమ గమసడచబబ మమమ

7519 NDX0534354
పపరర: కకటమమ� ఓబమలపపరస�

7522 NDX2896280
పపరర: శసకర రరవప బబ కకల

7525 NDX2184182
పపరర: నసరర హన షపక

7528 NDX0798298
పపరర: వనసకటటశశరరర లసగసపలర

7531 NDX1598285
పపరర: యయసస రతనస మణణకగ

7534 NDX2896207
పపరర: చనన బభబమ షపక
తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:88-12-.3637
వయససస:38
లస: పప

94-200/1585

తసడడ:డ లకకమ ననరరయణ గమసడచబబ మమమ
ఇసటట ననస:88-12-3633
వయససస:26
లస: ససస స
94-200/613

7520 NDX0532531
పపరర: బభలయఖ� ఓబమలపపరస�

94-200/614

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:67
లస: పప
94-200/1587

7523 NDX2896348
పపరర: లకడమ బబ కకల

94-200/1588

భరస : శసకర రరవప బబ కకల
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-200/616

7526 NDX0798280
పపరర: మహలకడమ లసగసపలర �

94-200/617

భరస : వనసకటటశశరరర� లసగసపలర
ఇసటట ననస:88-12-3636
వయససస:45
లస: ససస స
94-200/619

7529 NDX1598251
పపరర: మమరఠ ఒదచవ
డ ప

94-200/620

భరస : ననగరరజ ఒదచవ
డ ప
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/622

తసడడ:డ చనన కకటయఖ మణణకగ
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:31
లస: పప
94-200/624

7511 NDX2916989
పపరర: రమణ రరడడడ అలకగపలర

తసడడ:డ చనన కకటయఖ గమసడచబబ మమమ
ఇసటట ననస:88-12-3633
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ లసగసపలర
ఇసటట ననస:88-12-3636
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటయఖ మణణకగ
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:27
లస: ససస స
7533 NDX1598277
పపరర: చనన కకటయఖ మణణకగ

94-188/41

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:88-12-3636
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : షగఠర
ఇసటట ననస:88-12-3636
వయససస:70
లస: ససస స
7530 NDX1598293
పపరర: మషర రరణణ మణణకగ

7513 NDX2533693
పపరర: ససధఖ నలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ కకల
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:48
లస: పప
94-200/615

94-224/1533

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:88-12-3632
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభలయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ కకల
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:68
లస: ససస స
7524 NDX0535195
పపరర: వనసకట రమణ అలలకగపలర

94-200/611

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ గమసడచబబ మమమ
ఇసటట ననస:88-12-3633
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడడ మమలర సగర
ఇసటట ననస:88-12-3633/1
వయససస:41
లస: ససస స
7521 NDX2896116
పపరర: పపననమమ బబ కకల

7510 NDX0535278
పపరర: జహరబ� షపక�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3632
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/1583

7508 NDX2805661
పపరర: కకసడ రరడడడ అసకకరరడడడ

తసడడ:డ అసజ రరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3629
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:88-12-3631
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:88-12-3632
వయససస:32
లస: ససస స
7515 NDX3042553
పపరర: రరమమలల గమసడచబబ మమమ

94-224/1213

భరస : శకనస ఉలర
ఇసటట ననస:88-12-3629
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:88-12-3631
వయససస:52
లస: ససస స
7512 NDX2916963
పపరర: ససజజత అలకగపలర

7507 NDX2684900
పపరర: శరరద ఉలర

7532 NDX1688714
పపరర: మమలలల షపక

94-200/623

తసడడ:డ ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:36
లస: పప
94-200/1536

7535 NDX2837649
పపరర: సమమమన షపక

94-200/1589

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:54
లస: ససస స
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7536 NDX2896330
పపరర: ననగమర వల షపక
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94-200/1590

తసడడ:డ అబమదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:51
లస: పప
7539 NDX2897593
పపరర: మమలలల షపక

94-200/1593

94-200/626

94-200/1596

94-200/1599

94-200/631

94-200/635

94-200/637

తసడడ:డ మమనననయఖ kareddala
ఇసటట ననస:88-12-3648
వయససస:43
లస: పప

94-200/1597

7552 NDX0838102
పపరర: వనసకటమమ కససనబబ యన�

7555 NDX0883249
పపరర: అమర ననథ బబ యన

7558 NDX2306975
పపరర: భభసకర రరవప ఆకలల

94-200/1601

7561 NDX0534677
పపరర: ససనత� యడర పపరపప�

94-200/628

7564 NDX2682896
పపరర: రరమమఆ యలడడల
తసడడ:డ నడపన యలడడల
ఇసటట ననస:88-12-3650
వయససస:36
లస: పప

94-200/1595

7547 NDX2922573
పపరర: వనసకట రరడడడ తమలమ

94-200/1598

7550 NDX0449694
పపరర: ససరగష బభబమ� కససనబబ యన�

94-200/630

తసడడ:డ వనసటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3639
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/632

7553 NDX0883231
పపరర: శవ కలమలరర� బబ యన�

94-200/634

భరస : అమరరనథ� భభయన
ఇసటట ననస:88-12-3641
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/636

7556 NDX3044401
పపరర: శకనవరస సనగవరపప

94-200/1600

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సనగవరపప
ఇసటట ననస:88-12-3642
వయససస:19
లస: పప
94-200/638

7559 NDX2380616
పపరర: పదనమవత కకమరరశశటట

94-188/42

భరస : వనసకటటసశరరర కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3645
వయససస:53
లస: ససస స
94-200/639

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3648
వయససస:32
లస: ససస స
94-222/524

7544 NDX2762425
పపరర: వనసకట రరడడడ తమలమ

తసడడ:డ పరనకల రరడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:88-12-3643
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపదద గమరరమమరరస కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3645
వయససస:56
లస: పప
7563 NDX1611731
పపరర: రరమననరరయణ కరరకడర

7549 NDX0837708
పపరర: ఉషరరరణణ కససనబబ యన�

94-200/625

Deleted

తసడడ:డ అమమయఖ భభయన
ఇసటట ననస:88-12-3641
వయససస:38
లస: పప

భరస : భభసకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:88-12-3643
వయససస:22
లస: ససస స
7560 NDX2896587
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమరరశశటట

7546 NDX2922391
పపరర: వనసకట రరడడడ తమలమ

7541 NDX1632182
పపరర: వజయ లకడమ బరస

తసడడ:డ పరనకల రరడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� కససనభభయన
ఇసటట ననస:88-12-3639
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అమమయఖ భభయన
ఇసటట ననస:88-12-3641
వయససస:56
లస: ససస స
7557 NDX2306488
పపరర: రమలదచవ ఆకలల

94-200/627

భరస : ససరగష బభబమ� కససనభభయన
ఇసటట ననస:88-12-3639
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:88-12-3639
వయససస:51
లస: ససస స
7554 NDX0535476
పపరర: అసజమమ బబ యన

7543 NDX1689076
పపరర: నమమ రరడడ బరస

94-200/1592

భరస : నమమ రరడడ బరస
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలరరడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:48
లస: ససస స
7551 NDX1206069
పపరర: సపఫదనబ షపక

94-200/1594

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడ బరస
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరల రరడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:63
లస: పప
7548 NDX2759595
పపరర: శక దచవ తమలమ

7540 NDX2896157
పపరర: రషసద షపక

7538 NDX2896140
పపరర: దధలద బ షపక

భరస : చనన బభబమ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నమమ రరడడ బరస
ఇసటట ననస:88-12-3638
వయససస:29
లస: పప
7545 NDX2922292
పపరర: వనసకట రరడడడ తమలమ

94-200/1591

తసడడ:డ అబమదల రజక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3637
వయససస:34
లస: పప
7542 NDX1689118
పపరర: శకనవరససలల బరస

7537 NDX2842086
పపరర: ననగమర వల షపక

7562 NDX0534743
పపరర: రమణ యదలపపరపప

94-200/640

భరస : వనసకటటశశరరర యదలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3648
వయససస:43
లస: ససస స
94-187/895

7565 NDX2930196
పపరర: చననమమ యలడడల

94-199/1231

భరస : నదచపనన యలడడల
ఇసటట ననస:88-12-3650
వయససస:72
లస: ససస స
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7566 NDX0533737
పపరర: ససరగష వనమ రరడడడ
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94-200/641

తసడడ:డ శవయఖ వనమ రరడడ
ఇసటట ననస:88 -12-3652
వయససస:31
లస: పప
7569 NDX2896314
పపరర: ఉమల మహహశశరర చలర

94-200/1604

7570 NDX2748309
పపరర: భభగబన ననయక

94-200/642

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:88-12-3656
వయససస:68
లస: పప

7573 NDX2547685
పపరర: కకసడరరడడడ ససగన

94-200/643

భరస : ఉపపసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3656/2
వయససస:27
లస: ససస స

7576 NDX1393727
పపరర: ఉపపసదడ రరడడడ మమళళ

94-200/1607

Deleted
94-200/1173

భరస : కకసడరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:88-12-3658
వయససస:34
లస: ససస స

7579 NDX2680437
పపరర: కకసడరరడడడ ససగన

94-200/1170

94-200/644

94-200/647

7585 NDX0774620
పపరర: బభజబభబమ గగపసదచశ�

తసడడ:డ ననగరరజ KOKKILIGADDA
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ ననరరయణ� గగపసదచశ
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:29
లస: పప

7587 NDX2896298
పపరర: హహమలత కకకకకలగడడ

7588 NDX2041515
పపరర: రరమలసజల సరగరనబబ యన

94-200/1608

భరస : ననగరరజ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:30
లస: ససస స

94-200/1171

7591 NDX2125343
పపరర: రరమకగశవ సరగరనబబ యన

7574 NDX2896215
పపరర: సరమమజఖస ననదచసడర

94-200/1605

7577 NDX2896165
పపరర: ససరఖననరరయణ యడవలర

7580 NDX2641835
పపరర: రజన ససగన

94-200/1172

94-200/645

7583 NDX0774836
పపరర: భమలకడమ గగపసదచవ�

94-200/646

భరస : చసదడ ననరరయణ� గగపసదచవ
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:45
లస: ససస స
94-200/648

7586 NDX0774844
పపరర: చసదడ ననరరయణ గగపసదచవ

94-200/650

7589 NDX1644617
పపరర: చసదనడవత గమమమమళళ

94-200/651

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:88-12-3661
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/653

7592 NDX0078923
పపరర: అసజల� కకసడపరటట�

94-200/654

తసడడ:డ చచననరరయమడడ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3661
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరపడసరద రరవప� కకసడపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3664
వయససస:38
లస: ససస స

7593 NDX0078881
పపరర: సరమలమజఖస� కకలసరన�

7594 NDX0534792
పపరర: శకనవరసరరవప� కలలసరన�

7595 NDX0078907
పపరర: మసరసనన రరవప కకలసరన

భరస : మసరసన రరవప� కకలసరన
ఇసటట ననస:88-12-3664
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప� కలలసరన
ఇసటట ననస:88-12-3664
వయససస:35
లస: పప

94-200/649

తసడడ:డ చచననయఖ గగపసదచవ
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చచననరరయమడడ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3661
వయససస:27
లస: పప
94-200/655

94-200/1606

భరస : కకసడరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:88-12-3658
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమకగశవ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3661
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/652

94-188/1270

తసడడ:డ గమరవయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:88-12-3657
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగరరజ కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:88-12-3659
వయససస:30
లస: ససస స

7584 NDX2502060
పపరర: గగపస ననద కకకకకలగడడ

7571 NDX2748283
పపరర: ఝనస ననయక

భరస : ఏడడకకసడలల ననదచసడర
ఇసటట ననస:88-12-3656
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:88-12-3658
వయససస:40
లస: పప
7582 NDX2501567
పపరర: హహమలత కకకకకలగడడ

94-200/1603

భరస : భభగబన ననయక
ఇసటట ననస:88-12-3655
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ మమళళ
ఇసటట ననస:88-12-3656/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ యడవలర
ఇసటట ననస:88-12-3657
వయససస:26
లస: ససస స

7590 NDX2125319
పపరర: చసదడమహన సరగరనబబ యన

94-188/1269

తసడడ:డ లకడమరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:88-12-3656
వయససస:39
లస: పప

7575 NDX1393735
పపరర: భమవనవశశరర మమలల

7568 NDX2896306
పపరర: యగగశశర రరవప చలర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:88-12-3653
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ దచననభధస ననయక
ఇసటట ననస:88-12-3655
వయససస:57
లస: పప

7572 NDX2453363
పపరర: ఏడడకకసడలల ననదచసడర

7581 NDX2547701
పపరర: రజన ససగన

94-200/1602

తసడడ:డ ససరగశ వరణణమరగదద
ఇసటట ననస:88-12-3652
వయససస:23
లస: పప

భరస : యగగశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:88-12-3653
వయససస:34
లస: ససస స

7578 NDX2896199
పపరర: పడసనన యడవలర

7567 NDX3025459
పపరర: లకడమ పడసనన వరణణమరగదద

94-200/656

94-200/657

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకలసరన
ఇసటట ననస:88-12-3664
వయససస:61
లస: పప
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7596 NDX2041457
పపరర: ఆదద లకడమ దసపరటట
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94-200/658

తసడడ:డ ససబబయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3666
వయససస:25
లస: ససస స
7599 NDX0934737
పపరర: శకలకడమ ఆళళళ

94-200/660

7600 NDX0883264
పపరర: భభసకర రరవప� ఆళళళ�

94-224/1214

7603 NDX1719766
పపరర: కరఠమమన షపక
భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3673/1
వయససస:56
లస: ససస స

7605 NDX1409573
పపరర: పడసనన పళళళ

7606 NDX0459784
పపరర: ననగమణణ పసటటల

94-200/664

భరస : జవర రతనస పళళళ
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:25
లస: పప
7611 NDX1206044
పపరర: కకటటశశర రరవప పలర పప

7609 NDX1409565
పపరర: జవర రతనస పళళళ

94-200/670

7612 NDX1206077
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

7615 NDX2936532
పపరర: నరసససహ కళళకలసటర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3675 WORD-25
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ భమయఖ కళళకలసటర
ఇసటట ననస:88-12-3676
వయససస:32
లస: పప

7617 NDX2896843
పపరర: వనసరమమ బభచలలగమడడపటట

7618 NDX2896132
పపరర: చధడమమ కళళకలసటర

94-200/1611

భరస : వనసకట చచననయఖ
ఇసటట ననస:88-12-3676
వయససస:30
లస: ససస స
7620 NDX0160499
పపరర: మరర బ పఠరన

94-200/675

భరస : చరకయఖ రరచకలసట
ఇసటట ననస:88-12-3680
వయససస:37
లస: ససస స

7621 NDX0774760
పపరర: శవమమ మలలర ల�

94-200/665

7624 NDX2305837
పపరర: గగశయ షపక
భరస : రబభబన బభషర షపక
ఇసటట ననస:88-12-3683/2
వయససస:21
లస: ససస స

94-188/1148

7604 NDX2184208
పపరర: నబన షపక

94-200/663

7607 NDX2184190
పపరర: రషసదన బబగమ షపక

94-200/666

భరస : అబమదల అజమ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:56
లస: ససస స
94-200/668

7610 NDX1206135
పపరర: ధన లకడమ పలర పప

94-200/669

భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3674
వయససస:46
లస: ససస స
94-200/671

7613 NDX2501336
పపరర: శకలకడమ పలర పప

94-200/672

భరస : కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3675
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/1609

7616 NDX2896256
పపరర: వనసకట చచననయఖ
బచచలలగమడడపరటట
తసడడ:డ చచననయఖ బచచలలగమడడపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3676
వయససస:32
లస: పప

94-200/1612

7619 NDX0774661
పపరర: మలలర శశరర మలలర ల�

94-200/1610

94-200/674

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3679
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/676

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3679
వయససస:55
లస: ససస స
94-200/1614

7601 NDX2679041
పపరర: శకదచవ కయకకకకలల

భరస : అబమదల గణణ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహ కళళకలసటర
ఇసటట ననస:88-12-3676
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససలలమలన ఖలన
ఇసటట ననస:88-12-3679
వయససస:46
లస: ససస స
7623 NDX2897437
పపరర: లకడమ రరచకలసట

94-200/662

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3674
వయససస:53
లస: పప
94-200/673

94-161/591

భరస : ససబభబరరవప కయకకకకలల
ఇసటట ననస:88-12-3670
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:88-12-3674
వయససస:31
లస: పప
7614 NDX2502078
పపరర: ససభడమణఖస పలర పప

94-200/661

భరస : ననగగశశర రరవప పసటల
ఇసటట ననస:88-12-3673/2
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/667

7598 NDX2617785
పపరర: శక లకడమ అల

భరస : భభసకరరరవప అల
ఇసటట ననస:88-12-3668
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3668
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కయకకకకలల
ఇసటట ననస:88-12-3670
వయససస:19
లస: పప

7608 NDX1796582
పపరర: నరగసదడ పసటటల

94-200/659

భరస : బసవవశశర రరవప మమషసటపలర
ఇసటట ననస:88-12-3666
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:88-12-3668
వయససస:40
లస: ససస స
7602 NDX2684793
పపరర: ననగ శకనవరస కయకకకకలల

7597 NDX1598137
పపరర: పదమ మమషసటపలర

7622 NDX2897585
పపరర: చరకయఖ రరచకలసట

94-200/1613

తసడడ:డ ననగయఖ రరచకలసట
ఇసటట ననస:88-12-3680
వయససస:49
లస: పప
94-200/677

7625 NDX2896769
పపరర: మమసతనజ బబగమమ షపక

94-200/1615

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3683/2
వయససస:47
లస: ససస స
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7626 NDX2896736
పపరర: రబబన బభష షపక
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94-200/1616

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3683/2
వయససస:24
లస: పప
7629 NDX0449868
పపరర: ధన లకడమ� నసదదపరటట�

94-200/680

94-152/628

94-200/684

94-200/687

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:43
లస: పప
7644 NDX2305373
పపరర: ధనలకడమ మరరకశశటట

94-200/692

94-224/1534

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3692
వయససస:38
లస: పప

94-200/688

7645 NDX2305407
పపరర: వనసకట రరవప మరరకశశటట

7648 NDX2837656
పపరర: సజమల షపక

94-200/695

7651 NDX0769802
పపరర: వనసకటమమ� నటట
ట రర�

94-200/1617

7654 NDX3082633
పపరర: షపక జజన సపఫదన
తసడడ:డ షపక ససబభన
ఇసటట ననస:88-12-3695
వయససస:22
లస: పప

94-200/686

7640 NDX0447730
పపరర: రరజగశ కససనబబ యన

94-200/689

7643 NDX2305449
పపరర: ననగమణణ మరరకశశటట

94-200/691

భరస : వనసకట రరవప మరరకశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3690
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/693

7646 NDX2684165
పపరర: నబయల బఇవనఫ షపక

94-224/1215

భరస : లలల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:88-12-3691
వయససస:73
లస: ససస స
94-224/1535

7649 NDX0934828
పపరర: ససశల కకడసరర

94-200/694

భరస : శకనవరససలల కకడసరర
ఇసటట ననస:88-12-3692
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/696

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3692
వయససస:55
లస: ససస స
94-200/698

7637 NDX0445908
పపరర: నరమల వరక�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకకమమల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3691
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-12-3692
వయససస:34
లస: ససస స
7653 NDX0769877
పపరర: వనసకట ననరరయణ� నటట
ట రర�

7642 NDX2896041
పపరర: ససభభన బ షపక

94-200/683

తసడడ:డ బభలయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మలరరశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3690
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లలల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:88-12-3691
వయససస:48
లస: పప
7650 NDX0883132
పపరర: ససభభషసణణ� నటట
ట రర�

94-200/685

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3689/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మరరకశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3690
వయససస:46
లస: ససస స
7647 NDX2804847
పపరర: కరరమమలర షపక

7639 NDX0450544
పపరర: భమలకడమ� పస సరన�

94-200/682

భరస : రసగయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-12-3688
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:69
లస: ససస స
94-200/690

7631 NDX0464347
పపరర: ననగగసదడమమ� గసటభ�

94-199/1489 7634 NDX2459451
7633 NDX3263860
పపరర: వజయ జజనకక రరణణ సప మరరజ
పపరర: చననమమ రరవపల

7636 NDX0818120
పపరర: పదమ కససనబబ యన

94-200/679

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3687
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరజగశ
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:88-12-3689
వయససస:38
లస: ససస స
7641 NDX0445866
పపరర: రమమష పస సరన�

94-200/681

భరస : ననగగశశర రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:88-12-3688
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-12-3688
వయససస:64
లస: పప
7638 NDX0838193
పపరర: పదనమవత పస సరన

7630 NDX0448308
పపరర: నళన� గసట�

7628 NDX0445940
పపరర: శవ కరససబబ యన�

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3685
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3687
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హరర బభబమ మతషకలమలర
ఇసటట ననస:88-12-3688
వయససస:76
లస: ససస స
7635 NDX2305340
పపరర: రసగయఖ రరవపల

94-200/678

తసడడ:డ ననగగసదడస�
ఇసటట ననస:88-12-3684
వయససస:71
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:88-12-3687
వయససస:34
లస: ససస స
7632 NDX2707370
పపరర: లకడమ మతషకలమలర

7627 NDX0883579
పపరర: శశషయఖ� గసటభ�

7652 NDX0883405
పపరర: శకనవరససలల� కకడసరర�

94-200/697

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-12-3692
వయససస:37
లస: పప
94-199/1232

7655 NDX2133650
పపరర: మమసతనజ షపక

94-200/699

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3695
వయససస:38
లస: ససస స

Page 74 of 304

7656 NDX2133643
పపరర: జజన సపఫదన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/700

తసడడ:డ ససబభన షపక షపక
ఇసటట ననస:88-12-3695
వయససస:23
లస: పప
7659 NDX0821264
పపరర: అమననబ సయఖద�

94-200/703

94-200/1618

94-200/707

94-200/710

భరస : వనసకటటశశరరర దరణణకకట
ఇసటట ననస:88-12-3699
వయససస:34
లస: ససస స
7674 NDX1632240
పపరర: శవ ననగగసదడఎస కరయకకకకల

94-200/716

94-200/1622

భరస : నజమమదదదన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3706
వయససస:27
లస: ససస స

7669 NDX0821280
పపరర: రరస కకటటశశర రరవప పస రర

94-200/711

94-222/527

7681 NDX2408375
పపరర: జజఖతఖర ఆకలనసరర

94-200/714

7684 NDX1719709
పపరర: జజమర అహమద షపక
తసడడ:డ బభబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:88-12-3706
వయససస:29
లస: పప

94-200/706

7667 NDX0821348
పపరర: తరఠపటమమల పప రర

94-200/709

7670 NDX0821322
పపరర: వవసకటభదదడ పప రర

94-200/712

7673 NDX1423201
పపరర: సరగజన ధరణణకకట

94-200/715

భరస : వనసకటటశశరరర దరణణకకట
ఇసటట ననస:88-12-3699
వయససస:66
లస: ససస స
94-200/1620

7676 NDX2897312
పపరర: రమణ రరడడడ అలకగపలర

94-200/1621

తసడడ:డ రమ రరడడడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:88-12-3701
వయససస:40
లస: పప
94-222/525

7679 NDX1881763
పపరర: చచఫతనఖ ఆలల

94-222/526

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:88-12-3704
వయససస:26
లస: పప
94-200/717

భరస : కకటటశశరరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:88-12-3705
వయససస:33
లస: ససస స
94-222/528

7664 NDX2305803
పపరర: రతన కలమలరర పస రర

తసడడ:డ కకటయఖ పప రల
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:50
లస: పప

7672 NDX0744979
పపరర: శశషమమ మమడడసస�

7678 NDX2366136
పపరర: ననగగశశరర తనడడకకసడ

94-200/705

భరస : వనసకటభదదడ పప రల
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననసరయఖ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:88-12-3704
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:88-12-3704
వయససస:34
లస: పప
7683 NDX1719642
పపరర: హహసపనర ఖలతషస షపక

94-200/708

భరస : మలర కరరరరన రరవప మమదదపపపప
ఇసటట ననస:88-12-3700/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ అలకగపలర
ఇసటట ననస:88-12-3701
వయససస:38
లస: ససస స
7680 NDX2366144
పపరర: చనన ననసరయఖ తనడడకకసడ

7666 NDX0744037
పపరర: కకటటశశరమమ పప రర �

7675 NDX3030665
పపరర: వరర న దచవ మమదదపపపప

7661 NDX0821108
పపరర: మమసస ఫర సయఖద�

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప పస రర
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరశస� మమడడసస
ఇసటట ననస:88-12-3699
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర కరయకకకకల
ఇసటట ననస:88-12-3700
వయససస:36
లస: ససస స
7677 NDX2896785
పపరర: అనసరరధ అలకగపలర

94-200/1619

తసడడ:డ వనసకటభదదడ పస రల
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:34
లస: పప
94-200/713

94-200/702

తసడడ:డ మహబమ సయఖద�
ఇసటట ననస:88-12-3696
వయససస:54
లస: పప

భరస : అసకరరరవప� పప రల
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరవ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:33
లస: పప
7671 NDX1423268
పపరర: మలధవ ధరణణకకట

94-200/704

తసడడ:డ ససబబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3697/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-12-3698
వయససస:28
లస: ససస స
7668 NDX2305928
పపరర: ననగగశశర రరవప యరకసశశటట

7660 NDX0821223
పపరర: మరరవల షపక�

7663 NDX2729887
పపరర: ససనలకలమలర రరడడడ లసగరరరడడడ

7658 NDX0821447
పపరర: గగససయల షపక�

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:88-12-3696
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:88-12-3696
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:88-12-3697/2
వయససస:19
లస: పప
7665 NDX2305894
పపరర: పదమ యరకసశశటట

94-200/701

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:88-12-3695
వయససస:43
లస: పప

భరస : మమసస ఫర�
ఇసటట ననస:88-12-3696
వయససస:48
లస: ససస స
7662 NDX2851954
పపరర: ఆకగశ బభబమ కకడసరర

7657 NDX0534867
పపరర: ససబభన� షపక�

7682 NDX2408367
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలనసరర

94-200/718

తసడడ:డ ససబభబరరవప ఆకలనసరర
ఇసటట ననస:88-12-3705
వయససస:45
లస: పప
94-222/529

7685 NDX3076262
పపరర: హరర తచజ జలకసటట

94-200/1623

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:88-12-3707
వయససస:22
లస: పప
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7686 NDX0150706
పపరర: ననగగసదడస మలర పరపప�

94-222/530

భరస : యలర యఖ� mallavarpu
ఇసటట ననస:88-12-3707
వయససస:40
లస: ససస స
94-222/533

తసడడ:డ అసకకరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3708
వయససస:44
లస: ససస స
94-200/720

భరస : మసరసన రరవప� ఆకలల
ఇసటట ననస:88-12-3709
వయససస:49
లస: ససస స

94-222/534

7693 NDX0838300
పపరర: ననగరరజ సససకర�

94-222/536

భరస : అబమబలల yalamanchali
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:54
లస: ససస స

7696 NDX1908005
పపరర: మణణకసఠ దసగరరరరల

94-200/721

94-222/539

తసడడ:డ ససరయఖ yalamanchali
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:58
లస: పప

7699 NDX0878918
పపరర: రరజశశఖర� మలలర ల�

94-222/537

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3712
వయససస:42
లస: ససస స
7704 NDX0883165
పపరర: కరమమశశరరరవప మమసడన�

94-222/540

94-200/723

94-199/1235

94-222/542

7708 NDX1515370
పపరర: ససబభబరరవప బబ రరగడడ

94-200/724

తసడడ:డ చనన గమరపప� ఆదదమల
ఇసటట ననస:88-12-3714
వయససస:40
లస: ససస స

7711 NDX2684801
పపరర: చచసచమమ తనటట

94-222/543

7714 NDX1295963
పపరర: అపరప రరవప రరగగలల
తసడడ:డ అససరరపస లల
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:47
లస: పప

94-222/538

7700 NDX2893741
పపరర: వల షపక

94-199/1233

7703 NDX0883199
పపరర: శరఖమల మమసడన�

94-200/722

7706 NDX1617747
పపరర: లకడమ బససరఏదదద

94-222/541

7709 NDX0593707
పపరర: తషలశమమ� ఆదదమలర �

94-200/725

భరస : వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-12-3714
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1174

భరస : యగయఖ తనటట
ఇసటట ననస:88-12-3714
వయససస:54
లస: ససస స
94-200/728

7697 NDX1031673
పపరర: ససవరష రరజ యలమసచల

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ బససరఏదదద
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:67
లస: పప
94-200/726

94-222/535

భరస : వశశననధస�
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నలలదదడ మసడ
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ తపనన బససరఠడడ
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:37
లస: పప
7710 NDX0594226
పపరర: వనసకటననరరయణ� ఆదదమలర �

7705 NDX0883181
పపరర: వశశననధస మమసడన

7694 NDX0878884
పపరర: శవమమ� మలలర ల�

తసడడ:డ కరశస మహమమద
ఇసటట ననస:88-12-3712
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3712
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశననధస� మసడ
ఇసటట ననస:88-12-3713
వయససస:34
లస: పప
7707 NDX1617648
పపరర: శకనవరస బససరఏదదద

7702 NDX2893766
పపరర: గగససయల షపక

94-200/719

తసడడ:డ అబమబలల yalamanchali
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమయఖ� mallela
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:35
లస: పప
94-199/1234

7691 NDX0449983
పపరర: ననగలకడమ సససకర

భరస : శవరరమయఖ� mallela
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:88-12-3710
వయససస:25
లస: పప

7698 NDX1031699
పపరర: అబమబలల యలమసచల

94-222/532

భరస : ననగరరజ సససకర
ఇసటట ననస:88-12-3709
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� సససకర
ఇసటట ననస:88-12-3709
వయససస:38
లస: పప

7695 NDX1031541
పపరర: రగఖమమ యలమసచల

భరస : అససరరపస లల� రరగగలల
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:69
లస: ససస స

7690 NDX1849712
పపరర: వనసకట రఘమ ననథ రరడడ కళరస

7688 NDX2172963
పపరర: వనసకట ససబబమమ బబ ళళవపల

భరస : రమణ రరడడడ బబ ళళవపల
ఇసటట ననస:88-12-3708
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:88-12-3708
వయససస:24
లస: పప

7692 NDX0883280
పపరర: వరమమ� ఆకలల�

7713 NDX0449835
పపరర: అపపపలమమ� రరగగలల�

94-222/531

తసడడ:డ పరపయఖ� mallavarapu
ఇసటట ననస:88-12-3707
వయససస:42
లస: పప

7689 NDX1832394
పపరర: ససమలత గసగరరరడడడ

7701 NDX2893758
పపరర: కరఠమమన షపక

7687 NDX0149310
పపరర: యలర యఖ మలర పరపప�

7712 NDX0948562
పపరర: ససరఖకలమలరర రరగగలల

94-200/727

భరస : ససరరఖ ననరరయణ రరగగలల
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/729

7715 NDX0449942
పపరర: రరగగలల� అససరరపస లల�

94-200/730

తసడడ:డ నలయఖ� అససరరపస లల
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:78
లస: పప
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7716 NDX0498501
పపరర: షపక మలన బ�
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94-222/544

భరస : జజన� shaik
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:62
లస: ససస స
7719 NDX0460105
పపరర: మసగమమ దనవపలలరర

94-200/732

94-200/735

తసడడ:డ ససబభబరరవప చసతల
ఇసటట ననస:88-12-3717
వయససస:34
లస: పప
7728 NDX0948570
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమమ

94-200/740

94-200/742

94-200/745

94-200/748

తసడడ:డ సరసబయఖ భమననధసన
ఇసటట ననస:88-12-3721
వయససస:35
లస: పప

94-200/1624

94-200/751

94-200/1088

7732 NDX0447060
పపరర: బభజ� షపక�

7735 NDX1295955
పపరర: పదనమవత గగరర

7738 NDX2306777
పపరర: ననగరరజ మమమల

7741 NDX1988999
పపరర: వనత రరజఖలకడమ భమననధసన

7744 NDX1988965
పపరర: శకధర కకరణ భమననధసన
తసడడ:డ సరసబయఖ భమననధసన
ఇసటట ననస:88-12-3721
వయససస:36
లస: పప

7724 NDX2307106
పపరర: గగపస చసతల

94-200/737

7727 NDX0449363
పపరర: ననగ లకడమ సరనకకమమ

94-200/739

7730 NDX2280642
పపరర: కకమల గమసటటరర

94-200/741

భరస : వరసస గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:26
లస: ససస స
94-200/743

7733 NDX0534636
పపరర: ధనలకడమ భభగఖస

94-200/744

భరస : వనసకటటశశర రరవప భభగస
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/746

7736 NDX0534511
పపరర: రరమతషలసస దనసరర

94-200/747

భరస : ననగభమషణస దనసరర
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:56
లస: ససస స
94-200/749

7739 NDX0883306
పపరర: అకబర షపక

94-200/750

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:36
లస: పప
94-200/752

భరస : శకధర కకరణ భమననధసన
ఇసటట ననస:88-12-3721
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/754

94-200/734

భరస : వనసకట రరడడడ సరనకకమ
ఇసటట ననస:88-12-3719
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ మమమల
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కససస
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:68
లస: పప
7743 NDX1988981
పపరర: శకననధ బభబమ భమననధసన

7729 NDX0856187
పపరర: సరనకకమమమ ససబభబరరడడ �

7721 NDX0449447
పపరర: గగవసదస� దనవపలలరర�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసతల
ఇసటట ననస:88-12-3717
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజరరర గగరర
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:32
లస: పప
7740 NDX0533687
పపరర: మసరసనశల షపక

94-200/736

భరస : అకబర�
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హజ వరల దసదచకలల
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:46
లస: ససస స
7737 NDX2280634
పపరర: వరసస గమసటటరర

7723 NDX2306884
పపరర: అరరణన చసతల

7726 NDX3058724
పపరర: లకడమ చసతల

94-200/731

తసడడ:డ ననగయఖ� దనవపలలరర
ఇసటట ననస:88-12-3716
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ సరనకకమ
ఇసటట ననస:88-12 3719
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర గగరర
ఇసటట ననస:88-12-3720
వయససస:27
లస: ససస స
7734 NDX1679473
పపరర: ననగలకడమ దసదచకలల

94-200/733

తలర : అరరణ చసతల
ఇసటట ననస:88-12-3717
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ సరనకకమ
ఇసటట ననస:88-12-3719
వయససస:37
లస: పప
7731 NDX1295948
పపరర: నరజజ గగరర

7720 NDX0460055
పపరర: మసగమమ ననలర లరర

భరస : వనసకటటసశరరర చసతల
ఇసటట ననస:88-12-3717
వయససస:40
లస: ససస స
94-200/738

7718 NDX0448472
పపరర: పదనమవత� దనవపలలరర�

తసడడ:డ గగవసదస� దనవపలలరర
ఇసటట ననస:88-12-3716
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:88-12-3716
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జననహహ మద� షపక
ఇసటట ననస:88-12-3716
వయససస:71
లస: పప
7725 NDX0460162
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతల

94-222/545

భరస : ససబభబరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:88-12-3715
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగవసదస దనవపలలరర
ఇసటట ననస:88-12-3716
వయససస:41
లస: ససస స
7722 NDX0447375
పపరర: షషహ ఇసపసన� షపక�

7717 NDX1515388
పపరర: ససమత దచవ బబ రరగడడ

7742 NDX1989005
పపరర: వనసకటటష భమననధసన

94-200/753

తసడడ:డ సరసబయఖ భమననధసన
ఇసటట ననస:88-12-3721
వయససస:30
లస: పప
94-200/755

7745 NDX1423441
పపరర: సరసబయఖ భమననధసన

94-200/756

తసడడ:డ సరసబయఖ భమననథసన
ఇసటట ననస:88-12-3721
వయససస:67
లస: పప
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7746 NDX0459891
పపరర: రమలదచవ పపససకలరర
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94-200/757

భరస : శకనవరస రరవప పపససకలరర
ఇసటట ననస:88-12-3722
వయససస:38
లస: ససస స
7749 NDX0459917
పపరర: కగశవ రరవప� రరజవరపప�

94-200/760

94-200/763

94-200/766

94-200/768

94-200/771

94-200/1175

94-222/546

తసడడ:డ కకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:66
లస: పప

7759 NDX0786434
పపరర: శకదచవ నమమలగగటట

7762 NDX2107903
పపరర: కకషష నమమలకకటట

7765 NDX2099480
పపరర: లకడమ గగల

7768 NDX0460071
పపరర: అననపపరష పపఫల

94-200/779

7771 NDX0838367
పపరర: రరమమ పపఫల�

94-200/769

7774 NDX0312439
పపరర: అననపపరష � పసఖల�
భరస : రరమమ� pyila
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:36
లస: ససస స

7754 NDX1632018
పపరర: చచసచమమ దగమరపరటట

94-200/765

7757 NDX2306918
పపరర: లలత నమమలగగత

94-200/767

7760 NDX0948521
పపరర: రవణమమ మరరయలల

94-200/770

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:59
లస: ససస స
94-200/772

7763 NDX2307353
పపరర: లసగయఖ నమమలగగత

94-200/773

తసడడ:డ బకకయఖ నమమలగగత
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:46
లస: పప
94-200/775

7766 NDX1795915
పపరర: శకనస గగల

94-200/776

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:88-12-3730
వయససస:26
లస: పప
94-200/777

7769 NDX0460030
పపరర: చననమమడడ మమసడ

94-200/778

భరస : లసగ రరజ మసడ
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:53
లస: ససస స
94-200/780

తసడడ:డ సతఖస� పపఫల
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:35
లస: పప
94-200/782

94-200/762

తసడడ:డ లసగయఖ నమమలగగత
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమ పపఫల
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస పఇల
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:27
లస: పప
7773 NDX0883587
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతల

94-152/629

భరస : వనసకటటసశరరర గగల
ఇసటట ననస:88-12-3730
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:88-12-3730
వయససస:49
లస: ససస స
7770 NDX2041556
పపరర: పస లలరరవప పఇల

7756 NDX2707610
పపరర: లకడమ ననసపలర

7751 NDX0743237
పపరర: శరకవసత కలమలర వవమన�

భరస : వనసకట ననరరయణ దగమరపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3727
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ నమమలకకటట
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:63
లస: ససస స
7767 NDX2452886
పపరర: లకడమ గగల

94-200/764

భరస : చననలసగయఖ
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బకకయఖ నమమనగగత
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:76
లస: ససస స
7764 NDX2707487
పపరర: లకడమ ననసపలర

7753 NDX0447045
పపరర: భమలకడమ� రరససకలసట�

94-200/759

తసడడ:డ మహన రరవప� వవమన
ఇసటట ననస:88-12-3726
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటయఖ ననసపలర
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనస నమమనగగత
ఇసటట ననస:88-12-3729
వయససస:36
లస: ససస స
7761 NDX1688797
పపరర: ధసరర మమ నమమనగగత

94-200/761

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:88-12-3727
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ రరససకలసట
ఇసటట ననస:88-12-3727
వయససస:41
లస: పప
7758 NDX1689043
పపరర: పరరశత నమమనగగత

7750 NDX0743732
పపరర: నవతనడవత వవమన�

7748 NDX0449306
పపరర: శకనవరస రరవప� మలససకలరర�

తసడడ:డ వనసకట రతనస� పపససకలరర
ఇసటట ననస:88-12-3722
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహన రరవప� వవమన
ఇసటట ననస:88-12-3726
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప� వవమన
ఇసటట ననస:88-12-3726
వయససస:52
లస: పప
7755 NDX0948547
పపరర: బడహమయఖ రరససకలసట

94-200/758

భరస : వనసకట రతనస పపససకలరర
ఇసటట ననస:88-12-3722
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : అసకమమ� రరజజవరరపప
ఇసటట ననస:88-12-3722
వయససస:49
లస: పప
7752 NDX0743864
పపరర: మహనరరవప వవమన�

7747 NDX0459990
పపరర: సరమలమజఖస పపససకలరర

7772 NDX0459941
పపరర: లసగ రరజ� మమసడ�

94-200/781

తసడడ:డ రరమమలల� మసడ
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:61
లస: పప
94-222/547

7775 NDX1883538
పపరర: శకనవరస రరవప గగల

94-222/548

తసడడ:డ లసగయఖ గగల
ఇసటట ననస:88-12-3731
వయససస:24
లస: పప
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94-200/783

భరస : దసరర పడసరద నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:26
లస: ససస స
7779 NDX1988817
పపరర: రసగమమ నసక

94-200/786

భరస : అపరపరరవప నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:69
లస: ససస స
7782 NDX0880674
పపరర: పడసరద చచలపరటట

94-200/789

94-200/792

భరస : తరరపత రరజ తతకఅలల
ఇసటట ననస:88-12-3734
వయససస:23
లస: ససస స
7791 NDX0460287
పపరర: బసవరరజ� తతకల�

94-200/798

94-200/1625

94-200/801

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-12-3737
వయససస:20
లస: ససస స

94-200/790

7786 NDX1597170
పపరర: షహననజ సయఖద

7789 NDX0883389
పపరర: పదమ� తతకల�

7792 NDX0460295
పపరర: సపఫదసలల� తతకల�

7795 NDX2848679
పపరర: హజవల దసదచకలల

7798 NDX0948513
పపరర: అలలర మమ షపక

94-200/804

7801 NDX0459909
పపరర: ససదదయఖ� షపక�

94-200/793

7804 NDX0856260
పపరర: వరలకడమ గసగవరపప
భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3737
వయససస:48
లస: ససస స

7784 NDX0880682
పపరర: సరసబయఖ� చచలపరటట�

94-200/791

7787 NDX1597212
పపరర: కరఠమమలర సయఖద

94-200/794

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:88-12-3733
వయససస:54
లస: పప
94-200/796

7790 NDX2280618
పపరర: తరరపత రరజ తతకఅలల

94-200/797

తసడడ:డ సపఫదసలల తతకఅలల
ఇసటట ననస:88-12-3734
వయససస:24
లస: పప
94-200/799

7793 NDX2912566
పపరర: జజఖత నల

94-199/1236

భరస : రత రరజ నల
ఇసటట ననస:88-12-3735
వయససస:38
లస: ససస స
94-199/1237

7796 NDX2501534
పపరర: మసరసన బ షపక

94-200/800

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:21
లస: ససస స
94-200/802

7799 NDX2501245
పపరర: రఫస షపక

94-200/803

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:20
లస: పప
94-200/805

తసడడ:డ ఖలససస నసర భభషర� షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:52
లస: పప
94-200/806

94-200/788

తసడడ:డ కకషషయఖ� చచలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజ వల షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:23
లస: పప
7803 NDX2501344
పపరర: ననగమలలర శశరర గసగవరపప

7783 NDX1988734
పపరర: వనసకటటశశరరర నసక

94-200/785

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన దసదచకలల
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:44
లస: ససస స
7800 NDX2501195
పపరర: ఖలససస షపక

7781 NDX1988718
పపరర: రమమష నసక

94-200/787

తసడడ:డ వనసకయఖ� తతకల
ఇసటట ననస:88-12-3734
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వససత రరవప నల
ఇసటట ననస:88-12-3735
వయససస:44
లస: పప
7797 NDX2501708
పపరర: అలలమమ షపక

7780 NDX1988791
పపరర: దసరర పడసరద నసక

భరస : సపఫదసలల� తతకల
ఇసటట ననస:88-12-3734
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదసలల� తతకల
ఇసటట ననస:88-12-3734
వయససస:30
లస: పప
7794 NDX2897643
పపరర: రత రరజ నల

భరస : వనసకటటసశర రరవప నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరఠమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:88-12-3733
వయససస:49
లస: ససస స
94-200/795

7778 NDX1988841
పపరర: బడహహమశశరర నసక

తసడడ:డ చనన బకననయక బభణనవతష
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర సయద
ఇసటట ననస:88-12-3733
వయససస:25
లస: ససస స
7788 NDX2280626
పపరర: వననకత రమణ తతకఅలల

94-200/784

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసక
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చచలపరటట
ఇసటట ననస:88-12-3732
వయససస:34
లస: పప
7785 NDX1295930
పపరర: కరరషమ సయఖద

7777 NDX2305993
పపరర: షరలన బభణనవతష

7802 NDX2925188
పపరర: హజవల దసదచకలల

94-200/1626

తసడడ:డ హహసపన దసదచకలల
ఇసటట ననస:88-12-3736
వయససస:60
లస: పప
94-200/807

7805 NDX0856153
పపరర: ససబభబరరడడడ గసగవరపప

94-200/808

తసడడ:డ ససరకరరడడడ
ఇసటట ననస:88-12-3737
వయససస:53
లస: పప

Page 79 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

94-200/1627 7807 NDX2171627
7806 NDX2896249
పపరర: నవన కలమలర రరడడడ గసగవరపప
పపరర: సరసశత పసననసటట

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:88-12-3737
వయససస:19
లస: పప
7809 NDX2305266
పపరర: ససవర కలమలరర పపలబసడర

తసడడ:డ అపరప రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/811

భరస : సరసబ ససవర రరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:27
లస: ససస స
7812 NDX0464321
పపరర: ససబభబరరవప� పపలబసడర �

94-200/814

భరస : రఘమ గరరఠశ కలమలర రరవపల
ఇసటట ననస:88-12-3743
వయససస:28
లస: ససస స
7818 NDX1287283
పపరర: ససరఖననరరయణ రరగగలల

7810 NDX0450478
పపరర: శవ కలమలరర� పపలబసడర �

94-200/812

7813 NDX0883223
పపరర: చచసచమమ� నవరరళర�

94-200/815

7816 NDX2305316
పపరర: రఘమ గరరఠష కలమలర రరవపల

తసడడ:డ అససరరపస లల ragolu
ఇసటట ననస:88-12-3745
వయససస:43
లస: పప

7819 NDX0498725
పపరర: మలల భభగఖలకడమ�

94-200/817

94-222/553

తసడడ:డ వజయలరరడ�డడ mole
ఇసటట ననస:88-12-3749
వయససస:38
లస: పప

7822 NDX0498543
పపరర: మలల వజయలరరడడడ�

94-222/551

94-222/556

తసడడ:డ అబడహస� karamudi
ఇసటట ననస:88-12-3753
వయససస:36
లస: పప

7825 NDX2896413
పపరర: వనసకటటష పపసడనఖల

94-222/554

94-222/558

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకదసరర
ఇసటట ననస:88-12-3754
వయససస:42
లస: పప

7828 NDX1908625
పపరర: వనసకటటశ పస రర

7817 NDX0460535
పపరర: ససరఖ కలమలరర రరగగలల

94-200/1628

భరస : చసదడశశఖర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:24
లస: ససస స
2238 MLJ3544491
పపరర: మమరఠ జరరగమమళళ
భరస : యహనస జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:45
లస: ససస స

2236 NDX1473107
పపరర: రససల బ షపక

94-222/559

7823 NDX0151860
పపరర: అనసరరధ వసకరయలపరటట�

2239 NDX0145326
పపరర: బభబమ గరలలటట
తసడడ:డ ననగయఖ గరలటట
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:36
లస: పప

94-222/555

7826 NDX0499095
పపరర: శవ మలణణకఖస కకదసరర

94-222/557

7829 NDX1883256
పపరర: వనసకటయఖ దదసత

94-222/560

తసడడ:డ మననయఖ దదసత
ఇసటట ననస:88-12-3756
వయససస:51
లస: పప

94-224/512

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:29
లస: ససస స
94-224/514

94-222/552

భరస : శకనవరస రరవప కకదసరర
ఇసటట ననస:88-12-3754
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరరవ పస రర
ఇసటట ననస:88-12-3756
వయససస:27
లస: పప

94-224/511

94-222/549

7820 NDX0498683
పపరర: మలల లకమమమ�
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2235 NDX1734913
పపరర: వనసకట రమణ కకసడవటట

94-200/1176

భరస : శసకర� vankayalapati
ఇసటట ననస:88-12-3753
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:88-12-3754
వయససస:26
లస: పప

7827 NDX0499053
పపరర: శకనవరస రరవప కకదసరర

7814 NDX2057645
పపరర: సతఖననరరయణ పరరస

భరస : వజయరరడ�డడ mole
ఇసటట ననస:88-12-3749
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� mole
ఇసటట ననస:88-12-3749
వయససస:63
లస: పప

7824 NDX0154831
పపరర: ఇసరసకల కరరరమమడడ�

94-200/813

భరస : ససరఖననరరయణ రరగగలల
ఇసటట ననస:88-12-3745
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరడడడ� mole
ఇసటట ననస:88-12-3749
వయససస:33
లస: ససస స

7821 NDX0498592
పపరర: మలల రరమచసదడరరడ�డడ

7811 NDX2171619
పపరర: సరసబశవ రరవప పపలబసడర

తసడడ:డ పపలర యఖ పరరస
ఇసటట ననస:88-12-3741, 1va lane
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:88-12-3743
వయససస:34
లస: పప
94-222/550

94-200/810

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-12-3740
వయససస:41
లస: ససస స
94-200/816

7808 NDX2501427
పపరర: లకడమ పసననసటట

తసడడ:డ అపరపరరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� పపల బసడర
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ� పపల బసడర
ఇసటట ననస:88-12-3739
వయససస:45
లస: పప
7815 NDX2305282
పపరర: వనసకట రజన రరవపల

94-200/809

2237 NDX0758961
పపరర: మమరర జసగర

94-224/513

భరస : వజగసదడ రరవప జసగర
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/515

2240 NDX0759019
పపరర: వజగసదడ రరవప జసగర

94-224/516

తసడడ:డ ససబభబరరవప జసగర
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:43
లస: పప
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2241 AP151000390478
పపరర: యహనస జరరగమమళళ

94-224/517

తసడడ:డ థనమస జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-3-750
వయససస:50
లస: పప
2244 NDX2467736
పపరర: మలరరత రరవప వడడడరర

94-223/39

94-224/525

94-224/528

94-224/531

94-224/534

2251 MLJ3544434
పపరర: భవరన వరససశశటట

2254 NDX0150946
పపరర: ససబభబరరవప ఇటభట

2257 NDX0907816
పపరర: శశషగరరరరరవప పరలపరరస

94-224/537

2260 NDX0565572
పపరర: పస పడకరశ బభబమ�

94-224/529

2263 NDX1783365
పపరర: హహమవరసవ కరవటట

94-224/524

2249 NDX2485365
పపరర: రరజశశఖర గమసడర పలర

94-224/527

2252 NDX0154492
పపరర: తరరపతమమ ఇటభట

94-224/530

భరస : ససబభబరరవప ఇటభట
ఇసటట ననస:86-4-412
వయససస:51
లస: ససస స
94-224/532

2255 NDX0146688
పపరర: లకడమ పరలపరరస

94-224/533

భరస : శశషగరరరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-413
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/535

2258 MLJ2231124
పపరర: శకనవరసరరవప పసలరల

94-224/536

తసడడ:డ వనసకయఖ పసలరల
ఇసటట ననస:86-4-464
వయససస:43
లస: పప
94-224/538

తసడడ:డ పరనకరలల�
ఇసటట ననస:86-4-468
వయససస:35
లస: పప
94-224/569

2246 NDX2374908
పపరర: అచచమమ జరరగమమళళ

తసడడ:డ పపదద రరజయఖ గమసడర పలర
ఇసటట ననస:86-4-291
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలలరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-413
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-467
వయససస:38
లస: ససస స
2262 NDX1821975
పపరర: నళన పడభభవత కరవటట

94-224/526

తసడడ:డ రరమసరశమ ఇటభట
ఇసటట ననస:86-4-412
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ మమకల
ఇసటట ననస:86-4-413
వయససస:32
లస: పప
2259 NDX0565267
పపరర: మలక షపక

2248 NDX2485340
పపరర: ససజజత ననయమడడ

94-223/38

భరస : ఆదదననరరయణ జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-4-144
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష వరససశశటట
ఇసటట ననస:86-4-412
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప వరససశశటట
ఇసటట ననస:86-4-412
వయససస:53
లస: పప
2256 NDX1485904
పపరర: బభలయఖ మమకల

94-224/523

భరస : రవకలమలర ననయమడడ
ఇసటట ననస:86-4-291
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-412
వయససస:33
లస: ససస స
2253 MLJ3544442
పపరర: మమరళకకషష వరససశశటట

2245 NDX1857525
పపరర: మధసలత పపవరశడ

2243 NDX2467744
పపరర: మహ లకడమ వడడడరర

భరస : మలరరత రరవప
ఇసటట ననస:86-4-13-18
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:86-4-135
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ జమమమల
ఇసటట ననస:86-4-144
వయససస:29
లస: పప
2250 NDX0154393
పపరర: పస లలరమమ దచవరకకసడ

94-224/522

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:86-3-796
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ వడడడరర
ఇసటట ననస:86-4-13-18
వయససస:40
లస: పప
2247 NDX2374692
పపరర: వనసకట రరవప జమమమల

2242 NDX2485373
పపరర: జగదదష రరడడడ సరనకకమమమ

2261 NDX2758761
పపరర: మనస బరరటస

94-223/1227

భరస : మణణకరసత బరరటస
ఇసటట ననస:86-4-767
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/570

2264 MLJ2230886
పపరర: అననపపరష కరవటట

94-224/571

భరస : నరసససహ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-777
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-777
వయససస:26
లస: ససస స

94-224/572
2265 NDX2375277
పపరర: మమరళ సరయ అనల కలమలర
కరవటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-777
వయససస:23
లస: పప

2266 MLJ2230878
పపరర: నరసససహరరవప కరవటట
తసడడ:డ అసకమమరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-777
వయససస:52
లస: పప

2268 NDX0723445
పపరర: అరరణకలమలరర ఇలలర

94-224/1630 2270 NDX0566430
2269 NDX0732610
పపరర: ననగ వనసకట ససరఖపడకరష ఇలలర
పపరర: కకటటశశరమమ జరరగమమళళ

భరస : రరమమమమహన రరవప
ఇసటట ననస:86-04-800
వయససస:52
లస: ససస స

94-224/1628

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:86-04-800
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-777
వయససస:49
లస: ససస స
94-224/573

2267 NDX3052669
పపరర: ననగగసదడస ఉయలఖల

94-224/1505

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయలఖల
ఇసటట ననస:86-4-779
వయససస:24
లస: ససస స
94-224/657

భరస : బభబమరరవప జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-4-808/1
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: నరమల జరరగమమళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-224/658

భరస : థనమస జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-4-808/1
వయససస:65
లస: ససస స
2274 NDX3250107
పపరర: రతన కలమలరర మలర సపరటట

94-224/1606

94-224/785

94-222/791

94-224/815

94-224/818

94-223/1159

94-223/42

భరస : బభషర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:40
లస: ససస స

2284 NDX1783076
పపరర: ఉదయ కలమలరర తననరర

2287 NDX3112182
పపరర: లలవణఖ తననరర

2290 NDX3039286
పపరర: వనసకటటశశరమమ దచవరకకసడ

2293 MLJ3539780
పపరర: ససబమమ నలర బబ తషల

94-223/1188

2296 NDX1114735
పపరర: ఖమరర హ షపక

94-224/816

2299 NDX1114743
పపరర: ఆషర సయఖద
భరస : బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:46
లస: ససస స

2279 MLJ3544061
పపరర: రరజ కలసదవరస

94-224/787

2282 MLJ3543238
పపరర: దసరర అనససయదచవ తననరర

94-224/814

2285 AP151000390178
పపరర: దసరరరపడసరద తననరర

94-224/817

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:45
లస: పప
94-224/1515

2288 MLJ3544814
పపరర: నరసససహరరవప ససరస

94-224/828

తసడడ:డ శవననగగశశరరరవప ససరస
ఇసటట ననస:86-4-892
వయససస:45
లస: పప
94-223/1160

2291 NDX2375772
పపరర: షమమ షపక

94-223/41

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1107
వయససస:31
లస: ససస స
94-223/60

2294 NDX0430272
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

94-223/61

తసడడ:డ ససజవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-4-1115
వయససస:45
లస: పప
94-223/102

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1129
వయససస:35
లస: ససస స
94-223/121

94-224/782

భరస : దసరరరపడసరద తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-4-1115
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ చలక
ఇసటట ననస:86-4-1115
వయససస:28
లస: ససస స
2298 NDX0559054
పపరర: షపక నసరర� షపక

94-224/813

భరస : రసబభబమ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:86/4/1106
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1107
వయససస:40
లస: పప
2295 NDX2751659
పపరర: ససబమమ చలక

2281 MLJ2231918
పపరర: సపఫదమమ బసడడ

2276 NDX0565432
పపరర: శకనవరసరరవప అసతరరజ

తసడడ:డ ఇజకయఖ కలసడవరస
ఇసటట ననస:86-4-866
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:86/4/1106
వయససస:43
లస: పప
2292 NDX2375764
పపరర: జజన షపక

94-224/786

భరస : ననగగశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:47
లస: పప
2289 NDX3039294
పపరర: రసబభబమ దచవరకకసడ

2278 MLJ3544178
పపరర: చననమమ రరపస లల

94-224/754

తసడడ:డ కకషష మమరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-4-855
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరసస బసడడ
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చటటటబభబమ కకన
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:46
లస: ససస స
2286 MLJ2231926
పపరర: వరసస బసడడ

94-224/781

భరస : గరలయఖ రరపస లల
ఇసటట ననస:86-4-866
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద తననరర
ఇసటట ననస:86-4-883
వయససస:43
లస: ససస స
2283 MLJ2231991
పపరర: రమణమమ కకన

2275 NDX1306786
పపరర: వజయలకకమ అసతరరజ

2273 NDX0908301
పపరర: రమలదచవ రరగస

భరస : పపరషచసదడ రరవప రరగస
ఇసటట ననస:86-4--848
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వవసకట రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-4-855
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజ కలసడవరస
ఇసటట ననస:86-4-866
వయససస:39
లస: ససస స
2280 NDX3093382
పపరర: దసరర అనససయ దచవ తననరర

94-224/659

తసడడ:డ థదమలస జరరగమమళళ
ఇసటట ననస:86-4-808/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : నళన కలమలర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:86-4-848,1/4 LINE
వయససస:32
లస: ససస స
2277 MLJ3544160
పపరర: దసరర మమ కలసదవరస

2272 NDX0566448
పపరర: బభబమరరవప జరరగమమళళ

2297 NDX0558841
పపరర: షపక సరరరబ� షపక

94-223/120

భరస : బభజ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:35
లస: ససస స
94-223/122

2300 NDX0558973
పపరర: షపక బభబమ� షపక

94-223/123

తసడడ:డ బభషర� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:32
లస: పప
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94-223/124 2302 NDX1114693
2301 NDX0559021
పపరర: మహబమబ బభషర� మలహబమబ
పపరర: బభజ సయఖద

తసడడ:డ మమలలల� మలహబమబ
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:48
లస: పప
2304 NDX3288362
పపరర: గణపవరరపప హరరక

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1143
వయససస:51
లస: పప
94-223/1403

తసడడ:డ హనసమలన శరససస స
ఇసటట ననస:86--4-1191
వయససస:24
లస: ససస స
2307 NDX3172962
పపరర: జకరణణ షపక

94-223/1208

94-224/847

94-224/850

94-224/853

94-224/1007

94-223/279

తసడడ:డ శరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:86/4/1411
వయససస:45
లస: పప

2314 AP151000390287
పపరర: ఇమలసబ షపక

2317 MLJ3544707
పపరర: మసరసన సయఖద

2320 NDX3251238
పపరర: బడమరరసబ కశశటట

2323 NDX1751701
పపరర: కకసడయఖ చటటటటట

94-224/952

2326 NDX2840908
పపరర: నకకదచవర

94-224/851

2329 NDX0557280
పపరర: షపక అమననబ
భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:86-4-1432/1
వయససస:50
లస: ససస స

2309 MLJ3543881
పపరర: మమరరమమ ససలలకలరర

94-224/846

2312 NDX0152280
పపరర: ససనత బబగస షపక

94-224/849

2315 NDX0005546
పపరర: చనన ననగమర హహసపసన షపక

94-224/852

తసడడ:డ లలలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:35
లస: పప
94-224/854

2318 NDX2650471
పపరర: రవసదడ బలలససపత

94-224/1190

తసడడ:డ శకనస బలలససపత
ఇసటట ననస:86-04-1340
వయససస:18
లస: పప
94-223/1389

2321 NDX2173128
పపరర: శక లత చటటటటట

94-223/278

భరస : శకనవరస చటటటటట
ఇసటట ననస:86-4-1374
వయససస:34
లస: ససస స
94-223/280

2324 NDX2053957
పపరర: ననగలకడమ దచవరరజ గటటట

94-224/951

భరస : ససరగష బభబమ దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:86-4-1401
వయససస:32
లస: ససస స
94-223/1222

తసడడ:డ నకక ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:86-4-1407
వయససస:37
లస: పప
94-223/1161

94-223/1391

భరస : పపదద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశపత చటటటటట
ఇసటట ననస:86-4-1374
వయససస:73
లస: పప

భరస : వర సరశమ వపయల
ఇసటట ననస:86-4-1401
వయససస:56
లస: ససస స
2328 NDX3151214
పపరర: ససగమమశశర రరవప తతట

94-224/848

భరస : మమ
మ థనమరయ రరవప
ఇసటట ననస:86-04-1373
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ చటటటటట
ఇసటట ననస:86-4-1374
వయససస:38
లస: పప
2325 NDX1648841
పపరర: రరమ కకటమమ వపయల

2311 NDX0152165
పపరర: ఫరతమల బబగస షపక

2306 NDX3255692
పపరర: అయయషర బబగమమ షపక

భరస : పపతషరర ససలలకలరర
ఇసటట ననస:86-4-1322
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హసససరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మమనసరశమ మలదనల
ఇసటట ననస:86-4 1350
వయససస:32
లస: పప
2322 NDX2173110
పపరర: శకనవరస చటటటటట

94-223/1011

భరస : లలలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:36
లస: పప
2319 NDX0460857
పపరర: రరజ మలదనల

2308 NDX2632727
పపరర: ఆషన దదప గగరర

94-223/132

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1224
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చనన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1325
వయససస:48
లస: ససస స
2316 NDX0005587
పపరర: పపద ననగమరర హహసపసన షపక

94-223/1200

తసడడ:డ పడభభకర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:86-4-1282
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ ససలలకలరర
ఇసటట ననస:86-4-1322
వయససస:48
లస: పప
2313 MLJ2231751
పపరర: ఇమలసబ షపక

2305 NDX2754919
పపరర: దసరర రరవప నమమకరయల

2303 NDX1784538
పపరర: శవ పరపమమ గగరకర

భరస : ననగరరరడడడ గగరకర
ఇసటట ననస:86-4-1148
వయససస:64
లస: ససస స

భసధసవప: భవన నమమకరయల
ఇసటట ననస:86-4-1219
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:86-4-1262
వయససస:60
లస: పప
2310 MLJ3543899
పపరర: పపతషరర ససలలకలరర

94-223/125

2327 MLJ2231116
పపరర: గరయతడ ఆరరమగస

94-224/962

భరస : గగపస ఆరరమగస
ఇసటట ననస:86-4-1407
వయససస:43
లస: ససస స
94-223/299

2330 NDX2163897
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

94-223/300

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1432/1
వయససస:28
లస: పప
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94-223/301

తసడడ:డ నసర వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1432/1
వయససస:40
లస: పప
2334 NDX0829796
పపరర: షపక జజన సరహహబ షపక

94-223/327

94-223/330

94-223/333

94-223/336

94-223/338

94-223/341

94-223/344

తసడడ:డ పపఫడయఖ మలమడడ
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:41
లస: పప

2344 NDX2453322
పపరర: ససహససన వయమఖరర

2347 NDX1265644
పపరర: ననగమర బభష షపక

2350 MLJ3539418
పపరర: అననపపరష మమ ఆకలల

2353 NDX0547687
పపరర: దసరర తషమమ

94-223/347

2356 MLJ3539020
పపరర: రవ మలమడడ

94-223/337

2359 MLJ3539178
పపరర: పడకరశ రరవప మలమడడ
తసడడ:డ పపఫడడయఖ మలమడక
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:58
లస: పప

2339 NDX0830489
పపరర: షపక హహసపసననసహహబ షపక

94-223/332

2342 NDX2186782
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసడడకకట

94-223/335

2345 NDX2712529
పపరర: దసరర పడసరద నల

94-223/1018

తసడడ:డ శకనస నల
ఇసటట ననస:86-4-1462
వయససస:21
లస: పప
94-223/339

2348 NDX1114586
పపరర: నభ షపక

94-223/340

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:86-4-1467
వయససస:51
లస: పప
94-223/342

2351 NDX0548776
పపరర: ఆసజనవయమలల రరమసపటట

94-223/343

తసడడ:డ వనసకట తచజ� రరమసపటట
ఇసటట ననస:86-4-1468
వయససస:39
లస: పప
94-223/345

2354 MLJ3539608
పపరర: నసకలమమ మలమడడ

94-223/346

భరస : పడకరశ రరవప మలమడక
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:55
లస: ససస స
94-223/348

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మలమడక
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:36
లస: పప
94-223/350

94-223/329

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:86-4-1457
వయససస:54
లస: పప

భరస : రమణ తషమమ
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరరకయఖ తతమమ
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:31
లస: పప
2358 NDX2133163
పపరర: శకనవరస రరవప మలమడడ

94-223/334

భరస : సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:86-4-1468
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రవ మలమడడ
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:25
లస: ససస స
2355 NDX1579046
పపరర: నరసససహరరవప తతమమ

2341 AP151000387441
పపరర: ఆదదలకడమ పస లపలర

2336 NDX0830315
పపరర: బమరన బబ� షపక

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1456
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1467
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసస మలమడక
ఇసటట ననస:86-4-1468
వయససస:35
లస: ససస స
2352 NDX2133171
పపరర: బసగరరర లకడమ మలమడడ

94-223/331

భరస : భభసకరరరవప మరరసపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1460
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నభసర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1467
వయససస:50
లస: ససస స
2349 NDX0547984
పపరర: ఆదదలకడమ మలమడడ

2338 NDX0830620
పపరర: మహమమద జజనబభషర షపక

94-223/303

భరస : హహసపసన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:86-4-1456
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పస లరరజ� పప లపల
ఇసటట ననస:86-4-1457
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల� పప లపల
ఇసటట ననస:86-4-1457
వయససస:61
లస: పప
2346 AP151000387193
పపరర: ననగమర భ షపక

94-223/328

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1456
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:86-4-1457
వయససస:33
లస: ససస స
2343 AP151000387642
పపరర: పస లరరజ పస లపలర

2335 NDX0830844
పపరర: షపక మహబమబ షపక

2333 NDX2502763
పపరర: హహమలత చగమరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగమరర
ఇసటట ననస:86-04-1433
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1456
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1456
వయససస:33
లస: పప
2340 NDX0557470
పపరర: పదనమవత� గమడడవరడ

94-223/302

తసడడ:డ ఖలససస సర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1432/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1455
వయససస:78
లస: పప
2337 NDX0829622
పపరర: జజన షపక

2332 NDX0557140
పపరర: షపక ననసర షపక

2357 MLJ3539590
పపరర: రమణ తతమమ

94-223/349

తసడడ:డ ఏరకయఖ మలమడక
ఇసటట ననస:86-4-1469
వయససస:41
లస: పప
94-223/351

2360 NDX1758137
పపరర: వనసకట లకడమ అననపపరష
కకనగలర
భరస : శవ పడసరద కకనగలర
ఇసటట ననస:86-4-1470
వయససస:57
లస: ససస స

94-223/352
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2361 NDX1968389
పపరర: బమజర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-223/353

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:33
లస: ససస స
2364 NDX1968942
పపరర: మమమమమన షపక

94-223/356

94-223/359

94-223/362

94-223/365

94-223/368

94-223/371

94-223/374

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆరవపలర
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:29
లస: పప

2374 NDX1968140
పపరర: అరరణ గమడడపరటట

2377 NDX1968249
పపరర: శసకర జకలకల

2380 NDX1180553
పపరర: శకదచవ గసధససరర

2383 MLJ3539459
పపరర: ఏసస పపదనల

94-223/377

2386 NDX1073659
పపరర: కకటమమ పపదనల

94-223/366

2389 NDX1359033
పపరర: వనసకటటశశరరర అరవపల
తసడడ:డ సరసబయఖ అరవపల
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:33
లస: పప

2369 NDX1968108
పపరర: ననగ పపషప వవమమల

94-223/361

2372 NDX1359041
పపరర: ననగగసదడ బభబమ వవమమల

94-223/364

2375 NDX1833202
పపరర: కలమలరర జకలకల

94-223/367

భరస : లకమయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/369

2378 NDX1833277
పపరర: లకమయఖ జకలకల

94-223/370

తసడడ:డ సరసబయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:34
లస: పప
94-223/372

2381 NDX1359066
పపరర: దసరరర రరవప పపదనల

94-223/373

తసడడ:డ సరసబయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1494
వయససస:30
లస: పప
94-223/375

2384 NDX1968900
పపరర: భమలకడమ పపదనల

94-223/376

తసడడ:డ కకటయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:24
లస: ససస స
94-223/378

భరస : వనసకటటశశరరర పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:50
లస: ససస స
94-223/380

94-223/358

తసడడ:డ మసగయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1488
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� ఫపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1494
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:43
లస: ససస స
2388 NDX1359165
పపరర: సతఖననరరయణ ఆరవపలర

94-223/363

భరస : శకనస గకసధససరర
ఇసటట ననస:86-4-1494
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశవరరలల పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1494
వయససస:41
లస: పప
2385 NDX2281392
పపరర: సరసబభడజఖస అరవపలర

2371 NDX0949743
పపరర: సరయమమ వవమమల

2366 MLJ2233203
పపరర: పపద ఖలససస పసరర

తసడడ:డ మసగయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1488
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:55
లస: పప
2382 MLJ3539467
పపరర: బమజర పపదనల

94-223/360

భరస : వవణమ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:86-4-1493
వయససస:55
లస: ససస స
2379 NDX0658286
పపరర: సరసబయఖ

2368 NDX1968694
పపరర: ససభభన షపక

94-223/355

తసడడ:డ మసరసన వలర పసరర
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1488
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:86-4-1488
వయససస:43
లస: పప
2376 NDX0429894
పపరర: గగవసదమమ జకలకల

94-223/357

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1472
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలధవయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:86-4-1488
వయససస:38
లస: ససస స
2373 MLJ2233377
పపరర: మలరరయఖ మమకల

2365 MLJ2233195
పపరర: చనఖలససస పసరర

2363 NDX2375707
పపరర: వలయలభ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల పసరర
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:74
లస: పప
2370 MLJ2234300
పపరర: మలణణకఖస మమకల

94-223/354

భరస : ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-4-1471
వయససస:78
లస: ససస స
2367 NDX2375715
పపరర: మసరసన వల షపక

2362 NDX1968967
పపరర: హమదన షపక

2387 NDX0559591
పపరర: రరమమలల కకసడపలర

94-223/379

భరస : ససబబయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:51
లస: ససస స
94-223/381

2390 NDX1073634
పపరర: కకటయఖ పపదనల

94-223/382

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:36
లస: పప
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2391 NDX2281400
పపరర: సరసబయఖ అరవపలర
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94-223/383

తసడడ:డ పరపయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:86-4-1495
వయససస:46
లస: పప
2394 NDX1114644
పపరర: జజఖత పపదనల

94-223/386

94-223/389

94-223/392

94-223/395

94-223/398

94-223/401

94-223/404

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:33
లస: ససస స

2404 MLJ2232189
పపరర: ఏసస గకసధదససరర

2407 MLJ2232122
పపరర: బభబమ దనసరర

2410 NDX1868324
పపరర: ననగగసదడమమ బబ బబల

2413 MLJ3539228
పపరర: ససరగష బభబమ బబ బబల

94-223/407

2416 NDX0598599
పపరర: కకటమమ పపదల

94-223/396

2419 MLJ3539145
పపరర: ఖలజజబ షపక
భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:39
లస: ససస స

2399 AP151000387219
పపరర: చనరమమ కరరరమమరర

94-223/391

2402 MLJ2232197
పపరర: పరపమమ గకసధదససరర

94-223/394

2405 MLJ2232148
పపరర: సతఖస� గకసధదససర�ర

94-223/397

తసడడ:డ kotaiah గకసధససరర
ఇసటట ననస:86-4-1502
వయససస:56
లస: పప
94-223/399

2408 NDX1868357
పపరర: శక వదనఖ బబ బబల

94-223/400

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/402

2411 NDX1868019
పపరర: ససరజ బబ బబల

94-223/403

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:33
లస: పప
94-223/405

2414 NDX1868050
పపరర: ఆసడస
డ స బబ బబల

94-223/406

తసడడ:డ దననయయలల బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:73
లస: పప
94-223/408

భరస : సరసబయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1507
వయససస:47
లస: ససస స
94-223/410

94-223/388

భరస : గమరవయఖ గకసధససరర
ఇసటట ననస:86-4-1502
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:46
లస: పప

భరస : చననబభబమ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1507
వయససస:41
లస: ససస స
2418 NDX1180918
పపరర: జబనన షపక

94-223/393

భరస : ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:36
లస: పప
2415 NDX0598615
పపరర: అసకమమ పపదల

2401 NDX2133098
పపరర: మసగ గరసధససరర

2396 NDX2173144
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప దనసరర

భరస : అబడహస� కరరరమమరర
ఇసటట ననస:86-4-1501
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1504
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆసడస
డ స బబ బబల
ఇసటట ననస:86-4-1505
వయససస:32
లస: ససస స
2412 NDX1868035
పపరర: రరజగశ బబ బబల

94-223/390

తసడడ:డ సతఖస గకసథదససరర
ఇసటట ననస:86-4-1502
వయససస:40
లస: పప

భరస : బభబమ దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1504
వయససస:40
లస: ససస స
2409 NDX1940056
పపరర: శక పసడయల బబ బబల

2398 MLJ2237030
పపరర: భమలకడమ కరరరమమరర

94-223/385

తసడడ:డ సతఖస దనసరర
ఇసటట ననస:86-4-1498
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహసకరళ గరసధససరర
ఇసటట ననస:86-4-1502
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సతఖస గకసథదససరర
ఇసటట ననస:86-4-1502
వయససస:55
లస: ససస స
2406 MLJ2232130
పపరర: మమరర దనసరర

94-223/387

భరస : అబడహస� కరరరమమరర
ఇసటట ననస:86-4-1501
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస కలరరమమరర
ఇసటట ననస:86-4-1501
వయససస:38
లస: పప
2403 MLJ2232155
పపరర: సతఖమమ గకసధదససరర

2395 NDX1114636
పపరర: అసకమమ రరవప పపదనల

2393 MLJ2232254
పపరర: బకకలల పపదనల

భరస : kotaiah పపదనలల
ఇసటట ననస:86-4-1496
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1498
వయససస:33
లస: పప

భరస : నలలసబరస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:86-4-1501
వయససస:36
లస: ససస స
2400 NDX0731612
పపరర: నలలసబరస కరరరమమరర

94-223/384

తలర : లకడమ పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1496
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప పపదనల
ఇసటట ననస:86-4-1498
వయససస:29
లస: ససస స
2397 NDX0731810
పపరర: కలమలరర కరరరమమరర

2392 NDX1969130
పపరర: తరరపతమమ పపదనల

2417 NDX1968074
పపరర: షకకల షపక

94-223/409

భరస : షరరరఖ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:25
లస: ససస స
94-223/411

2420 NDX1180900
పపరర: ఫపఫజననసర షపక

94-223/412

భరస : బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:53
లస: ససస స
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2421 NDX1968488
పపరర: ఆరరఫ షపక
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94-223/413

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:26
లస: పప
2424 NDX0829432
పపరర: కకషషకలమలరర రరమసపటట

94-223/416

94-223/419

భరస : జయరరవప గడస
ఇసటట ననస:86-4-1519
వయససస:56
లస: ససస స
2433 MLJ2231793
పపరర: ఏసస బభబమ గడడ స
తసడడ:డ జయరరవప గడస
ఇసటట ననస:86-4-1519
వయససస:37
లస: పప
2436 MLJ2231850
పపరర: మహలకకమ ఉపపతలర

94-223/428

94-223/431

94-223/434

2434 MLJ2230829
పపరర: మలలర శశరర� వవమమల�

2437 MLJ2231876
పపరర: పపదదపరసడడ ఉపపతలర

2440 NDX0731943
పపరర: ఆదదలకడమ ఉపపతలర

2443 MLJ2230712
పపరర: కరరణ కలమలరర మదసదమలలల

94-223/437

2446 MLJ2230688
పపరర: మమరర రతనస మదసదమలలల

94-223/426

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:73
లస: పప

2449 NDX2375871
పపరర: లకడమ తరరపతమమ చడడగమ
భరస : శకనసవరసస చడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:23
లస: ససస స

2432 NDX0557959
పపరర: గడదస సరసబశవ రరవప గడస

94-223/424

2435 MLJ2230811
పపరర: లకకమ వవమమల

94-223/427

భరస : గమరవయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1520
వయససస:57
లస: ససస స
94-223/429

2438 NDX1868175
పపరర: దసరర కకపపపల

94-223/430

భరస : రరమలరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:86-4-1524
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/432

2441 NDX0557785
పపరర: అనల కలమలర దదరరసరల

94-223/433

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల దదరరసరల
ఇసటట ననస:86-4-1525
వయససస:33
లస: పప
94-223/435

2444 MLJ2230704
పపరర: అరరణకలమలరర మదసదమలలల

94-223/436

తసడడ:డ రరజజ రతనస మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/438

భరస : రరజరతనస మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:63
లస: ససస స
94-223/440

94-223/421

తసడడ:డ జయరరవ గడస
ఇసటట ననస:86-4-1519
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రతనస మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససధనకర మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:41
లస: ససస స
2448 MLJ2230266
పపరర: రరజరతనస మదసదమలలల

94-223/423

భరస : రసగ ననయక� ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1525
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదపరసడడ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1525
వయససస:45
లస: పప
2445 MLJ2230696
పపరర: జల కలమలరర మదసదమలలల

2431 NDX0557876
పపరర: గడదస శకనస

2429 NDX1785247
పపరర: పసడయలసక గడదస
భరస : యయససబభబమ గడదస
ఇసటట ననస:86-4-1519
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరసగయఖ� ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1521
వయససస:69
లస: పప

భరస : బభజ� ఖడర
ఇసటట ననస:86-4-1524
వయససస:33
లస: ససస స
2442 MLJ2233336
పపరర: రసగననయకలలల ఉపపతలర

94-223/420

తసడడ:డ గమరవయఖ� గమరవయ
ఇసటట ననస:86-4-1520
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదదపరసడడ ఉపపథల
ఇసటట ననస:86-4-1521
వయససస:59
లస: ససస స
2439 NDX0176701
పపరర: అసకమమ ఖడర

2428 NDX1404144
పపరర: మలర కరరరరన గగడ కగసరన

94-223/418

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరన
ఇసటట ననస:86-4-1517
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప గడస
ఇసటట ననస:86-4-1519
వయససస:33
లస: పప
94-223/425

94-223/415

94-223/417 2426 NDX1403922
2425 NDX0829499
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప రరమశశటట
పపరర: శవ ననగ లకడమ కగసరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరన
ఇసటట ననస:86-4-1517
వయససస:26
లస: పప
94-223/422

2423 NDX0429928
పపరర: కరలలషర ఇనకకటట

తసడడ:డ హహసపసన ఇసకకటట
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1511
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కగసరన
ఇసటట ననస:86-4-1517
వయససస:48
లస: ససస స
2430 MLJ2233328
పపరర: సరమలమజఖస గడస

94-223/414

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:86-4-1509
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1511
వయససస:56
లస: ససస స
2427 NDX1114610
పపరర: వజయలకడమ కగసరన

2422 MLJ3539129
పపరర: ఖలజజ షపక

2447 MLJ2231066
పపరర: చకకధర మదసదమలలల

94-223/439

తసడడ:డ రరజ రతనస మమదదమలలల
ఇసటట ననస:86-4-1526
వయససస:45
లస: పప
94-223/441

2450 NDX1579020
పపరర: పస లమమ వవమమల

94-223/442

భరస : రవ వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:32
లస: ససస స
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2451 NDX1180611
పపరర: ననగమణణ వవమమల
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94-223/443

భరస : ననగరరజ వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:32
లస: ససస స
2454 MLJ3539616
పపరర: పరరశత దసడచ

94-223/446

2455 NDX2375897
పపరర: బమజరమమ చడడగమ

94-223/449

2458 NDX1969288
పపరర: గగవసదస ససరర

తసడడ:డ నరసససహరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:70
లస: పప
94-224/977

94-223/453

94-223/456

94-223/459

భరస : సససదరరరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1585
వయససస:29
లస: ససస స

2470 NDX0176727
పపరర: రసగయఖ ఉపపతలర

2473 NDX1180637
పపరర: అసకమమ చలలర

94-223/462

2476 MLJ2231868
పపరర: మరరయమమ ఆదదమళర

94-224/978

2479 NDX0937474
పపరర: పడభభవత తరరమలకకసడ
భరస : పడసరద తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1585
వయససస:37
లస: ససస స

2459 NDX2375889
పపరర: ననగగశశర రరవప చడడగమ

94-223/451

2462 NDX0150268
పపరర: అనల కలమలర వలలర స

94-224/976

2465 NDX0146803
పపరర: ఆసజనవయమలల వలలర స

94-224/979

తసడడ:డ నరసయఖ వలలర స
ఇసటట ననస:86-4-1528/1
వయససస:64
లస: పప
94-223/454

2468 NDX1968439
పపరర: రమణమమ ససరర

94-223/455

భరస : గగవసదస ససరర
ఇసటట ననస:86-4-1530
వయససస:43
లస: ససస స
94-223/457

2471 MLJ3539749
పపరర: భభగఖ లకకమ� గమసజ�

94-223/458

భరస : చనన� �గమసజ
ఇసటట ననస:86-4-1531
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/460

2474 NDX1881060
పపరర: రసగయఖ ఉపపతల

94-223/461

తసడడ:డ పరప రరవప ఉపపతల
ఇసటట ననస:86-4-1534
వయససస:35
లస: పప
94-223/463

భరస : కరశయఖ ఆదదమళ
ఇసటట ననస:86-4-1536
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/465

94-223/448

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల వలలర స
ఇసటట ననస:86-4-1528/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరసబభబమ చలలర
ఇసటట ననస:86-4-1534
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష పరగల
ఇసటట ననస:86-4-1536
వయససస:34
లస: ససస స
2478 NDX0547919
పపరర: సరసశత తరరమలకకసడ

94-224/975

తసడడ:డ చనన పరడడ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1530
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమమడడ మమకల
ఇసటట ననస:86-4-1532
వయససస:40
లస: ససస స
2475 NDX1968322
పపరర: మమరర పరగల

2467 NDX0731760
పపరర: కకటయఖ ఉపపతలర

2456 AP151000387232
పపరర: రరమమలమమ వవమమల

తసడడ:డ రసగననయకలలల చడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపద పరసడడ� ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1529
వయససస:32
లస: పప

భరస : చననపరసడడ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1530
వయససస:55
లస: ససస స
2472 NDX1968348
పపరర: యలర మమ మమకల

94-223/450

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల వలలర స
ఇసటట ననస:86-4-1528/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపద పరసడడ� ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1529
వయససస:29
లస: ససస స
2469 AP151000387551
పపరర: శవ ఉపపతలర

2464 NDX0146563
పపరర: కకటటశశరమమ వలలర స

94-223/445

భరస : ససతనరరసజగనవయమలల వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకకరసత తతట
ఇసటట ననస:86-4-1528/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసగరనవన
ఇసటట ననస:86-4-1528/1
వయససస:39
లస: పప
2466 NDX0732081
పపరర: శవపరరశత ఉపపతలర

94-223/447

తసడడ:డ ననరయఖ ససరర
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:50
లస: పప

94-223/452 2461 NDX1079177
2460 AP151000387231
పపరర: ససతనరరమసజగనవయమలల వవమమల
పపరర: హహమబసదస తతట

2453 NDX1114701
పపరర: దసరర వవమమల

భరస : గమరవయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప చడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయమలల వవమమల
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:37
లస: పప

2463 NDX0866822
పపరర: రరమలరరవప గసగరనవన

94-223/444

భరస : ననగగశశర రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప దసడచ
ఇసటట ననస:86-4-1528
వయససస:50
లస: ససస స
2457 MLJ2232205
పపరర: రవ వవమమల

2452 MLJ2236206
పపరర: భమలకకమ కరవటట

2477 MLJ2237246
పపరర: నరసమమ ఆదదమళర

94-223/464

భరస : రరజ ఆదదమళళ
ఇసటట ననస:86-4-1536
వయససస:58
లస: ససస స
94-223/466

2480 NDX0547745
పపరర: సససదర రరవప తరరమలకకసడ

94-223/467

తసడడ:డ వనసకటమమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1585
వయససస:32
లస: పప
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2481 AP151000387407
పపరర: పడసరద తరరమలకకసడ

94-223/468

తసడడ:డ కకటయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:86-4-1585
వయససస:48
లస: పప
2484 AP151000387400
పపరర: కకసడలల కటభట

94-223/471

94-223/474

94-223/477

94-223/480

94-223/483

94-223/486

94-223/489

తసడడ:డ సరసబయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:86-5-1139
వయససస:22
లస: పప

2494 NDX1785403
పపరర: మమత బడడగమ

2497 MLJ2231017
పపరర: వరమమ బడడగమ

2500 MLJ2232825
పపరర: బభబమ బడడగమ బడడగమ

2503 MLJ2232817
పపరర: ఇసరసక బడడగమ బడడగమ

94-223/1020

2506 AP151000387272
పపరర: లకమనమమ మలడదగమల

94-223/481

2509 NDX2375954
పపరర: రషసదన షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1288/3
వయససస:44
లస: ససస స

2489 NDX1968660
పపరర: అనసత లకమమమమ తనళళళరర

94-223/476

2492 AP151000387223
పపరర: కమలమమ గమసజ� గమసజ

94-223/479

2495 NDX1785338
పపరర: కకరసన బడడగమ

94-223/482

భరస : వజయ కలమలర బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/484

2498 NDX1114651
పపరర: వజయ కలమలర బడడగమ

94-223/485

తసడడ:డ చనన బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:29
లస: పప
94-223/487

2501 NDX1114602
పపరర: భభగఖరగఖ బడడగమ

94-223/488

భరస : కకరణ బభబమ బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1602
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/490

2504 NDX0176750
పపరర: శవకలమలరర కరశసశశటట

94-223/491

భరస : వనసకట బభలయఖ కరశసశశటట
ఇసటట ననస:86-4-1631
వయససస:31
లస: ససస స
94-223/492

భరస : ఆనసదరరవప మలడదగమల
ఇసటట ననస:86-5-204
వయససస:65
లస: ససస స
94-223/494

94-223/473

భరస : నరసససహలల� గమసజ
ఇసటట ననస:86-4-1593
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబమ బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1602
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ గమబబల
ఇసటట ననస:86-5-15/53
వయససస:37
లస: పప
2508 NDX2375996
పపరర: రవకలమలర మలచరర

94-223/478

తసడడ:డ ఇసరసకల బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1601
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఇసరసక బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1602
వయససస:60
లస: ససస స
2505 NDX2699809
పపరర: ససధనకర గమబబల

2491 NDX0830190
పపరర: ననగగశశర రరవప� తనళళ
ర రర

2486 MLJ2235786
పపరర: శవ ఉపపతలర

భరస : ససబభబరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-1590
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : జయరరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:56
లస: పప
2502 AP151000387515
పపరర: సరమలమజఖస బడడగమ

94-223/475

తసడడ:డ చనన బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చచనన కగశవపలల బడడగమ
ఇసటట ననస:86-4-1595
వయససస:50
లస: ససస స
2499 MLJ2232809
పపరర: చచనన కగశవపలల బడడగమ

2488 NDX1368299
పపరర: ననగమలలర శశరర పరలపరరస

94-223/470

భరస : ననగగశశర రరవప ఉపపతలర
ఇసటట ననస:86-4-1588
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప� తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-1590
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల గమసజ
ఇసటట ననస:86-4-1593
వయససస:43
లస: పప
2496 MLJ2231033
పపరర: చననమమయ బడడగమ

94-223/472

తసడడ:డ ససధరరనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:86-4-1590
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-1590
వయససస:24
లస: పప
2493 MLJ3539764
పపరర: గమసజ చనన

2485 AP151000387399
పపరర: చన చటటటబభబమ కటభట

2483 NDX0176768
పపరర: సరసబయఖ కటభట

తసడడ:డ ససటట కటభట
ఇసటట ననస:86-4-1587
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కటభట
ఇసటట ననస:86-4-1587
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-4-1590
వయససస:25
లస: ససస స
2490 NDX1968306
పపరర: పడభభకర తనళళ
ర రర

94-223/469

భరస : చన చటటటబభబమ కటభట
ఇసటట ననస:86-4-1587
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చన చటటటబభబమ కటభట
ఇసటట ననస:86-4-1587
వయససస:43
లస: పప
2487 NDX1968413
పపరర: పడశరసత తనళళ
ర రర

2482 AP151000387248
పపరర: హహస మవత కటభట

2507 NDX0830679
పపరర: జరఫననబ సయఖద

94-223/493

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:86-5-1126
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/495

2510 NDX2375962
పపరర: మసరసన వల షపక

94-223/496

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1288/3
వయససస:26
లస: పప
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94-223/497

తసడడ:డ పపద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-5-1288/3
వయససస:47
లస: పప

2512 NDX3191780
పపరర: రరజరవనన షపక

తసడడ:డ ఇమలసషర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1288/3
వయససస:18
లస: ససస స

94-223/499 2515 NDX1783753
2514 NDX1785023
పపరర: లకడమ ననరరయణమమ నసబమరర
పపరర: వనసకటటశశరరర నసబమరర

భరస : నరసససహరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:86-5-1291
వయససస:55
లస: ససస స
2517 NDX0653246
పపరర: పరరశతమమ నలర బబ తషల

94-223/502

94-223/505

94-223/1231

94-223/527

94-223/1162

94-223/506

2527 MLJ2234227
పపరర: మసరసనమమ షపక

2530 AP151000387518
పపరర: సరయయలమమ మమడడసస

94-223/726

2533 NDX3150679
పపరర: శబభన అశమ షపక

94-223/1232

2536 NDX1524264
పపరర: అనల పడసరద యయసదచటట

2519 NDX1073774
పపరర: ఉమలదచవ వలల
ర రర

94-223/504

2522 NDX0731885
పపరర: బభబమరరవప ఖలజజ

94-223/507

2525 NDX3130382
పపరర: పరరశత చవల

94-223/1233

భరస : పడసనన కలమలర చవల
ఇసటట ననస:86-5-1445
వయససస:28
లస: ససస స
94-223/576

2528 NDX2771202
పపరర: ఉమ మహహశశరర మలలర ల

94-223/1241

భరస : కరరరసకగయన మలలర ల
ఇసటట ననస:86-5-1488/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/724

2531 NDX2375541
పపరర: జజన బభబమ మమడడసస

94-223/725

తసడడ:డ లకమయఖ మమడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1571
వయససస:23
లస: పప
94-223/1163

తలర : నసరజహన షపక
ఇసటట ననస:86-05-1590,2/4
వయససస:27
లస: ససస స
94-223/1259

94-223/501

తసడడ:డ ససబడహమణఖస ఖలజజ
ఇసటట ననస:86-5-1372/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకమయఖ మమడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1571
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ మమడడసస
ఇసటట ననస:86-5-1571
వయససస:60
లస: పప
2535 NDX1524298
పపరర: ననగగసదడస చచసబబటట

2524 NDX3124567
పపరర: శరఖమల మసడనల

2516 NDX1783647
పపరర: నరసససహరరవప నసబమరర

భరస : ససబబరరజ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:86-5-1308
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరయబభ షపక
ఇసటట ననస:86-5-1478
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:86-05-1502
వయససస:36
లస: పప
2532 NDX0413203
పపరర: లకమయఖ మమడడసస

94-223/503

భరస : ససబభబరరవప మసడనల
ఇసటట ననస:86-5-1445
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ కలమలర దనరర
ఇసటట ననస:86-5-1446
వయససస:23
లస: పప
2529 NDX2808103
పపరర: కకసడయఖ దనసరర

2521 NDX0731711
పపరర: ఉష ఖలజజ

94-223/498

తసడడ:డ పపదరరయమడడ నసబమరర
ఇసటట ననస:86-5-1291
వయససస:67
లస: పప

భరస : బభబమరరవప ఖలజజ
ఇసటట ననస:86-5-1372/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప చవల
ఇసటట ననస:86-5-1445
వయససస:41
లస: ససస స
2526 NDX2281418
పపరర: అమత చసదడ తచజ దనరర

94-223/500

తసడడ:డ ససజవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-5-1302
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:86-5-1308
వయససస:62
లస: పప
2523 NDX3129335
పపరర: ననగమణణ చవల

2518 NDX0653139
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల

2513 NDX1784900
పపరర: ససబమబలల నసబమరర

భరస : వనసకటటశశరరర నసబమరర
ఇసటట ననస:86-5-1291
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:86-5-1291
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:86-5-1302
వయససస:45
లస: ససస స
2520 NDX1073691
పపరర: ససబబరరజ వలల
ర రర

94-223/1359

2534 NDX2375319
పపరర: లకడమ జలలర

94-223/762

భరస : వనసకటటశశరరర జలలర
ఇసటట ననస:86-5-1594
వయససస:51
లస: ససస స
94-223/1260

2537 NDX2502789
పపరర: ననగమణణ కరటజ

94-223/796

భరస : శవ పడసరద రరవప యయసదచటట
ఇసటట ననస:86-5-1605, 2ND LANE
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప యయసదచటట
ఇసటట ననస:86-5-1605, 2ND LANE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ కరటజ
ఇసటట ననస:86-5-1626
వయససస:19
లస: ససస స

2538 NDX2705853
పపరర: రరహమతషననసర బబగమమ షపక

2539 NDX2701084
పపరర: ససరజ మసరసన షపక

94-223/1367
2540 NDX2848539
పపరర: వసగమరర జజఖతఖర దచవ వసగమరర

తసడడ:డ ఖజ మమహహదదదన షరఠఫ
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:64
లస: ససస స

94-223/1027

తసడడ:డ షర బషసర షపక
ఇసటట ననస:86-5-1641/1
వయససస:40
లస: పప

94-223/1028

భరస : వజయ కలమలర వసగమరర
ఇసటట ననస:86-6-1314
వయససస:34
లస: ససస స
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2541 NDX2921633
పపరర: దదప చకటట
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94-223/1370

2542 NDX2921740
పపరర: దదప చకటట

94-223/1369

2543 NDX2984987
పపరర: వనసకట కకదసడ రరవప పరష

94-227/1437

భరస : జకకయఖ బమసస
ఇసటట ననస:86-6-1650 FLAT 106
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ బమసస
ఇసటట ననస:86-6-1650 FLAT No-106
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పరష
ఇసటట ననస:86-6-1650 F NO 303
వయససస:49
లస: పప

2544 NDX3061405
పపరర: వరలకడమ పరష

2545 NDX2222669
పపరర: కకపరవల చచనన

2546 NDX2222677
పపరర: వజయ చచనన

94-227/1438

భరస : వనసకట కకదసడ రరవప పరష
ఇసటట ననస:86-6-1650 F NO 303
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వజయ చచనన
ఇసటట ననస:86-7-447
వయససస:24
లస: ససస స

2547 NDX3172699
పపరర: రరహన షపక

2548 NDX2485639
పపరర: లకడమ కకరరవ

94-223/1164

భరస : మహమమద గగసప
ఇసటట ననస:86-07-978
వయససస:34
లస: ససస స
2550 NDX2485654
పపరర: రమణ రరడడడ కకరరవ

94-227/99

94-224/982

94-224/985

94-223/1340

94-200/1130

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ నగఅలల
ఇసటట ననస:86-16-2751
వయససస:41
లస: పప
2565 MLJ3561321
పపరర: రరమకకటమమ కకనసకక

భరస : కలమలర తషరక
ఇసటట ననస:86-18-26TURAKA30
వయససస:40
లస: ససస స

2557 NDX2222685
పపరర: రరమయఖ జసగర

94-227/109

94-224/983

94-224/986

94-223/1166

2563 NDX3170222
పపరర: అనసరరధ యరకసశశటట

94-227/1369

2569 NDX3275864
పపరర: సడవసత జజలలదద
భరస : అనల కలమలర జజలలదద
ఇసటట ననస:86-18-2325
వయససస:18
లస: ససస స

94-227/100

2555 NDX2222693
పపరర: వరమ జసగర

94-224/984

2558 NDX3168960
పపరర: రవ మలలర ల

94-223/1372

తసడడ:డ చచననయల మలలర ల
ఇసటట ననస:86-8-2564
వయససస:51
లస: పప
2561 NDX3159704
పపరర: లకడమ తరరపరతమమ కమమరరరఠ

94-222/785

తసడడ:డ తరరపత బభబమ కమమరరరఠ
ఇసటట ననస:86-14-2166/1
వయససస:25
లస: ససస స
2564 AP151000393527
పపరర: ఆసజనవయమలల గననవరపప

94-227/108

తసడడ:డ వరరసరశమ గననవరపప
ఇసటట ననస:86-18-26-06
వయససస:55
లస: పప
94-227/110

భరస : అనసతయఖ పపవపశల
ఇసటట ననస:86-18-26-40
వయససస:44
లస: ససస స
94-227/112

2552 NDX2485613
పపరర: బభల కకటట రరడడ కకరరవ

తసడడ:డ రరమయఖ జసగర
ఇసటట ననస:86-8-804
వయససస:28
లస: పప

2560 NDX3090511
పపరర: బల ససససమ కలమలరర
బననదననధమ
భరస : వ అరరణ కలమలర మమకల
ఇసటట ననస:86-13,Flat No 302
వయససస:26
లస: ససస స

2566 NDX1307875
పపరర: లకకమ దచవ పపవపశల పపవపశల

94-227/98

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కకరరవ
ఇసటట ననస:86-07-1946
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:86-18-24/4
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలర మసద కకనసకక
ఇసటట ననస:86-18-26-29
వయససస:45
లస: ససస స
2568 MLJ3561487
పపరర: రమణ తషరక

94-227/1200

తసడడ:డ లసగయఖ జసగర
ఇసటట ననస:86-8-804
వయససస:51
లస: పప

భరస : రసగననయకలలల పప లల
ఇసటట ననస:86-12-2857
వయససస:29
లస: ససస స
2562 NDX2699882
పపరర: శకనస బబ నగఅలల

2554 NDX2222628
పపరర: బమజర జసగర

2549 NDX2485662
పపరర: జయమమ కకరరవ
భరస : బభలలకకటట రరడడ కకరరవ
ఇసటట ననస:86-7-1697
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ జసగర
ఇసటట ననస:86-8-804
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ జసగర
ఇసటట ననస:86-8-804
వయససస:30
లస: పప
2559 NDX2884401
పపరర: అకకల పప లల

94-227/97

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:86-7--1709
వయససస:19
లస: పప

భరస : చకకవరరస జసగర
ఇసటట ననస:86-8-804
వయససస:26
లస: ససస స
2556 NDX2222644
పపరర: చకకవరరస జసగర

2551 NDX2632875
పపరర: ననగ సరయ మమనగరల

94-224/981

తసడడ:డ మరరయదనసస చచనన
ఇసటట ననస:86-7-447
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ కకరరవ
ఇసటట ననస:86-7-1697
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలకకటట రరడడ కకరరవ
ఇసటట ననస:86-7-1697
వయససస:55
లస: పప
2553 NDX2222636
పపరర: అనసష జసగర

94-224/980

2567 MLJ3561594
పపరర: సరమలమజఖస నలగరటట

94-227/111

భరస : వనసకటటశశర రరవప నలగరటట
ఇసటట ననస:86-18-26-43
వయససస:73
లస: ససస స
94-227/1555

2570 NDX3206117
పపరర: క క

94-222/787

తసడడ:డ ల క
ఇసటట ననస:86-18-2426 1 ST LANE
వయససస:19
లస: ససస స
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94-227/1372

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2457
వయససస:20
లస: ససస స
2574 NDX1420991
పపరర: లకడమ చకకవరస

94-227/228

94-227/126

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:35
లస: ససస స
2580 MLJ3561891
పపరర: మబమబలకకమ

94-227/129

94-227/132

94-227/135

భరస : ఆసజనవయమలల గననవరపప
ఇసటట ననస:86-18-2606
వయససస:45
లస: ససస స
2592 MLJ3561743
పపరర: పపరషచసదడస గమజరల
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2639
వయససస:78
లస: పప
2595 NDX0855502
పపరర: రరఘవరరణణ మటటపలర
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:86-18-2688
వయససస:38
లస: ససస స
2598 NDX2281681
పపరర: కకకషషవవణణ బతష
స ల

2579 NDX1199934
పపరర: శకనస ఎస

94-227/127

2581 MLJ3561875
పపరర: వనసకటటశశరరర మబమబ

2584 MLJ3561925
పపరర: మలలర శశరర చచననపస యన

2587 NDX1819269
పపరర: జజన బభషర షపక

2590 NDX0901017
పపరర: ససమన కలమలర ఆతమకలరర

2593 NDX0855460
పపరర: మసరసన బ షపక

2596 NDX1199900
పపరర: కకటటశశరఠ దసవరశరపప

94-227/130

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-18,VIKALANGULA COLONY
వయససస:36
లస: ససస స

2599 AP151000393151
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప చదలవరడ
తసడడ:డ ఓసకరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:86-19-26-84
వయససస:46
లస: పప

2582 MLJ3561107
పపరర: శకనవరసరరవప మబమబ

94-227/131

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-18-2588
వయససస:49
లస: పప
94-227/133

2585 NDX0904581
పపరర: శకనసవరస చచననపస యన

94-227/134

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2589
వయససస:48
లస: పప
94-227/136

2588 NDX2704492
పపరర: రరమ రరవప మరరకపపడడ

94-200/1131

తసడడ:డ భమషయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:86-18-2597
వయససస:70
లస: పప
94-227/143

2591 NDX0691378
పపరర: రమమష బభబమ ఆతమకలరర

94-227/144

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2639
వయససస:41
లస: పప
94-227/183

2594 AP151000393765
పపరర: పరరశత మలరగరన

94-227/184

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2687
వయససస:54
లస: ససస స
94-227/186

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:86-18-2688
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/936

94-227/128

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:86-18-2686
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/185

94-227/125

2578 AP151000393096
పపరర: పరరశత చదలవరడ

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:86-18-2639
వయససస:40
లస: పప
94-227/145

2576 NDX1675869
పపరర: ననగ మణణ మలరగన
భరస : మలలర శశర రరవప మలరగన
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలసషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2593
వయససస:33
లస: పప
94-227/138

94-227/124

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:86-18 2586
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:86-18-2589
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:86-18-2593
వయససస:33
లస: ససస స
2589 NDX0726182
పపరర: ధనలకడమ గననవరపప

94-227/229

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-18-2588
వయససస:39
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2589
వయససస:37
లస: ససస స
2586 NDX1819327
పపరర: జజనబ షపక

2575 NDX1420983
పపరర: ననగరరజ చకకవరస

2573 NDX2509891
పపరర: శకనస కలశశటట

తసడడ:డ లకమయఖ కలశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2586
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2587
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:86-18-2588
వయససస:54
లస: ససస స
2583 NDX0904680
పపరర: శకనస చచననపస యన

94-227/123

భరస : శకనస కలశశటట
ఇసటట ననస:86-18-2586
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ చకకవరస చకకవరస
ఇసటట ననస:86-18 2586
వయససస:37
లస: ససస స
2577 NDX1199926
పపరర: శకదచవ మలరగరన

2572 NDX2509909
పపరర: రరజగశశరర కలశశటట

2597 NDX0855544
పపరర: వనసకటటశశరరర మటటపలర

94-227/187

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:86-18-2688
వయససస:50
లస: పప
94-227/188

2600 NDX3164316
పపరర: లకడమ చనకకసడ

94-223/1168

భరస : అలల
ర రయఖ చనకకసడ
ఇసటట ననస:86-19-1987
వయససస:32
లస: ససస స
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2601 MLJ2238244
పపరర: దసరరరభవరన అసగరరగకలల

94-226/1017

భరస : anjayya ఆఆనర పపడకకళ
ఇసటట ననస:86-19-2695
వయససస:39
లస: ససస స
2604 NDX3227774
పపరర: వససమత వజయస పపరరల

94-227/1535

94-227/1407

2608 NDX3071974
పపరర: ������ ���

94-227/1409

2611 NDX3143328
పపరర: ససశల కకడడరర

94-223/923

2614 NDX2877546
పపరర: షపక రసజజన బ
భరస : షపక పపదద మసరసన
ఇసటట ననస:86-20-2817/1
వయససస:18
లస: ససస స

2616 NDX2418812
పపరర: రమణమమ బతష
స ల

2617 NDX3061785
పపరర: భభణమ పలర పప

94-223/925

భరస : ససబభబరరవప లలట బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824,1ST LANE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమశ పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2831/25
వయససస:30
లస: ససస స

2619 NDX2177336
పపరర: రరమమలల తషరక

2620 NDX2339471
పపరర: కలమలరర రరమలవత

94-223/889

తసడడ:డ కకటయఖ తషరక
ఇసటట ననస:86-20-2835
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2858
వయససస:25
లస: ససస స
2625 NDX2177021
పపరర: దసరర చచసబబటట

తసడడ:డ అపరపరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:86-20-2895
వయససస:23
లస: ససస స

2623 NDX2339398
పపరర: వమలలశశర రరవప పరసస

94-223/916

2626 NDX2177005
పపరర: ఇతమమ మలలర ల

94-224/1410

2629 MLJ3544004
పపరర: కకటటశశరర గగన
భరస : వనసకటటశశరరరవప గగన
ఇసటట ననస:86-20-2905
వయససస:44
లస: ససస స

94-227/1428

2609 NDX3163128
పపరర: వమల కగతవథ

94-227/1421

2612 NDX2698694
పపరర: మలర శశరర మలచ

94-223/1006

భరస : కకషష మలచ
ఇసటట ననస:86-20-2735
వయససస:72
లస: ససస స
94-224/1408

2615 NDX2418804
పపరర: రమణ కలమలరర బతష
స ల

94-223/924

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:86-20-2824,1ST LANE
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/1409

2618 NDX3062338
పపరర: రమమశ పలర పప

94-227/1424

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:86-20-2831/25
వయససస:33
లస: పప
94-223/892

2621 NDX2339984
పపరర: శసకర రరమలవత

94-223/893

తసడడ:డ చనన రరమలవత
ఇసటట ననస:86-20-2840
వయససస:33
లస: పప
94-223/914

2624 NDX2177260
పపరర: నరసయఖ దసపరటట

94-223/915

తసడడ:డ చనన రరమయఖ ధసపరటట
ఇసటట ననస:86-20-2876
వయససస:61
లస: పప
94-223/917

2627 NDX2177187
పపరర: శవ వనసకట రరమ రరడడ
దసరర సపపడడ
తసడడ:డ సస మ శశఖర రరడడ దసరర సపపడడ
ఇసటట ననస:86-20-2883
వయససస:32
లస: పప

94-223/918

94-223/920

2630 MLJ2230480
పపరర: లలతనసబ గగన

94-223/921

భరస : చననయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:86-20-2878
వయససస:77
లస: ససస స
94-223/919

2606 NDX2923753
పపరర: పదమ మమమలల

భరస : సస మననథ కగతవథ
ఇసటట ననస:86-20-28-23
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరసస
ఇసటట ననస:86-20-2859/7
వయససస:32
లస: పప

భరస : దసరర రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:86-20-2877
వయససస:29
లస: ససస స
2628 NDX2177328
పపరర: ననగ శక దదవఖ ననగరశశటట

94-227/1408

భరస : శసకర రరమలవత
ఇసటట ననస:86-20-2840
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/913

94-226/1019

భరస : కకషష మమమలల
ఇసటట ననస:86-20-4
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ కకడడరర
ఇసటట ననస:86-20-488
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గగపస తతట
ఇసటట ననస:86-20-2747, ADA ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

2622 NDX2340149
పపరర: శరఠష బతష
స ల

94-227/1198

భరస : ������
ఇసటట ననస:86-20-28/0
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలలజ ననయక
ఇసటట ననస:86-20-28/502
వయససస:19
లస: పప
2613 NDX2454460
పపరర: చసదన తతట

2605 NDX2576163
పపరర: వర లకడమ పసటటల

2603 MLJ2238236
పపరర: అసకయఖ అసగరరగకలల

తసడడ:డ బభలయఖ ఆఆనర పపడకకళ
ఇసటట ననస:86-19-2695
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవకలమలర పసటటల
ఇసటట ననస:86-19-5683
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ������
ఇసటట ననస:86-20-28/0
వయససస:31
లస: ససస స
2610 NDX2844033
పపరర: రరమవత ననగరజ

94-226/1018

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:86-19-2695
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతశ రరయ పపరరల
ఇసటట ననస:86/19-2713
వయససస:34
లస: పప
2607 NDX3082112
పపరర: ������ ���

2602 MLJ2236982
పపరర: రసగమణణ

భరస : ననగమలలర శశరరరవప గగన
ఇసటట ననస:86-20-2905
వయససస:68
లస: ససస స
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94-223/922

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప గగన
ఇసటట ననస:86-20-2905
వయససస:81
లస: పప
2634 NDX1349471
పపరర: నలలఫర షపక

94-223/927

94-223/930

94-224/1001

94-223/1226

94-223/933

94-223/937

94-223/812

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప పడమట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:28
లస: ససస స

2644 MLJ2230647
పపరర: దచవమణణ జజలలదద

2647 NDX0005348
పపరర: ససబభబరరడడడ ఆరర

2650 NDX2761831
పపరర: నససర అహమమద షపక

2653 NDX1329127
పపరర: పరపర రరవప కలచసలగసటట

94-4/1221

2656 NDX2392132
పపరర: ససజజత కకల

94-223/806

2659 JBV3708732
పపరర: రరజఖలకడమ మమరస
తసడడ:డ రతననరరడడడ మమరస
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:31
లస: ససస స

2639 NDX1676743
పపరర: శరకవరణణ గమనజ

94-223/932

2642 NDX2975332
పపరర: ధన లకడమ కథసకలలలరఠ

94-223/1348

2645 MLJ2230639
పపరర: రరజ జజలలదద

94-223/807

తసడడ:డ సససదర రరవప జజలదద
ఇసటట ననస:86-45/1
వయససస:48
లస: పప
94-223/934

2648 NDX1187673
పపరర: శవ జజఖత జమమమల

94-223/935

భరస : శశషగరరరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:86-118-2597
వయససస:32
లస: ససస స
94-223/1171

2651 NDX1782417
పపరర: అనసష గరలలటట

94-224/1006

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరలలటట
ఇసటట ననస:86-3751
వయససస:25
లస: ససస స
94-223/813

2654 NDX0829705
పపరర: శరఖమ పడసరద రరమసపటట

94-223/814

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:86,-4-1511
వయససస:41
లస: పప
94-208/974

తసడడ:డ మమకగససశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:22
లస: ససస స
94-208/976

94-223/929

భరస : వనసకటటశశరరర కథసకలలలరఠ
ఇసటట ననస:86-40-908
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయమలల కలచసలగసటట
ఇసటట ననస:86-51475
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:87/1
వయససస:25
లస: పప
2658 NDX1023076
పపరర: దసరరరభవరన పడమట

94-223/1183

తలర : అకస రరననసర షపక
ఇసటట ననస:86-198/F F-101
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప� తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:86-41590
వయససస:40
లస: ససస స
2655 NDX1472604
పపరర: ఫసరగజ షపక

2641 NDX3167202
పపరర: వజయ లకడమ పరరక

2636 AP151000393390
పపరర: ససభభన పఠరన

తసడడ:డ ఏడదకకననడలల గమనజ
ఇసటట ననస:86-29-2757
వయససస:32
లస: ఇ

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ఆర
ఇసటట ననస:86-86-4-1130
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ యననస
ఇసటట ననస:86-198-2458
వయససస:44
లస: పప
2652 NDX0830133
పపరర: జజఖత� తనళళ
ర రర

94-223/931

భరస : రరజ జజలదద
ఇసటట ననస:86-45/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:86-86-3-725
వయససస:53
లస: పప
2649 MLJ3555893
పపరర: రవశసకరరరడడడ యననస

2638 NDX0148312
పపరర: ఆనసద కలమలర తనడడ

94-223/926

తసడడ:డ ననవనసరహహబ పఠరన
ఇసటట ననస:86-26-2292
వయససస:53
లస: పప

భరస : వననధ కలమలర పరరక
ఇసటట ననస:86-37-48
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:86-44-1144
వయససస:19
లస: ససస స
2646 NDX0649855
పపరర: మసరసనశల షపక

94-223/928

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తడడ
ఇసటట ననస:86-29-2722
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస బభష షపక
ఇసటట ననస:86-30-9
వయససస:32
లస: ససస స
2643 NDX3186053
పపరర: కరరమమన షపక

2635 MLJ3556404
పపరర: సరమలమజఖస యనమల

2633 NDX2177070
పపరర: ననగ రరజ గమసజ

తసడడ:డ శవయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:86-21-2825
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజ యనమల
ఇసటట ననస:86-23-2451
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-28-2546
వయససస:29
లస: ససస స
2640 NDX2523082
పపరర: రసజజన బ షపక

94-227/1549

భసధసవప: జయరరజ మసడ
ఇసటట ననస:86/20/8764
వయససస:23
లస: పప

భరస : దనవపద బభష షపక
ఇసటట ననస:86-21-2840
వయససస:26
లస: ససస స
2637 NDX0983536
పపరర: భవరన బసడడ

2632 NDX3258647
పపరర: సరయ కలమలర మసడ

2657 NDX2382745
పపరర: శక లకడమ తతట

94-208/975

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/977

2660 NDX0834846
పపరర: ననగజజఖత ననరరనపరటట

94-208/978

భరస : బభలససబడహమణఖస ననరరనపరటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:37
లస: ససస స
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2661 NDX0142216
పపరర: వనసకట కకషష కలమలరర తతట

94-208/979

భరస : శకనవరసరరవప దసపసశశటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:46
లస: ససస స
2664 JBV3707759
పపరర: నరగసదడరరడడడ మరస

94-208/982

94-208/985

94-208/988

94-168/69

94-5/1100

94-168/1092

94-168/71

తసడడ:డ చనన దనసరర
ఇసటట ననస:87-1-20
వయససస:43
లస: పప

2674 NDX3196250
పపరర: రజనకరసత దరరనస

2677 NDX2649291
పపరర: పసడయసకర దసరర

2680 NDX3036803
పపరర: హవవలల దరరసనపప బబర ససస

2683 NDX1494400
పపరర: దనవదస శఖ

94-168/74

2686 NDX1190826
పపరర: వవసకటటశశరరర D

94-168/1048

2689 NDX2444115
పపరర: యయసస కలమలరర పస లల
తసడడ:డ దదనయయలల పస లల
ఇసటట ననస:87-1-23
వయససస:23
లస: ససస స

2669 NDX0823252
పపరర: ననరరనపరటట మలర కరరరరనరరవప

94-208/987

2672 NDX1908385
పపరర: షరకకన కలమలర దనరసనపప

94-168/68

2675 NDX3187879
పపరర: లత దరరనస

94-221/1014

భరస : రజనకరసత దరరనస
ఇసటట ననస:87-1-6/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-208/1166

2678 NDX2975159
పపరర: బభజ బభష మహమమద

94-162/1362

తసడడ:డ ఫరరఠక మహమమద
ఇసటట ననస:87-1-6 GMC NO-2307
వయససస:36
లస: పప
94-168/1093

2681 NDX1190727
పపరర: కకసడయఖ వసగపరటట

94-168/70

తసడడ:డ పపదద పపలర యఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:87-1-9
వయససస:30
లస: పప
94-168/72

2684 NDX1190974
పపరర: కకటటశశరమమ దచవరశశటట

94-168/73

భరస : వనసకటటశశరరలల దచవరశశటట
ఇసటట ననస:87-1-15
వయససస:38
లస: ససస స
94-168/75

తసడడ:డ కకచచయఖ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:87-1-15
వయససస:53
లస: పప
94-208/989

94-208/984

తసడడ:డ సస మయఖ దనరసనపప
ఇసటట ననస:87-1-3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప శఖ
ఇసటట ననస:87-1-13
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ అరరకకటటమమల
ఇసటట ననస:87-1-15
వయససస:48
లస: పప
2688 NDX1368638
పపరర: ననగరరజ దనసరర దనసరర

94-168/67

తసడడ:డ జమమశ బబర ససస
ఇసటట ననస:87-1-7/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస శఖల
ఇసటట ననస:87-1-13
వయససస:27
లస: పప
2685 NDX1191097
పపరర: ససబభబ రరవప ఆరరకకటటమమల

2671 NDX2082758
పపరర: కవత దరరనపప

2666 NDX0142646
పపరర: శకనవరసరరవప దసపసశశటట

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ననరరనపరటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బభబమ దసరర
ఇసటట ననస:87-1-6/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ బరరదస
ఇసటట ననస:87-1-7/1
వయససస:31
లస: పప
2682 NDX1494517
పపరర: ససధనకర శఖల

94-208/986

తసడడ:డ యబమ దరరనస
ఇసటట ననస:87-1-6/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తనమస దసరఠ
ఇసటట ననస:87-1-6/2
వయససస:31
లస: పప
2679 NDX3036886
పపరర: ససరగశ బరరదస

2668 NDX2422434
పపరర: మమకగసశశర రరవప కకలల

94-208/981

తసడడ:డ గగపయఖ దసపసశశటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:54
లస: పప

భరస : నరరకన దరరనపప
ఇసటట ననస:87-1-1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-3
వయససస:51
లస: పప
2676 NDX2656973
పపరర: ససరర బభబమ దసరర

94-208/983

తసడడ:డ బమజసగ రరవప కకలల
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దసపసశశటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:74
లస: పప
2673 NDX0011940
పపరర: రసగయఖ రరడపస
డడ గమ�

2665 NDX0823336
పపరర: ననరరనపరటట బభలససబడహమణఖస

2663 NDX0142000
పపరర: శరరద దసపసశశటట

భరస : గగపయఖ దసపసశశటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప ననరరనపరటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చలమలరరడడడ మమరస
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:61
లస: పప
2670 NDX0141887
పపరర: గగపయఖ దసపసశశటట

94-208/980

భరస : మలర కరరరరనరరవప ననరరనపరటట
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరడడడ మమరస
ఇసటట ననస:87-1
వయససస:36
లస: పప
2667 JBV3707734
పపరర: రతననరరడడడ మమరస

2662 NDX0833939
పపరర: బభలతడపపరసససదరర ననరరనపరటట

2687 NDX2134492
పపరర: దనశరక కకమమమ

94-168/76

భరస : ససనల కలమలర కకమమమ
ఇసటట ననస:87-1-19/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-168/77

2690 NDX1834382
పపరర: ననగమలల యరకగమసటర

94-221/418

భరస : రరజగశ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:31
లస: ససస స
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94-221/419

భరస : షరరణ కలమలర డక
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:33
లస: ససస స
2694 AP151000387370
పపరర: మమరమమ దరరనపప

94-221/422

94-221/425

94-221/427

94-221/430

94-221/433

94-221/436

95-208/1076

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:43
లస: పప

2704 MLJ2238459
పపరర: జయమమ దరరనపప

2707 MLJ3534070
పపరర: ననగమమ గగళళ

2710 NDX0309443
పపరర: మరరయమమ పరరరపస గమ

2713 NDX0012021
పపరర: శశరర బభబమ దసరర�

94-221/440

2716 NDX0545186
పపరర: ఆనసద బభబమ యస�

94-221/431

2719 MLJ3535416
పపరర: ఆసజనవయమలల చనటర
తసడడ:డ వసదన
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:59
లస: పప

2699 AP151010447289
పపరర: భభగఖస నసనన�

94-168/78

2702 MLJ3535150
పపరర: మమరమమ దరరనపప

94-221/429

2705 MLJ2238665
పపరర: మరరయమమ పరరచపస గమ

94-221/432

భరస : జజరరర
ఇసటట ననస:87-1-27
వయససస:74
లస: ససస స
94-221/434

2708 NDX1176114
పపరర: యయసస కలమలరర ఉసగవడ

94-221/435

తసడడ:డ యయసయఖ
ఇసటట ననస:87-1-29
వయససస:48
లస: ససస స
94-221/437

2711 MLJ2238582
పపరర: ఏలయల కరకరర

94-221/438

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:87-1-29
వయససస:59
లస: పప
94-168/79

2714 MLJ2238673
పపరర: ససవరరస మమ చనటర

94-221/439

భరస : ఆసదదడ
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:64
లస: ససస స
94-221/441

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:30
లస: పప
94-221/443

94-221/424

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:87-1-26
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ థనమస� దసరర
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యబమ దరరశనపప
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:29
లస: పప
2718 NDX1969874
పపరర: దరఠడడ ససఖల

94-221/428

తసడడ:డ దననయఖ
ఇసటట ననస:87-1-29
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ రరడపస
డడ గమ
ఇసటట ననస:87-1-29
వయససస:27
లస: పప
2715 NDX1630954
పపరర: అశశక దరరశనపప

2701 MLJ2238681
పపరర: ససవరరస దరరనపప

2696 AP151000387364
పపరర: యయసపబమ దరరనపప

భరస : జజఖతరరజ� నసనన
ఇసటట ననస:87-1-26
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:87-1-28
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-29
వయససస:54
లస: ససస స
2712 SQX1722354
పపరర: దననయయలల రరడడడపస గమ

94-221/426

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:87-1-27
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:87-1-27
వయససస:52
లస: పప
2709 MLJ2238806
పపరర: మమరర కతస

2698 AP151000387369
పపరర: జగమస దరరనపప

94-221/421

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:87-1-26
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-26
వయససస:74
లస: పప
2706 MLJ2238038
పపరర: జజకబ దరరనపప

94-221/423

తసడడ:డ శరససన
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:87-1-26
వయససస:44
లస: ససస స
2703 MLJ2238574
పపరర: శరససన దరరనపప

2695 NDX1516725
పపరర: మలయల చనటర

2693 AP151000387365
పపరర: బమజర దరరనపప

భరస : లలజరస
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:47
లస: పప
2700 MLJ2238632
పపరర: ఆదదలకడమ దరరరనపప

94-221/420

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరససన
ఇసటట ననస:87-1-25
వయససస:62
లస: ససస స
2697 NDX2422749
పపరర: శసకర పరలడడగమ

2692 MLJ3535523
పపరర: కలమలరర చనటర

2717 MLJ3534047
పపరర: అచచయఖ చనటర

94-221/442

తసడడ:డ ఆసదదడ
ఇసటట ననస:87-1-30
వయససస:43
లస: పప
94-221/444

2720 AP151000387344
పపరర: మరరయమమ పస లల

94-221/445

భరస : దననయఖ
ఇసటట ననస:87-1-31
వయససస:50
లస: ససస స
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2721 AP151000387332
పపరర: రగగయఖ మమకరకర

94-221/446

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:87-1-31
వయససస:78
లస: పప
2724 NDX2411163
పపరర: దచవదనసస కతస

94-221/449

95-208/1077

94-221/453

94-221/456

94-221/459

94-221/462

94-221/465

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:36
లస: ససస స

2734 AP151000387316
పపరర: దదనమమ దరరరనపప

2737 NDX1129055
పపరర: రరమమలల బతస న

2740 NDX2032399
పపరర: నరరకన దనరసనపప

2743 MLJ3535259
పపరర: ఇమలమనయయలల దరరనపప

95-208/1079

2746 SQX1722487
పపరర: రరజజ వరలలటట

94-221/457

2749 MLJ2238954
పపరర: దయలమణణ దరరనపప
భరస : జజషస బభబమ
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:36
లస: ససస స

2729 AP151000387355
పపరర: యశశదమమ కతస

94-221/452

2732 AP151000387357
పపరర: మషప కతస

94-221/455

2735 MLJ2238962
పపరర: ననగరరజ దరరనపప

94-221/458

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:87-1-34
వయససస:53
లస: పప
94-221/460

2738 MLJ2238558
పపరర: పలర వ దరరనపప

94-221/461

తసడడ:డ యయసపబమ
ఇసటట ననస:87-1-36
వయససస:37
లస: ససస స
94-221/463

2741 NDX1938986
పపరర: దచవదననస దరఠరనపప

94-221/464

తసడడ:డ యబమ దరఠరనపప
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:31
లస: పప
94-221/466

2744 NDX2547834
పపరర: రరజ వలలటట

94-221/802

తసడడ:డ రతయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:40
లస: పప
95-208/1080

తసడడ:డ రతస యఖ వరలలటట
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:41
లస: పప
94-221/467

94-221/451

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:87-1-33
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ ఏబమ
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:21
లస: ససస స
2748 MLJ2238947
పపరర: జయకలమలరర దరరనపప

94-221/454

తసడడ:డ శరససన దనరసనపప
ఇసటట ననస:87-1-36
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏబమ
ఇసటట ననస:87-1-37
వయససస:42
లస: పప
2745 SQX1722511
పపరర: వజయ కలమలరర వరలలటట

2731 AP151000387351
పపరర: ఎసపస రమమ కతస

2726 AP151000387348
పపరర: దననయయలల పస లల

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-33
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-35
వయససస:42
లస: పప

భరస : జగమమస
ఇసటట ననస:87-1-36
వయససస:39
లస: ససస స
2742 NDX0309484
పపరర: జజషస బభబమ దరరనపప

95-208/1078

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:87-1-34
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-1-35
వయససస:33
లస: ససస స
2739 MLJ2238533
పపరర: రరణణ దరరనపప

2728 SQX1722438
పపరర: యవన బభబమ కసభసపరటట

94-221/448

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:53
లస: పప

భరస : మషప
ఇసటట ననస:87-1-33
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-1-34
వయససస:36
లస: ససస స
2736 NDX1129162
పపరర: రగఖ బతస న

94-221/450

తసడడ:డ జజన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:44
లస: పప

భరస : మషప
ఇసటట ననస:87-1-33
వయససస:52
లస: ససస స
2733 NDX1129246
పపరర: రమలదచవ బతస న

2725 NDX2411130
పపరర: పడవణ పస లల

2723 NDX2411197
పపరర: యయసస కలమలరర పస లల

తసడడ:డ డననయయలల పస లల
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ డననయయలల పస లల
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:22
లస: పప

భరస : యవన బభబమ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:30
లస: ససస స
2730 AP151000387356
పపరర: యలకకబమ కతస

94-221/447

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:87-1-31
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబమ కతస
ఇసటట ననస:87-1-32
వయససస:21
లస: పప
2727 SQX1722396
పపరర: సతఖవత కసభసపరటట

2722 AP151000387343
పపరర: ఆసదదడ చనటర

2747 NDX0011924
పపరర: మలరస మమ పప టటటపస గమ�

94-168/80

భరస : ఏసస బమ లలటట� పప టటటపప గమ
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:66
లస: ససస స
94-221/468

2750 MLJ2238939
పపరర: లలమమ దరరనపప

94-221/469

భరస : ఇమమనయయలల
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:37
లస: ససస స
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94-221/470

తసడడ:డ ఏబమ
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:37
లస: పప
2754 MLJ2238723
పపరర: కకప చనటర

94-221/473

94-221/475

94-221/478

94-221/481

94-221/484

94-221/486

94-221/489

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:32
లస: పప

2764 MLJ2235364
పపరర: రమలదచవ కరరరమమరర

2767 MLJ2238277
పపరర: జజన జజసఫ వడదల

2770 NDX1286558
పపరర: షరరగనస రరజ వడడదల

2773 NDX2444073
పపరర: దనవదస బభబమ ఖసబసపరటట

94-221/490

2776 MLJ3535374
పపరర: భమషణమమ మసదన �

94-221/482

2779 AP151000387425
పపరర: దనవదసబభబమ కసబసపరటట
తసడడ:డ ఏభమ
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:50
లస: పప

2759 NDX2376101
పపరర: మరరయమమ కకదమల

94-221/477

2762 MLJ3534013
పపరర: ఏసస రతనస కకమమమ

94-221/480

2765 NDX2255842
పపరర: జజగయఖ సససకర

94-221/483

తసడడ:డ కకటయఖ యస
ఇసటట ననస:87-1-41
వయససస:53
లస: పప
94-221/485

94-208/990
2768 NDX1481282
పపరర: కసబసపరటట ఎసపస రర కసభసపరటట

భరస : యన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:87-1-43
వయససస:32
లస: ససస స
94-221/487

2771 NDX2064046
పపరర: పడతప కకమమమ

94-221/488

తసడడ:డ యయససరతనస కకమమమ
ఇసటట ననస:87-1-43
వయససస:33
లస: పప
94-168/81

2774 NDX0093195
పపరర: యబమ� కసబసపరటట�

94-168/82

తసడడ:డ యవర�
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:81
లస: పప
94-221/491

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:50
లస: ససస స
94-221/493

94-221/474

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ యయబమ ఖసబసపరటట
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:30
లస: ససస స
2778 NDX0875286
పపరర: రరసబభబమ కతస

94-221/479

తసడడ:డ జజన జజసఫ
ఇసటట ననస:87-1-43
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపదద రరవప కగ
ఇసటట ననస:87-1-43
వయససస:36
లస: పప
2775 NDX0875260
పపరర: లలత కలమలరర కతస

2761 MLJ2238715
పపరర: ససనల కలమలర కకమమమ

2756 NDX2376069
పపరర: లకడమ కకమమమరర

భరస : కకప రరవప కగ
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:87-1-42
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజన జజసఫ
ఇసటట ననస:87-1-43
వయససస:27
లస: పప
2772 NDX2376002
పపరర: బభలయఖ కకమమమరర

94-221/476

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:87-1-41
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన జజసఫ
ఇసటట ననస:87-1-42
వయససస:45
లస: ససస స
2769 NDX1286517
పపరర: అనసరరగరరవప వడడదల

2758 MLJ3534021
పపరర: మరరయమమ కకమమమ

94-221/472

భరస : బభలయఖ కగ
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకల
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:78
లస: పప
2766 MLJ2238269
పపరర: మమరర వడదల

94-221/803

భరస : ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:68
లస: ససస స
2763 MLJ2238921
పపరర: హనసమయఖ పస టట పస గమ

2755 NDX2714806
పపరర: మజగశ చటర

2753 MLJ3534039
పపరర: శలలవరరణణ చనటర

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:87-1-39
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : శలలవరవ చటర
ఇసటట ననస:87-1-39
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:87-1-40
వయససస:37
లస: ససస స
2760 MLJ2238541
పపరర: దదనమమ పస టట పస గమ

94-221/471

తసడడ:డ ఏబమ
ఇసటట ననస:87-1-38
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఆసదదడ
ఇసటట ననస:87-1-39
వయససస:37
లస: పప
2757 MLJ2238640
పపరర: ససధరరణణ కకమమమ

2752 MLJ2239028
పపరర: బబసజమన దరరనపప

2777 AP151000387491
పపరర: దదనమమ కసబసపరటట

94-221/492

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:65
లస: ససస స
94-221/494

2780 AP151000387118
పపరర: ఏభమ కసబసపరటట

94-221/495

తసడడ:డ ఏన
ఇసటట ననస:87-1-44
వయససస:80
లస: పప
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2781 NDX2443968
పపరర: నరమల మసచకలపపడడ

94-168/83

2782 NDX1401140
పపరర: ససజనఖ మసచకళపపఢక

భరస : మలరరయల దనసస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:87-1-45
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపతషరర మసచకళపపఢక
ఇసటట ననస:87-1-45
వయససస:28
లస: ససస స

2784 NDX0144337
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

2785 AP151000387138
పపరర: కకటటశశరరరవప కటటట పప గమ

94-221/497

తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:87-1-45
వయససస:35
లస: పప
2787 NDX2376127
పపరర: మనషర మలర వరపప

94-221/499

94-208/994

2793 AP151000387079
పపరర: జహహరర బ షపక

94-221/502

94-221/505

94-221/508

94-221/500

2797 AP151000387329
పపరర: ఎలశమమ రరడడడపస గమ

2800 AP151000387331
పపరర: రసగయఖ రరడపస
డడ గమ

94-221/511

2803 NDX2409126
పపరర: తడవవణణ పలర పప

94-221/503

భరస : వనసకట రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:36
లస: ససస స

2806 MLJ3535382
పపరర: పదమ పలర పప

94-221/506

2809 AP151000387084
పపరర: హహజకకయలరరజ పచగగరరర
తసడడ:డ జవననధరరవప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:43
లస: పప

94-208/993

2792 AP151000387077
పపరర: తరరపతమమ తమమశశటట

94-221/501

2795 AP151000387504
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

94-221/504

2798 AP151000387359
పపరర: ఎసపస రమమ పచచగగరర

94-221/507

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:75
లస: ససస స
94-221/509

2801 AP151000387082
పపరర: భభగఖదనస పచచగగరర

94-221/510

తసడడ:డ ఏషసయల
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:67
లస: పప
94-221/512

2804 NDX2064012
పపరర: రజన పలర పప

94-221/513

భరస : కకషష పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/515

భరస : రరమమలల పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:43
లస: ససస స
94-221/517

2789 NDX1469031
పపరర: లలవణఖ యరకగమసటర

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-48
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:21
లస: ససస స
94-221/514

94-168/84

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-48
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరసగయఖ
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:80
లస: పప

భరస : రరమమలల పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:70
లస: ససస స

2794 MLJ2237394
పపరర: ననగరరజ తమమశశటట

2786 NDX2444016
పపరర: శరసత కలమలరర కకదమల

భరస : శరఖమ బభబమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-47
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగఖదనస
ఇసటట ననస:87-1-49
వయససస:30
లస: పప

2808 AP151000387101
పపరర: వనసకటరతనస పలర పప

94-208/992

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-48
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆదయఖ
ఇసటట ననస:87-1-48
వయససస:67
లస: పప

2805 NDX1867870
పపరర: మలలర శశరర పలర పప

2791 AP151000387511
పపరర: కకటటశశరమమ కటటట పప గమ

94-221/496

భరస : యశఖ కకదమల
ఇసటట ననస:87-1-46
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-47
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:87-1-48
వయససస:75
లస: ససస స

2802 AP151000387358
పపరర: ఏససరతనస పచచగగరర

94-221/498

భరస : నరసససహరరవప యఱఆగమసతలల
ఇసటట ననస:87-1-47
వయససస:28
లస: ససస స

2790 NDX1379239
పపరర: ఆదనమమ యరకగమసడర
యఱఆగమసడనర
తసడడ:డ పపతషరర యఱఆగమసడనర
ఇసటట ననస:87-1-47
వయససస:28
లస: పప

2799 NDX1031087
పపరర: ససతతష కలమలర పచచగగరర

2788 NDX1401132
పపరర: మలధవ యరకగమసటర

2783 NDX2159110
పపరర: బమజర మనవన

భరస : దనసస మనవన
ఇసటట ననస:87-1-45
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-1-45
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఎస
ఇసటట ననస:87-1-46
వయససస:22
లస: ససస స

2796 AP151000387525
పపరర: పరపరరరవప తమమశశటట

94-208/991

2807 AP151000387083
పపరర: మలరస మమ పచచగగరర

94-221/516

భరస : భభగఖదనస
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:57
లస: ససస స
94-221/518

2810 AP151000387103
పపరర: కకకషష పలర పప

94-221/519

తసడడ:డ రరమమలల పలర పప
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:38
లస: పప
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2811 AP151000387102
పపరర: వనసకటభడవప పలర పప

94-221/520

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:48
లస: పప
2814 SQX1722628
పపరర: అశశక యరకగమసటర

95-208/1081

94-221/525

94-221/526

94-168/85

తసడడ:డ ఫరడనసస యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-53/2
వయససస:21
లస: పప
2826 AP151000387115
పపరర: ననగగసదడస మమదరపలర

94-221/527

తసడడ:డ మమషస
ఇసటట ననస:87-1-54
వయససస:55
లస: పప
2832 AP151000387423
పపరర: పపతచరర యయరకగమసటర
తసడడ:డ మషర
ఇసటట ననస:87-1-55
వయససస:65
లస: పప

2821 NDX1934646
పపరర: మలరస మమ యరకగమసటర
యరకగమసటర
తసడడ:డ చనన యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-53/1
వయససస:29
లస: ససస స
2824 NDX2444099
పపరర: రరజశశఖర యరకగమసటర

2827 AP151000387117
పపరర: పరరశదదస మమదరపలర

2830 NDX2376077
పపరర: కకప పచనచగరరర

2833 AP151000387398
పపరర: యయషసయల యయరకగమసటర

94-208/1001 2836 NDX1468918
2835 NDX0787994
పపరర: ససభభషసణణ యరకగమసటర యరకగమసటర
పపరర: రరజగష సససకర

2838 NDX0882829
పపరర: యయసస మమరఠ యరకగమసటర
భరస : ఏససబభబమ
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:45
లస: ససస స

94-208/997

94-168/86

2839 AP151000387502
పపరర: కలమలరర యరకగమసటర
భరస : ఛనరరరస
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:55
లస: ససస స

94-208/998

2825 NDX1468900
పపరర: ఝలనస యరకగమసటర

94-208/999

భరస : సరససస నస యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-54
వయససస:35
లస: ససస స
94-221/528

2828 AP151000387116
పపరర: ఆదనస మమదరపలర

94-221/529

తసడడ:డ మమషప
ఇసటట ననస:87-1-54
వయససస:52
లస: పప
94-221/531

2831 AP151000387451
పపరర: సలలమ యయరకగమసటర

94-221/532

భరస : పపతషరర
ఇసటట ననస:87-1-55
వయససస:55
లస: ససస స
94-221/534

94-208/1000
2834 NDX0788091
పపరర: ససనత యరకగమసటర యరకగమసటర

భరస : యబమ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:32
లస: ససస స
94-208/1002

తసడడ:డ జజగయఖ సససకర
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:32
లస: పప
94-221/535

2822 NDX1468892
పపరర: పడశరసత యరకగమసటర
తసడడ:డ చనన యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-53/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:87-1-55
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:32
లస: ససస స

94-221/524

తసడడ:డ శరమమఖల వవలలపరర
ఇసటట ననస:87-1-53
వయససస:28
లస: పప

భరస : యహన పస
ఇసటట ననస:87-1-55
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/533

2816 AP151000387090
పపరర: శకనవరసరరవప చలక

94-208/995 2819 NDX1003011
94-208/996
2818 NDX2065093
పపరర: పడశరసత ససవరరస మమ యరకగమసటర
పపరర: కకషస ర బభబమ వవలలపరర వవలలపరర

భరస : ఆదనస
ఇసటట ననస:87-1-54
వయససస:50
లస: ససస స
94-221/530

94-221/522

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-1-51
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-53/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:87-1-54
వయససస:50
లస: ససస స
2829 AP151000387114
పపరర: పడసరద మమదరపలర

94-221/523

భరస : పడశరసత యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87/1/53
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-1-53
వయససస:50
లస: పప
2823 NDX2444289
పపరర: ఆనసద బభబమ యరకగమసటర

2815 AP151000387091
పపరర: తషలసమమ చలక

2813 AP151000387100
పపరర: రరమమలల పలర పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:79
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-1-51
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జయరరవ పలలర
ఇసటట ననస:87-1-52
వయససస:66
లస: ససస స
2820 NDX0882845
పపరర: ససరఖననరరయణ ఎమనడడ

94-221/521

తసడడ:డ ఏషసయల
ఇసటట ననస:87-1-50
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ చనరరరస యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87/1-50/1
వయససస:21
లస: పప
2817 MLJ3535309
పపరర: దననమమ పలలర

2812 AP151000387530
పపరర: జవననధరరవప పచచగగరర

94-208/1003
2837 NDX0791053
పపరర: యరకగమసట యబమ యరకగమసట

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప యరకగమసట
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:32
లస: పప
94-221/536

2840 NDX0311167
పపరర: ననగగశశరరరవప యఱడగమసటర

94-221/537

తసడడ:డ పపదఎబమ
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:60
లస: పప
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2841 AP151000387415
పపరర: నరసససహరరవప కకమమమరర

94-221/538

తసడడ:డ కకషటయఖ
ఇసటట ననస:87-1-56
వయససస:70
లస: పప
2844 MLJ3535507
పపరర: దననయఖ యరకగమసటర

94-221/541

94-208/1005

94-221/545

94-221/548

94-208/1007

94-221/550

94-221/553

తసడడ:డ మషర
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:55
లస: పప

2854 MLJ3534906
పపరర: ససమనస యరకసగమటర

2857 NDX0815928
పపరర: షపక నజర షపక

2860 AP151000387495
పపరర: మరరయమమ ఎరకగమసటర

2863 AP151000387501
పపరర: దచవమణణ ఎరకగమసటర

94-221/556

2866 NDX0867473
పపరర: జజషస పబబగగరర

94-221/549

2869 AP151000387130
పపరర: రఠబబన పచచగగరర
తసడడ:డ శరససపన
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:60
లస: పప

2849 MLJ2238285
పపరర: యయవ కసభసపరటట

94-221/544

2852 MLJ3535077
పపరర: శరఖమ బభబమ యరకసగమటర

94-221/547

94-208/1006
2855 NDX0497701
పపరర: రతనకలమలర సససకర సససకర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:87-1-61
వయససస:28
లస: పప
94-208/1008

2858 NDX2140200
పపరర: ననగగశశర రరవప సససకర

94-208/1009

తసడడ:డ కకటయఖ సససకర
ఇసటట ననస:87-1-61
వయససస:56
లస: పప
94-221/551

2861 AP151000387120
పపరర: సరససన ఎరకగమసటర

94-221/552

తసడడ:డ మషర
ఇసటట ననస:87-1-62
వయససస:45
లస: పప
94-221/554

2864 AP151000387452
పపరర: మరరయమమ ఎరకగమసటర

94-221/555

భరస : చనన
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:51
లస: ససస స
94-221/557

తసడడ:డ రఠబబన
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:37
లస: పప
94-221/559

94-208/1004

తసడడ:డ పపతషరర
ఇసటట ననస:87-1-60
వయససస:37
లస: పప

భరస : పరడనసస
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:65
లస: ససస స
2868 AP151000387121
పపరర: చనన ఎరకగమసటర

94-221/546

భరస : మషర
ఇసటట ననస:87-1-62
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ మషర
ఇసటట ననస:87-1-62
వయససస:47
లస: పప
2865 NDX0943175
పపరర: హబబ మమననసర షపక

2851 NDX1907528
పపరర: షరదనడక యరకగమసటర

2846 NDX1846478
పపరర: ససవరరస మమ సససకర

తసడడ:డ ఏబమ
ఇసటట ననస:87-1-59
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:87-1-61
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-1-61
వయససస:46
లస: ససస స
2862 AP151000387418
పపరర: పరడనసస ఎరకగమసటర

94-221/543

తసడడ:డ యయససయల
ఇసటట ననస:87-1-60
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:87-1-61
వయససస:32
లస: పప
2859 MLJ3534922
పపరర: మరరయమమ మమదడబబ యన

2848 NDX1031335
పపరర: ఆనసద మసచకలపపడడ

94-221/540

తసడడ:డ జజగయఖ సససకర
ఇసటట ననస:87-1-59
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:87-1-60
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ యయషసయల
ఇసటట ననస:87-1-60
వయససస:37
లస: పప
2856 NDX1934364
పపరర: ఆనసద కలమలర సససకర

94-221/542

తసడడ:డ దచవదననస
ఇసటట ననస:87-1-59
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససమమన
ఇసటట ననస:87-1-60
వయససస:37
లస: ససస స
2853 MLJ3535119
పపరర: వనసకటయఖ యరకసగమటర

2845 MLJ3535366
పపరర: పరమగఠత కసభసపరటట

2843 AP151000387119
పపరర: చనరమమ యరకసగమటర

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-57
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : దనవదసబభబమ
ఇసటట ననస:87-1-58
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగర యఖ సససకర
ఇసటట ననస:87-1-59
వయససస:32
లస: పప
2850 NDX0311282
పపరర: ననగమణణ యరకసగమటర

94-221/539

భరస : దననయఖ
ఇసటట ననస:87-1-57
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదయయబమ
ఇసటట ననస:87-1-57
వయససస:55
లస: పప
2847 NDX1481845
పపరర: బభబమ సససకర

2842 AP151000387500
పపరర: జజఖత యఱడగమసటర

2867 NDX0867523
పపరర: నజర భభషర షపక

94-221/558

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:87-1-63
వయససస:43
లస: పప
94-221/560

2870 NDX0867465
పపరర: ననగగశశర రరవప లకరకపస గమ

94-221/561

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-1-64
వయససస:37
లస: పప
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94-221/562

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:87-1-64
వయససస:85
లస: పప
2874 NDX1846692
పపరర: కకషషయఖ కకమమమరర

94-208/1010

95-208/1082

94-208/1014

94-221/568

94-221/571

94-221/574

95-208/1083

భరస : కకసడయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:47
లస: ససస స

2884 MLJ3534955
పపరర: మమరఠ గరజలపరరస

2887 AP151000387497
పపరర: మరరయమమ కకమమమరర

2890 NDX2443950
పపరర: మరరయమమ పచచగగరర

2893 NDX1494301
పపరర: హహపససభ కకమమమరర

94-168/89

2896 MLJ3535184
పపరర: పడమల కసబసపరటట

94-221/569

2899 SQX1722883
పపరర: యయసస బభబమ తలల
ర రర
తసడడ:డ కకసడయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:25
లస: పప

2879 NDX1483403
పపరర: మలరరయల కలమలర చసటర

94-208/1013

2882 AP151000387528
పపరర: కకటటశశరరరవప సససకర

94-221/567

2885 AP151000387131
పపరర: వజడమమ శరటర

94-221/570

భరస : వసదనస
ఇసటట ననస:87-1-68
వయససస:70
లస: ససస స
94-221/572

2888 AP151000387135
పపరర: చననమలయ చసటట ల

94-221/573

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-70
వయససస:55
లస: ససస స
94-168/87

2891 MLJ3534914
పపరర: ససగమణమమ కటటట పప గమ

94-221/575

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-1-71
వయససస:65
లస: ససస స
94-168/88

2894 NDX0867499
పపరర: చనరరరస ఎరకగమసట

94-221/576

తసడడ:డ పపదదయబమ
ఇసటట ననస:87-1-72
వయససస:54
లస: పప
94-221/577

భరస : జకకరయఖ
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/1084

94-221/565

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:87-1-72
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బభబమ కకమమమరర
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:29
లస: పప
2898 SQX1722784
పపరర: వనసకరయలమమ తలల
ర రర

94-221/566

భరస : ఎజజడ పచచగగరర
ఇసటట ననస:87-1-71
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఎజడ పస
ఇసటట ననస:87-1-71
వయససస:25
లస: ససస స
2895 NDX2443927
పపరర: రరజజ కకమమమరర

2881 AP151000387494
పపరర: మరరయమమ సససకర

2876 AP151000387480
పపరర: నరసమమ సససకర

తసడడ:డ రరమమలల చసటర
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:87-1-69
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-1-70
వయససస:60
లస: పప
2892 SQX1722727
పపరర: మరరయమమ పస

94-208/1012

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:87-1-68
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:87-1-68
వయససస:55
లస: పప
2889 AP151000387134
పపరర: రరమయఖ చసటట ల

2878 NDX1846296
పపరర: మమమమమననసర మగల

94-221/564

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-1-66
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:50
లస: పప
2886 AP151000387132
పపరర: ఎలలసస శరటర

94-208/1011

భరస : సలలస మగల
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జవననధ రరవప పచచగగరర
ఇసటట ననస:87-1-67
వయససస:34
లస: పప
2883 NDX0882779
పపరర: జజన సససకర

2875 NDX0822916
పపరర: షపక జలలన షపక

2873 MLJ3535242
పపరర: మషప వడడదల

తసడడ:డ సరలమన
ఇసటట ననస:87-1-65
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదనస షఫస షపక
ఇసటట ననస:87-1-66
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషషయఖ కలమమమరర
ఇసటట ననస:87-1-66
వయససస:21
లస: ససస స
2880 NDX1937277
పపరర: యలహహ నస పచచగగరర

94-221/563

భరస : సరలమన
ఇసటట ననస:87-1-65
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:87-1-66
వయససస:32
లస: పప
2877 SQX1722552
పపరర: శరఠష కకమమమరర

2872 MLJ3535317
పపరర: రరజగశశరర వడడదల

2897 MLJ3535192
పపరర: జకకరయఖ కసబసపరటట

94-221/578

తసడడ:డ ఏలయల
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:38
లస: పప
95-208/1085

2900 SQX1722909
పపరర: మలణణకఖ రరవప తలల
ర రర

95-208/1086

తసడడ:డ కకసడయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-1-73
వయససస:30
లస: పప
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94-208/1015

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటటటపస గమ
ఇసటట ననస:87-1/74
వయససస:25
లస: ససస స
2904 NDX2542983
పపరర: శశరగఖ మలర వరపప

94-168/858

94-208/1018

94-208/1538

94-168/91

94-221/582

94-168/94

94-221/584

భరస : కకషష నలలకలరరస
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:33
లస: ససస స

2914 NDX1494475
పపరర: దనసస మమననన

2917 MLJ3535275
పపరర: ఆశరరశదస చనటర

2920 NDX1368620
పపరర: ససరగఖ మలచరర మలచరర

2923 MLJ3535341
పపరర: జజన బభబమ చనటర

94-168/96

94-208/1539

2926 NDX1291954
పపరర: ససతన రరమలసజనవయ శరరమ
అబబరరజ
తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:72
లస: పప
2929 MLJ3535325
పపరర: రహహలమమ కకదమల
భరస : డచవడ
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:38
లస: ససస స

94-208/1017

2909 NDX1566589
పపరర: తరరపతయఖ మమదరపలర

94-208/1020

2912 MLJ3535127
పపరర: ఏససపరదస గరరపరటట

94-221/581

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:40
లస: పప
94-168/92

2915 NDX1401165
పపరర: పడభమ దనస మలర వరపప

94-208/1021

తసడడ:డ మహన మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-76
వయససస:33
లస: పప
94-221/583

2918 NDX1192848
పపరర: శరకవణణ 9 మలర వరపప

94-168/93

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:29
లస: ససస స
94-208/1022

2921 NDX0754150
పపరర: మధసబభబమ మలచరర మలచరర

94-208/1023

తసడడ:డ ససబభబరరవప మలచరర
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:29
లస: పప
94-221/585

తసడడ:డ ఆశరరశధస
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:42
లస: పప
2928 NDX3170248
పపరర: కకషష జజఖత నలలకలరరస

94-221/580

భరస : ససకలమలర మలచరర
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన బభబమ
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:37
లస: ససస స
2925 AP151010447180
పపరర: దచవదననస మమదరపలర

2911 MLJ3535135
పపరర: సలలమ గరరపరటట

2906 NDX1940767
పపరర: పసడయలసక మలర వరపప

తసడడ:డ ఒకకయఖ మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:87-1-76
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-77
వయససస:48
లస: పప
2922 MLJ3535291
పపరర: మమరర చనటర

94-208/1019

తసడడ:డ యహనస మమననన
ఇసటట ననస:87-1-76
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆశరరశధస
ఇసటట ననస:87-1-76
వయససస:58
లస: ససస స
2919 NDX0823922
పపరర: ససరగష గసడడ�

2908 NDX2157866
పపరర: రవ కకరణ మలర వరపప

94-168/90

తసడడ:డ జజన బభబమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:87/1/75
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభమదనసస
ఇసటట ననస:87-1-76
వయససస:29
లస: ససస స
2916 MLJ3535333
పపరర: మలరస మమ చనటర

94-208/1016

తసడడ:డ పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యకకబమ నలలరవరరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:38
లస: పప
2913 NDX1093186
పపరర: ననగలత మలర వరపప

2905 NDX1936816
పపరర: వరణణ మలర వరపప

2903 NDX1093160
పపరర: అశశక కలమలర మలర వరపప

తసడడ:డ పడసరదస మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజన బభబమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:41
లస: ససస స
2910 NDX3166030
పపరర: జజన బభబమ మలర వరపప

94-221/579

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:87-1-74
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభబమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-75
వయససస:22
లస: ససస స
2907 NDX1483056
పపరర: పపడమ కలమలరర మలర వరరప

2902 NDX0312017
పపరర: ననగరరజ చసటట ల

2924 NDX1291921
పపరర: వలర దచవ అబబరరజ

94-168/95

భరస : ససతన రరమలసజనవయ శరరమ
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:66
లస: ససస స
94-168/97

2927 NDX3163383
పపరర: ససకలమలర మలచరర

94-168/1094

తసడడ:డ శరమమఖయయల రరజ మమచరఅలల
ఇసటట ననస:87-1-78
వయససస:35
లస: పప
94-221/586

2930 NDX2042802
పపరర: మమత మలచరర

94-168/98

తసడడ:డ ససబభబరరవప మలచరర
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:25
లస: ససస స
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2931 AP151010447163
పపరర: ననగమలలర శశరర మలచరర �

94-168/99

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:45
లస: ససస స
2934 AP151010447258
పపరర: ససబభబరరవప మలచరర �

94-168/102

94-168/1095

94-168/107

94-168/110

94-168/113

94-208/1024

94-221/588

తసడడ:డ కకసడలల� ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:29
లస: పప

2944 NDX1192160
పపరర: భభనస కకరణ చచరరకలరర

2947 NDX2095355
పపరర: శకనస మగరల

2950 NDX1566563
పపరర: కకమల మమదరపలర

2953 NDX2443893
పపరర: పడశరసత ససపసగమల

94-168/118

2956 AP151010447227
పపరర: మరరయమమ ససపసగమల�

94-168/111

2959 NDX1650721
పపరర: మమరళ కరసడడకలసట
తసడడ:డ వనసకయఖ కకసడడకకసడ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:30
లస: పప

2939 NDX0679308
పపరర: జజఖత కసదసకలరర�

94-168/106

2942 NDX1092311
పపరర: కమలమమ బతష
స ల

94-168/109

2945 NDX0092254
పపరర: ననగమర భభషర� షపక�

94-168/112

తసడడ:డ బమజర�
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:35
లస: పప
94-168/114

2948 AP151010447076
పపరర: వరయఖ కసదసకలరర�

94-168/115

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:46
లస: పప
94-208/1025

2951 NDX1516857
పపరర: మరస మమ తలల
ర రర

94-221/587

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:26
లస: ససస స
94-168/116

2954 AP151010447204
పపరర: ఏసమమ ససపసగమల�

94-168/117

భరస : పడభమదనస� ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:47
లస: ససస స
94-168/119

భరస : మసరసన� ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:72
లస: ససస స
94-168/121

94-168/104

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరరఖ ననరరయణ గగరరపరరరబ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:69
లస: ససస స
2958 NDX0011957
పపరర: వననద ససపసగమల�

94-168/108

భరస : తరరపతయఖ మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జవనధరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:30
లస: పప
2955 NDX1908575
పపరర: ననగమమ గగరరపరరరబ

2941 NDX0701185
పపరర: దచఫవ కకప� కసదసకలరర�

2936 AP151010447006
పపరర: కకటయఖ మలచరర �

భరస : ఏససరతనస� కసదసకలరర
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:44
లస: పప

భరస : అశశక కలమలర మమధరపల
ఇసటట ననస:87/1/79
వయససస:27
లస: ససస స
2952 NDX1031418
పపరర: సలలమలన పచచగగరర

94-168/105

తసడడ:డ అరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:40
లస: పప
2949 NDX1566555
పపరర: రరణణ మమదరపలర

2938 NDX2082733
పపరర: యలససమన బబగస సయఖద

94-168/101

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరయఖ� కసదసకలరర
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:26
లస: పప
2946 AP151010447193
పపరర: యయససరతనస కసదసకలరర�

94-168/103

భరస : రరఫసౘ అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-1-79
వయససస:35
లస: ససస స
2943 NDX1589052
పపరర: ఇరరరన షపక

2935 AP151010447043
పపరర: సరమమఖలలరరజ మలచరర �

2933 AP151010447007
పపరర: బమజరమమ మలచరర �

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:18
లస: పప
2940 NDX1094770
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

94-168/100

భరస : సరమమఖలల రరజ�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-78/1
వయససస:50
లస: పప
2937 NDX3071099
పపరర: ససనల గసడడ

2932 AP151010447162
పపరర: యలమసద మలచరర �

2957 NDX1650705
పపరర: అజయ కలమలర కసదగమసట

94-168/120

తసడడ:డ వనసకయఖ కసదగమసట
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:29
లస: పప
94-168/122

2960 NDX1908658
పపరర: ససరగష గగరరపరరరబ

94-168/123

తసడడ:డ పడసరద గగరరపరరరబ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:31
లస: పప

Page 104 of 304

2961 NDX1191105
పపరర: లకకమననరరయణ కగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-168/124

తసడడ:డ వనసకయఖ కకడమమలల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:33
లస: పప
2964 NDX1650713
పపరర: వనసకయఖ కరసడడకలసట

94-168/127

94-221/589

94-168/129

94-168/132

94-168/135

94-168/138

94-168/141

తసడడ:డ జజన బభబమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:25
లస: ససస స

94-168/1096

2971 NDX1292036
పపరర: అరఠణ కలమలరర మసచనల

భరస : కబబయఖ
ఇసటట ననస:87-1-80/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/130

2974 AP151010447159
పపరర: ఆశరరశదస దదననపపడడ�

2977 AP151010447164
పపరర: నవమమ కసదసకలరర�

94-168/143

94-168/133

94-168/131

2975 AP151010447094
పపరర: ఎలషర దదననపపడడ�

94-168/136

2978 NDX0011908
పపరర: సరగర వవలలపరర

94-168/137

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:31
లస: పప

94-168/139 2981 AP151010447209
2980 NDX1494525
పపరర: దసరర మలలర సశర రరవప ఉపటభల
పపరర: సరమమఖలల వవలలపరర�

2983 MLJ3535440
పపరర: పపడమ కలమలరర మలర వరపప

2986 JBV2350031
పపరర: మణణకసఠసరశమ తమమశశటట

2989 MLJ3535457
పపరర: భభనస మలర వరపప
భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:37
లస: ససస స

94-168/134

భరస : మషప� దదనవపపడడ
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:52
లస: ససస స

94-168/140

తసడడ:డ కబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:57
లస: పప
94-221/590

2984 JBV2350056
పపరర: బభలవవణణ తమమశశటట � �

94-168/142

భరస : శకనవరసరరవప� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:50
లస: ససస స
94-168/144

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర1985 తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:35
లస: పప
94-221/591

2972 JBV2350171
పపరర: మమరర వవలలపపరఠ�
భరస : కబబయఖ� వవలలపరర
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజనసబభబమ
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన� కకడమమలల
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:33
లస: పప
2988 NDX1634527
పపరర: పసడయలసక మలర వరపప

2969 NDX3177979
పపరర: ఏసస కలమలరర దదననపపడడ

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ఉపపథల
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� నసనన
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:57
లస: పప
2985 NDX0820506
పపరర: శరఖమ� కకదమల�

94-225/1666

భరస : దనవదస�
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష� దదనవపపడడ
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:31
లస: పప
2982 AP151010447288
పపరర: జజఖతరరజ నసనన�

94-208/1026

భరస : ఎలషర� దదనవపపడడ
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:72
లస: ససస స
2979 NDX0091983
పపరర: కకషస ర కలమలర� దదనవపపడడ�

2966 NDX1566571
పపరర: ససపసగమల ఝలనస రరణణ
ససపసగమల
తలర : వననద ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల మసచనల
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరమమఖలల�
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:47
లస: ససస స
2976 AP151010447190
పపరర: హహసపసనమమ వవలలపరర�

2968 NDX3164548
పపరర: శరణ పపషప నలకలరఠఠ

94-168/126

94-168/128

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-1-80/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతష� దదనవపపడడ
ఇసటట ననస:87-1-81
వయససస:29
లస: ససస స
2973 AP151010447206
పపరర: లలజరమమ వవలలపరర�

2965 AP151010447038
పపరర: పడభమదనస ససపసగమల�

2963 NDX1908492
పపరర: పడసరద గగరరపరరరబ

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గగరరపరరరబ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన� ససపసగమల
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:50
లస: పప
2970 NDX0012062
పపరర: సపనహ దదననపపడడ�

94-168/125

తసడడ:డ కకషషరరవప� ననలలకలరరస
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ కకసడడకకసడ
ఇసటట ననస:87-1-80
వయససస:56
లస: పప
2967 AP151000387140
పపరర: బభబమ మలర వరపప

2962 AP151010447287
పపరర: ననగగశశరరరవప నలలకలరరస�

2987 NDX0716753
పపరర: వరససబభబమ తమమశశటట �

94-168/145

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:34
లస: పప
94-221/592

2990 AP151000387508
పపరర: మహలకడమ మలర వరపప

94-221/593

భరస : మహన
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:55
లస: ససస స
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2991 AP151000387422
పపరర: మహనస మలర వరపప

94-221/594

తసడడ:డ యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-82
వయససస:60
లస: పప
2994 NDX0942888
పపరర: అజయ ఏససపస గమ

94-221/595

94-168/149

94-168/150

94-221/598

94-221/601

94-221/604

94-221/607

భరస : బబసజమమన� మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:41
లస: ససస స

3004 NDX1867680
పపరర: బమల పచచగగరర

3007 NDX1031319
పపరర: హరరక పచచగగరర

3010 NDX1031368
పపరర: ఎజజడ పచచగగరర

3013 NDX1494533
పపరర: బమజర మమననన

94-208/1030

3016 AP151000387129
పపరర: జజఖత కకదమల

94-221/599

3019 AP151010447290
పపరర: బబసజమమన మమదరపలర �
తసడడ:డ పడకరశస� మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:45
లస: పప

2999 NDX0726166
పపరర: పడసరద మలర వరపప

94-221/597

3002 NDX1468967
పపరర: రరణణ మమధరపల

94-208/1028

3005 NDX1497305
పపరర: అరరణన చసటర

94-221/600

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:28
లస: ససస స
94-221/602

3008 NDX1031525
పపరర: ననగగసదడస పచచగగరర

94-221/603

భరస : రఠబబనస
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/605

3011 NDX1031491
పపరర: చనరరరస ఫసనన పచచగగరర

94-221/606

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:33
లస: పప
94-168/152

3014 NDX1469023
పపరర: కకమల మమధరపల

94-208/1029

భరస : దనసస మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-86
వయససస:32
లస: ససస స
94-221/608

భరస : ఇమలనఖమ
ఇసటట ననస:87-1-86
వయససస:45
లస: ససస స
94-168/153

94-168/148

భరస : సరలలమన రరజ మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దనసస మమననన
ఇసటట ననస:87-1-86
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-86
వయససస:35
లస: పప
3018 JBV2350189
పపరర: మమరమమ మమదసపలర � �

94-168/151

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:44
లస: పప
3015 NDX1379312
పపరర: మమదరపలర దనసస మమధరపల

3001 AP151010447325
పపరర: జజన కకదమల�

2996 JBV2350106
పపరర: మసరసన తమమశశటట � �

తసడడ:డ యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-84
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజషస
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:75
లస: ససస స
3012 NDX1365923
పపరర: చనన మలలఖదదడ పపరరమమటట

94-221/596

తసడడ:డ రఠబబనస పచచగగరర
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనరరరస ఫనన
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:30
లస: ససస స
3009 MLJ3534773
పపరర: యశశదమమ మలర వరపప

2998 NDX0867531
పపరర: వజయ మలర వరపప

94-168/146

తసడడ:డ రరమమలల� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-84
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యహనస� కకదమల
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఎజజడ పచచగగరర
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:24
లస: ససస స
3006 NDX1031434
పపరర: మనషర పచచగగరర

94-168/147

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:87-1-84
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజన� కకదమల
ఇసటట ననస:87-1-85
వయససస:47
లస: ససస స
3003 NDX2172914
పపరర: మరరయమమ పచచగగరర

2995 JBV2350080
పపరర: వనసకటలకడమ తమమశశటట � �

2993 AP151010447203
పపరర: ససతతషస వనసకకసడ�

భరస : వనసకటరతనస� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:87-1-83
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బభజ� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-84
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-84
వయససస:36
లస: పప
3000 AP151010447326
పపరర: భభరత కకదమల�

94-208/1027

భరస : ఆనసద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:87-1-82/1
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:87-1-83
వయససస:44
లస: పప
2997 JBV2350122
పపరర: ననగమలమరర తమమశశటట �

2992 NDX1566514
పపరర: మణణ వనసకకసడ

3017 NDX0717686
పపరర: ససబమబలల ససదచపప గమ

94-221/609

భరస : జజన
ఇసటట ననస:87-1-86
వయససస:60
లస: ససస స
94-168/154

3020 NDX1846494
పపరర: అనత మమదరపలర

94-208/1031

తసడడ:డ బబసజమమన మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:24
లస: ససస స
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3021 NDX1286533
పపరర: మమరర వలలటట
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94-221/610

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:37
లస: ససస స
3024 NDX1468991
పపరర: రమలదచవ మమధరపల

94-208/1032

3025 MLJ2238301
పపరర: ఏసయఖ కకదమల

94-168/156

3028 NDX1936972
పపరర: పసడయలసక మమదరపలర

తసడడ:డ పడసరద మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/158

94-168/161

94-221/615

94-168/162

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:29
లస: ససస స

3040 AP151000387075
పపరర: లకమమమ బబ లగరన

3043 NDX3054400
పపరర: జయ తమమశశటట

94-5/1099

3046 NDX2443984
పపరర: శరఖమమఖల మమదరపలర

94-168/159

3049 NDX0855585
పపరర: పదమకలమలరర యయలశశటట
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:45
లస: ససస స

3029 NDX1469007
పపరర: అనసష మమధరపల

94-208/1034

3032 AP151010447049
పపరర: సరలమన రరజ మమదరపలర

94-168/157

3035 AP151010447077
పపరర: యశశదమమ మమదరపలర �

94-168/160

భరస : పడకరశస� మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:82
లస: ససస స
94-208/1036

3038 NDX2615359
పపరర: మమరళ చధదరర కరరడడ

94-208/1169

తసడడ:డ రమలరరవప కరరడడ
ఇసటట ననస:87-1-99
వయససస:36
లస: పప
94-221/616

3041 AP151000387074
పపరర: సపఫదసలల బబ లగరన

94-221/617

భరస : బబ రకయఖ
ఇసటట ననస:87-1-100
వయససస:85
లస: ససస స
94-168/1046

3044 NDX1481936
పపరర: సతఖననరరయణ బబ లర గన

94-208/1037

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ లర గన
ఇసటట ననస:87-1-103
వయససస:31
లస: పప
94-168/163

తసడడ:డ పడసరద మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-105/1
వయససస:29
లస: పప
94-227/230

94-168/155

భరస : పడకరశస మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరసస తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-1-100/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:87-1-105
వయససస:21
లస: పప
3048 NDX0127480
పపరర: పపరరషమ ఎలసపటట

94-221/614

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-1-100
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠసరశమ�
ఇసటట ననస:87-1-100/1
వయససస:33
లస: ససస స
3045 NDX2705952
పపరర: అనల కలమలర గసడడ

3037 NDX1940999
పపరర: ఎలశశమమ మమదరపలర

3026 AP151010447226
పపరర: పడసరదరరవప మమదరపలర

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమరరస కకమమమరర
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:87-1-100
వయససస:51
లస: ససస స
3042 NDX0823310
పపరర: దసరర తమమశశటట �

94-208/1033

భరస : పడకరశస మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:34
లస: పప
3039 MLJ3534096
పపరర: వనసకరయమమ బబ లగరన

3034 AP151010447013
పపరర: చనన మమదరపలర

94-221/612

భరస : పడకరశస మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవయఖ
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసయయలల� మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-90
వయససస:47
లస: ససస స
3036 JBV2350197
పపరర: మణణబభబమ మమదరపలర

94-221/613

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:24
లస: ససస స

94-208/1035 3031 NDX0882753
3030 NDX1124312
పపరర: కకటటశశరఠ మమదరపలర మమధరపల
పపరర: ఇమలమనయయలల కకదమల

3023 MLJ3535283
పపరర: డచవడ కకదమల

తసడడ:డ కకపరరవప
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జగమమస
ఇసటట ననస:87-1-88
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� మమదరపలర
ఇసటట ననస:87-1-89
వయససస:50
లస: ససస స

3033 AP151010447129
పపరర: శరసతకలమలరర మమదరపలర �

94-221/611

తసడడ:డ దచవయఖ
ఇసటట ననస:87-1-87
వయససస:37
లస: పప

భరస : దచవదననస మమధరపల
ఇసటట ననస:87-1-88
వయససస:38
లస: ససస స
3027 AP151010447130
పపరర: నరమల మమదరపలర �

3022 MLJ3534880
పపరర: సరమమలల కకదమల

3047 NDX3168952
పపరర: మననహర మమదర పలర

94-168/1047

తసడడ:డ సరఖమమఏల
ఇసటట ననస:87-1-105/1
వయససస:26
లస: పప
94-227/231

3050 NDX0855684
పపరర: మధసర వరణణ మమడన

94-227/232

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:57
లస: ససస స
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3051 NDX0855643
పపరర: రరజగష మమడన
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94-227/233

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:38
లస: పప
3054 NDX1735184
పపరర: ననగసససదరఖ తషరరమమలర

94-227/236

94-227/239

94-227/242

94-227/1457

తసడడ:డ ససబభబరరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:87-2-116
వయససస:20
లస: పప
3069 NDX1307800
పపరర: ఏసస దనసస పసలర
తసడడ:డ లలజర
ఇసటట ననస:87-2-118
వయససస:31
లస: పప
3072 NDX1781427
పపరర: లకడమ భవరన యయనమరరడడ

94-227/246

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:44
లస: ససస స

3064 NDX2764769
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

3067 NDX2697209
పపరర: ఉదయ తచజ బబ రక

3070 NDX3190030
పపరర: మరరయ కలమలరర మసద

3073 NDX1676040
పపరర: జయమమ ఎనమరరడడడ

94-227/249

3076 NDX1676032
పపరర: కకసడనరరడడడ ఎనమరరడడడ

94-227/1458

3079 NDX1480516
పపరర: అశశక నననస
తసడడ:డ రమమశ బభబమ నననస
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:28
లస: పప

3062 NDX3098217
పపరర: దనరరజలల ననగ మలర క

94-200/1402

3065 NDX2174027
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

94-228/623

తసడడ:డ జమలల వల షపక
ఇసటట ననస:87-2-115
వయససస:22
లస: పప
94-215/974

3068 NDX1307818
పపరర: జజఖత పసలర

94-227/244

భరస : ఏసస దనసస
ఇసటట ననస:87-2-118
వయససస:27
లస: ససస స
94-221/1020

3071 NDX3171543
పపరర: చనన మరరయదనసస మసద

94-222/792

తసడడ:డ వరదయఖ మసద
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:28
లస: పప
94-227/247

3074 NDX1578584
పపరర: వవణమ గగపరల రరడడ ఎనమరరడడడ

94-227/248

తసడడ:డ కకసడన రరడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:35
లస: పప
94-227/250

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:77
లస: పప
94-227/252

94-227/241

భరస : దనరరజలల సస మ చసదడ
ఇసటట ననస:87-2-113
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకసడనరరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:36
లస: పప
3078 NDX1065341
పపరర: పదమ నననస

94-221/618

భరస : చనన మరరయదనసస మసద
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వవణమగగపరల రరడడ యయనమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-2-120
వయససస:31
లస: ససస స
3075 NDX0804732
పపరర: శకనవరసరరడడడ అనమరరడడడ�

3061 NDX1286525
పపరర: చకకవరరస కకదమల

94-227/238

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తషరరమమలర
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ రక
ఇసటట ననస:87-02-118
వయససస:19
లస: పప
94-227/245

3056 NDX2159425
పపరర: సరసబ శవ గగరగకమమచస

94-227/240 3059 NDX1735200
3058 NDX1806670
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప తషరరమమళ
పపరర: సరసబశవ రరవప తషరరమమలర

భరస : జమల వల
ఇసటట ననస:87-2-115
వయససస:48
లస: ససస స
94-227/243

94-227/235

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషరరమమళ
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-1-490
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: షపక అషసఫ
డ పన
ఇసటట ననస:87-2-115
వయససస:49
లస: పప
3066 NDX2509958
పపరర: ఉదయ తచజ బబ రరక

94-227/237

తసడడ:డ పపద ననసచనరయఖ తషరరమమళ
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకకమననరరయణ బబ రరక
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:46
లస: పప
3063 NDX2771442
పపరర: షపక జమల వల

3055 NDX1783225
పపరర: ఉష రరణణ బకరక

3053 NDX0852871
పపరర: కకటటశశరరరవప మమడన

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషస ర బభబమ బకరక
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తషరరమమలర
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:37
లస: పప
3060 NDX1942508
పపరర: ససబభబరరవప బబ రరక

94-227/234

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:87-1-115
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప తషరరమమలర
ఇసటట ననస:87-1-116
వయససస:25
లస: ససస స
3057 NDX1735218
పపరర: శసకరరరవప తషరరమమలర

3052 NDX0128280
పపరర: వనకసటటశశరరర ఎలసపటట

3077 NDX1315050
పపరర: ఆదదలకకమ నననననమ

94-227/251

భరస : చసదడ బభబమ
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:34
లస: ససస స
94-227/253

3080 NDX1065481
పపరర: వనసకటటష నననస

94-227/254

తసడడ:డ రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:30
లస: పప
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3081 NDX1314996
పపరర: చసదడ బభబమ నననననమ

94-227/255

తసడడ:డ వవలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:34
లస: పప
3084 NDX2936078
పపరర: తనశర భభనస ససధనగర

94-221/1021

94-97/739

94-97/742

94-221/1023

94-162/1293

94-94/1017

94-4/1378

తసడడ:డ శకనవరసరరవ భమపత
ఇసటట ననస:87-2-446
వయససస:30
లస: పప

3094 NDX2542959
పపరర: శకనవరస రరవప మమపరపళర

3097 NDX2858546
పపరర: అరరపత వరససమలర

3100 SQX1723030
పపరర: ఉష రరణణ కటటట

3103 NDX0012104
పపరర: మషప కతస �

94-224/1009

3106 NDX1531210
పపరర: లలదదయమమ ననరసరల

94-227/1219

3109 MLJ2234821
పపరర: శవకలమలరర చచనన
భరస : ననగగశశరరరవప చచనన
ఇసటట ననస:87-2-447
వయససస:38
లస: ససస స

3089 NDX2710309
పపరర: శకనవరస రరవప కలసభ

94-97/741

3092 NDX2999811
పపరర: కకపరవరస దసరరర

94-190/636

3095 NDX2542967
పపరర: ఫణణసదడ భమపతరరజ పపఫడడపలర

94-227/1220

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప పపఫడడపలర
ఇసటట ననస:87-2-169/1
వయససస:21
లస: పప
94-200/1404

3098 NDX2698835
పపరర: ఉష రరణణ కరథద

94-92/782

భసధసవప: రరజగశ
ఇసటట ననస:87-2-175
వయససస:35
లస: ససస స
95-208/1087

3101 SQX1722982
పపరర: దవడడ కటటట

95-208/1088

తసడడ:డ మశశ కటటట
ఇసటట ననస:87-2-175
వయససస:42
లస: పప
94-168/165

3104 NDX1485847
పపరర: శరరద భమపత

94-224/1008

భరస : ఫణణసదడకలమలర భమపత
ఇసటట ననస:87-2-446
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/1010

భరస : యహహషషవ ననరసరల
ఇసటట ననస:87-2-446
వయససస:51
లస: ససస స
94-224/1012

94-221/1022

భరస : రమమష దసరరర
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:87-2-176
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరజగసదడ కలమలర భమపత
ఇసటట ననస:87-2-446
వయససస:32
లస: ససస స
3108 NDX1485813
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర భమపత

94-168/1098

భరస : దవడడ కటటట
ఇసటట ననస:87-2-175
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : యశశదమమ కరథద
ఇసటట ననస:87-2-176
వయససస:24
లస: ససస స
3105 NDX1485870
పపరర: భమజ భమపత

3091 NDX2999829
పపరర: రమమష దసరరర

3086 NDX2936094
పపరర: ఖలదర బభష ససధనగర

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడభమదనస
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: అనల కలమలర గసడడ
ఇసటట ననస:87-2-175
వయససస:41
లస: ససస స
3102 NDX2703197
పపరర: జజఖత కరథద

94-97/740

తసడడ:డ చసపసరయఖ మమపరపళర
ఇసటట ననస:87-2-169/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడభమ దనస వరససమలర
ఇసటట ననస:87-2-171
వయససస:44
లస: ససస స
3099 NDX2705259
పపరర: కకప గసడడ

3088 NDX2710424
పపరర: రరమమదచరఠ కలసభ

94-227/257

తసడడ:డ ఏస ఏమ పరష ససధనగర
ఇసటట ననస:87-2-168 1ST LINE
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప దసరరర
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప పపఫడడపలర
ఇసటట ననస:87-2-169/1
వయససస:21
లస: పప
3096 NDX2562411
పపరర: శశభ రరణణ వరససమలర

94-200/1403

భరస : ననగగశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:28
లస: ససస స
3093 NDX2928059
పపరర: ఫణణసదడ భమపతరరజ పపఫడడపలర

3085 NDX2978427
పపరర: సమధనన ససధనగర

3083 NDX0604629
పపరర: వపసస ల శవ కలమలరర�

భరస : కరశసర�
ఇసటట ననస:87-2-131/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర బభష ససధనగర
ఇసటట ననస:87-2-168 1ST LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:87-2-169
వయససస:63
లస: పప
3090 NDX2710382
పపరర: రమఖ కకషష కలసభ

94-227/256

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:87-2-131
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖలదర బభష ససధనగర
ఇసటట ననస:87-2-167 1ST LINE
వయససస:50
లస: ససస స
3087 NDX2710275
పపరర: ననగగశశర రరవప కలసభ

3082 NDX1065424
పపరర: రమమష బభబమ నననస

3107 AP151000390457
పపరర: ననగమణణ భమపత

94-224/1011

భరస : వనసకటటశశరరరవప భమపత
ఇసటట ననస:87-2-446
వయససస:75
లస: ససస స
94-224/1013

3110 MLJ2233633
పపరర: ననగగశశరరరవప చచనన

94-224/1014

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచనన
ఇసటట ననస:87-2-447
వయససస:44
లస: పప
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94-208/1038

భరస : నరసససహ సరశమ కగ
ఇసటట ననస:87-3
వయససస:66
లస: ససస స
3114 NDX2452639
పపరర: అసర స ఉసరమణణ మహమమద

3112 NDX2452910
పపరర: కకషరశర పరఠశన

భరస : అసరరస ఉసరమన మహమమద
ఇసటట ననస:87-3-189
వయససస:42
లస: ససస స
94-221/621

తసడడ:డ మహమమద అసర స ఉసరమన
ఇసటట ననస:87-3-189
వయససస:19
లస: పప

3117 NDX2687010
పపరర: తనజ శక చసకక

3118 NDX2687002
పపరర: ససశమనరఅల చసకక

94-221/805

తలర : నరమల జజనస పరల చసకక
ఇసటట ననస:87-3-220
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస అనననమలలఫ
ఇసటట ననస:87-3-224
వయససస:43
లస: ససస స
3123 NDX2946796
పపరర: వనయ మసడడర

94-208/1543

94-165/992

94-221/807

94-221/1026

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:87-3-230
వయససస:65
లస: పప

3130 MLJ3534146
పపరర: ఏసమమ మమడడ

3133 SQX1723329
పపరర: బమచచమమ మమడడ

94-221/632

3136 MLJ3534120
పపరర: శరఖమసససదరరరవప మసరల

94-215/976

3139 NDX1579269
పపరర: మరరయమమ గమణనపరటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గమణపరటట
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:33
లస: ససస స

3122 NDX2700383
పపరర: జజన టటమథద అరరమళళ

94-181/1198

3125 SQX1723246
పపరర: రగణమక పసడతల

95-208/1089

భరస : మరరయదనసస పసడతల
ఇసటట ననస:87-3-225
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/627

3128 NDX1515859
పపరర: మషప బచచలపపడడ

94-221/628

తసడడ:డ వనసకయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-227
వయససస:40
లస: పప
94-221/629

3131 MLJ3534476
పపరర: రవ కలమలర మమడడ

94-221/630

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-3-228
వయససస:37
లస: పప
95-208/1091

3134 MLJ3534138
పపరర: మరరయమమ మసరల

94-221/631

భరస : శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:87-3-229
వయససస:38
లస: ససస స
94-221/633

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-3-229
వయససస:46
లస: పప
94-221/635

94-221/1025

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఆరగఉమలలల
ఇసటట ననస:87-3-225
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవ కలమలర మమడడ
ఇసటట ననస:87-3-228
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరటయఖ
ఇసటట ననస:87-3-229
వయససస:54
లస: ససస స
3138 MLJ3534237
పపరర: పపద ఏసస బమ కకసగలలటట

94-221/623

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-3-228
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర మమడడ
ఇసటట ననస:87-3-228
వయససస:26
లస: ససస స
3135 MLJ3535036
పపరర: ననగరతనమసరల

3127 NDX1494491
పపరర: ససశల బచచలపపడడ

3119 NDX2833341
పపరర: దదవఖనరఅల వనస
భరస : నరమల జజనస పరల చసకక
ఇసటట ననస:87-3-220
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మషర బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-227
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బచచలపపడడ మష
ఇసటట ననస:87-3-227
వయససస:18
లస: పప
3132 NDX3065885
పపరర: బమచచమమ మమడడ

94-221/806

తసడడ:డ మటట య మసడడర
ఇసటట ననస:87-3-225
వయససస:21
లస: పప

భరస : మష బభచళళపపడక
ఇసటట ననస:87-3-227
వయససస:42
లస: ససస స
3129 NDX2628592
పపరర: బచచలపపడడ రతన సరగర

3124 NDX2693042
పపరర: వనయ మసడడర

94-221/804

తసడడ:డ పటటర పరల చసకక
ఇసటట ననస:87-3-220
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదపప అనననమలలఫ
ఇసటట ననస:87-3-224
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మమతస యఖ మసడడర
ఇసటట ననస:87-3-225
వయససస:21
లస: పప
3126 NDX2623031
పపరర: ససశల బభచళళపపడక

3121 NDX2091528
పపరర: యయససపరదస అనననమలలఫ

94-221/620

తసడడ:డ మహమమద అసర స ఉసరమణణ
ఇసటట ననస:87-3-189
వయససస:22
లస: పప

తలర : నరమల జజనస పరల చసకక
ఇసటట ననస:87-3-220
వయససస:22
లస: ససస స
94-221/622

3113 NDX2452613
పపరర: మహమమద ననజమ ఉసరమన

94-221/1024 3116 NDX2687028
3115 NDX2773281
పపరర: మహమమద ననతఖ ఉసరమన
పపరర: నరమల జజనస పరల చసకక

తసడడ:డ దసడడ ననసర మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:87-3-189
వయససస:47
లస: పప

3120 NDX2091544
పపరర: ఆసథదన రరణణ అనననమలలఫ

94-221/619

3137 MLJ3534245
పపరర: ఏలసమమ కకసగలలటట

94-221/634

భరస : పపద ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-230
వయససస:58
లస: ససస స
94-221/636

3140 NDX1366079
పపరర: అశశక కలమలర కకసగలలటట

94-221/637

భరస : రవ
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:36
లస: ససస స
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3141 MLJ3534542
పపరర: కకటటశశరమమ గమణపరటట

94-221/638

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:52
లస: ససస స
3144 SQX1723451
పపరర: సశపన గమణనపరటట

95-208/1092

94-221/690

94-221/642

భరస : జగమస
ఇసటట ననస:87-3-234
వయససస:51
లస: ససస స
3153 NDX3071248
పపరర: మహలకడమ మసరల

94-221/1027

95-208/1094

94-221/647

94-221/650

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:87-3-241
వయససస:39
లస: పప
3168 NDX0859140
పపరర: వజయ కలమలర నరరడడ
తసడడ:డ జజరర నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-243
వయససస:28
లస: పప

3151 NDX0882860
పపరర: మరరయదనసస పసడతల

3152 NDX0308569
పపరర: జగమమస పసడతల

3154 NDX0379446
పపరర: కలమలరర నరరడడ

94-221/643

95-208/1093

94-221/644

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:87-3-234
వయససస:63
లస: పప
94-221/645

3155 NDX0308601
పపరర: ఏసస దనసస నరరడడ

94-221/646

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:87-3-235
వయససస:58
లస: పప

95-208/1095 3158 SQX1722750
3157 SQX1723378
పపరర: వనసకట అపరప రరవప ఇమసడడ
పపరర: జజఖత రరసపస గమ

3160 NDX0308536
పపరర: రమమష కకసగలత

3163 NDX0308791
పపరర: జజసఫ కరటటపలర

3166 NDX0384180
పపరర: రఠబబనస కకసగలలటట

3169 NDX2119627
పపరర: జజరర నరరడడ
తసడడ:డ ఆనసద నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-243
వయససస:50
లస: పప

95-208/1096

భరస : కకటటశశర రరవప రరసపస గమ
ఇసటట ననస:87-3-236
వయససస:40
లస: ససస స
94-221/648

3161 MLJ3534641
పపరర: మరరయదనసస కకసగలలటట

94-221/649

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:87-3-238
వయససస:54
లస: పప
94-221/651

3164 NDX2063998
పపరర: ననగగసదడమమ కకసడవటట

94-221/652

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:87-3-240
వయససస:34
లస: ససస స
94-221/654

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:87-3-241
వయససస:58
లస: పప
94-208/1044

94-221/641

3149 SQX1723436
పపరర: సశరష లత పపషరపల
తసడడ:డ దననయయలల పపషరపల
ఇసటట ననస:87-3-233
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-3-239
వయససస:39
లస: పప
94-221/653

3146 MLJ3535564
పపరర: అసతతనమమ కకసగలలటట

తసడడ:డ హరర సరగశతస మరరవప పలలర సశశటట
ఇసటట ననస:87-3-232 1ST LINE
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-238
వయససస:37
లస: పప

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-3-239
వయససస:55
లస: ససస స
3165 MLJ3534203
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకసడవటట

94-221/691

తసడడ:డ రరమ రరవప లలట ఇమసడడ
ఇసటట ననస:87-3-235
వయససస:38
లస: పప

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:87-3-238
వయససస:49
లస: ససస స
3162 MLJ2237386
పపరర: ససతమమ కరటటపలర

3148 NDX1659335
పపరర: కరమమశశర రరవప పలలర సశశటట

94-221/640

భరస : మషప
ఇసటట ననస:87-3-232
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఏసస దనసస
ఇసటట ననస:87-3-235
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరపరరవప ఇమసదద
ఇసటట ననస:87-3-235
వయససస:36
లస: ససస స
3159 MLJ3534435
పపరర: జయమమ కకసగలలటట

94-208/1041

తసడడ:డ ససరగష
ఇసటట ననస:87-3-234
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమమలల మసరల
ఇసటట ననస:87-3-234
వయససస:25
లస: ససస స
3156 SQX1722685
పపరర: అనసరరధ ఇమసదద

3145 NDX1659822
పపరర: రరజగశ కకనర లలటట

3143 MLJ3534534
పపరర: ననగగశశరరరవప గమణపరటట

తసడడ:డ ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మశశ కకనర లలటట
ఇసటట ననస:87-3-232
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరమమశశర రరవప పలలర సశశటట
ఇసటట ననస:87-3-232 1ST LINE
వయససస:48
లస: ససస స
3150 MLJ3534153
పపరర: ననగగసదడస పసడతల

94-221/639

భరస : ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గమణనపరటట
ఇసటట ననస:87-3-231
వయససస:23
లస: ససస స
3147 NDX1659434
పపరర: రమణమమ పలలర సశశటట

3142 MLJ3534302
పపరర: మలరస మమ గమణపరటట

3167 NDX1687625
పపరర: పపషపలత నరరడడ

94-208/1043

భరస : వజయ కలమలర నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-243
వయససస:56
లస: ససస స
94-208/1045

3170 MLJ3534260
పపరర: మరరయమమ నరరడడ

94-221/655

భరస : జజరర నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-243
వయససస:46
లస: ససస స
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94-221/656

తసడడ:డ ఆనసదస
ఇసటట ననస:87-3-243
వయససస:48
లస: పప
3174 NDX1660142
పపరర: మశశ నరరడడ

94-208/1048

94-208/1049

94-221/659

94-221/661

94-221/664

94-221/1088

94-241/1073

భరస : రరజగసదడ పడసరదస
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:38
లస: ససస స

3184 MLJ3534286
పపరర: ఉదయ కలమలర గమణపరటట

3187 NDX3083334
పపరర: రరజ రరవప నవలటటరర

3190 NDX2907574
పపరర: అలలఖఖ నవలటటరర

3193 NDX1286632
పపరర: మహ లకకమ కకసడవటట

94-208/1050

3196 NDX2364867
పపరర: కకటటశశర రరవప సరలగరల

94-221/662

3199 NDX0388207
పపరర: రగజజనమమ మమడడ
భరస : మమతస యఖ
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:56
లస: ససస స

3179 NDX1593665
పపరర: ససరగసదడ బభబమ గమణనపరటట

94-221/658

3182 NDX2653210
పపరర: కలలఖణ గగపస థదమమసరరఠబ

94-208/1174

3185 MLJ3534252
పపరర: ససభభగఖస నవలటటరర

94-221/663

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:37
లస: ససస స
94-221/1028

3188 NDX3083367
పపరర: నవన కలమలర నవలటటరర

94-221/1029

తసడడ:డ రరజ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:18
లస: పప
94-224/1529

3191 NDX2676013
పపరర: దదవఖ నవలటటరర

94-240/633

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:21
లస: ససస స
94-221/665

3194 MLJ3535572
పపరర: మషప కకసగలలటట

94-221/666

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:87-3-252
వయససస:41
లస: పప
94-208/1051

తసడడ:డ రరమసరశమ సరలగరల
ఇసటట ననస:87-3-253
వయససస:50
లస: పప
94-221/668

94-208/1172

తసడడ:డ మమరరస థదమమసరరఠబ
ఇసటట ననస:87-3-248/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:87-3-252
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సరలగరల
ఇసటట ననస:87-3-253
వయససస:46
లస: ససస స
3198 MLJ3534294
పపరర: శరఖమల మమడడ

94-221/660

భరస : కకటటశశరరరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:24
లస: పప
3195 NDX2364859
పపరర: ననగగశశరమమ సరలగరల

3181 MLJ3534492
పపరర: ససబభబరరయమడడ గమణపరటట

3176 NDX2711547
పపరర: సరయ తచజ పస లశశటట

తసడడ:డ బబసజమన గమణనపరటట
ఇసటట ననస:87-3-248
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మలరక నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:19
లస: పప
3192 NDX2682607
పపరర: అనల కలమలర నవలటటరర

94-221/657

తసడడ:డ ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-250
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:87-3-251
వయససస:37
లస: ససస స
3189 NDX3239274
పపరర: నవన కలమలర నవలటటరర

3178 NDX2159136
పపరర: కకటటశశర రరవప గమణపరటట

94-208/1047

తసడడ:డ ఉష బభబమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:87-3-247/5
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమనన
ఇసటట ననస:87-3-248
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమనన
ఇసటట ననస:87-3-249
వయససస:41
లస: పప
3186 NDX0942904
పపరర: ససభభగఖస కకసగలలటట

94-208/1171

తసడడ:డ బబసజమమన గమణపరటట
ఇసటట ననస:87-3-248
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమనన
ఇసటట ననస:87-3-248
వయససస:37
లస: పప
3183 NDX0379594
పపరర: ససతతషస గమణపరటట

3175 NDX2711471
పపరర: అసజన దచవ పస లశశటట

3173 NDX1659913
పపరర: ననగరరజ కకనర లలటట

తసడడ:డ రఠబబనస కకనర లలటట
ఇసటట ననస:87-3-245
వయససస:50
లస: పప

భసధసవప: ఉష బభబమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:87-3-247/5
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన గమణపరటట
ఇసటట ననస:87-3-248
వయససస:30
లస: పప
3180 MLJ3534377
పపరర: ఆశరరశధస గమణపరటట

94-208/1046

భరస : ననగరరజ కకనర లలటట
ఇసటట ననస:87-3-245
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-245
వయససస:26
లస: పప
3177 NDX2422442
పపరర: యయససరరజ గమణపరటట

3172 NDX1660019
పపరర: జజశన కకనర లలటట

94-221/667
3197 NDX2063980
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప కకసడవటట

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:87-3-253
వయససస:38
లస: పప
94-221/669

3200 MLJ3534393
పపరర: రమమష మమడడ

94-221/670

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:37
లస: పప
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3201 MLJ3534401
పపరర: రమణ మమడడ
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94-221/671

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:38
లస: పప
3204 NDX2139864
పపరర: సడవసత ననరరడడ

94-221/674

94-221/676

94-208/1546

94-221/679

94-221/1098

94-221/683

94-221/685

తసడడ:డ పసచచయఖ అరరమళళ
ఇసటట ననస:87-3-309
వయససస:68
లస: పప

3214 NDX2485019
పపరర: రవ తచజ బబ రరగడడ

3217 NDX1920306
పపరర: జజససమత కకతస పలర

3220 MLJ3534336
పపరర: మషప కడడయస

3223 MLJ2236354
పపరర: సరబభడజఖస కలకకమమడడ

94-221/1099

3226 NDX3255940
పపరర: నఖల తచజ మమచసచ

94-221/680

3229 NDX2922912
పపరర: వజయ లకడమ గగరరక
భరస : జజన టటమథద అరరమళళ
ఇసటట ననస:87-3-309
వయససస:40
లస: ససస స

3209 NDX2896488
పపరర: పస లలపలర యయ్రసస బమ

94-208/1545

3212 MLJ3534526
పపరర: ససధనకర జజననలగడడ

94-221/678

3215 NDX3240033
పపరర: మలణణకఖ రరవప బబ రగగమదదన

94-221/1093

తసడడ:డ ననగగశశరరవప బబ రగగమదదన
ఇసటట ననస:87-3-262/4
వయససస:52
లస: పప
94-221/681

3218 NDX0308999
పపరర: అరరణ కకతస పలర

94-221/682

భరస : వనరనస డచవడ
ఇసటట ననస:87-3-267
వయససస:48
లస: ససస స
94-221/684

3221 NDX2703643
పపరర: పడశరసత కడడయస

94-94/1016

Deleted

భరస : రమమశ కడడయస
ఇసటట ననస:87/3/269/25
వయససస:28
లస: ససస స
94-221/686

3224 MLJ3534997
పపరర: మసరసన ననగరసడర

94-221/687

తసడడ:డ మమతనఖలల
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:63
లస: పప
94-208/1641

తసడడ:డ బభబమ రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:87-3-283
వయససస:22
లస: పప
94-38/807

94-208/1053

తసడడ:డ నతననయయలల
ఇసటట ననస:87-3-261
వయససస:43
లస: పప

భరస : దచవ దనసస
ఇసటట ననస:87-3-270
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప ననగరళర
ఇసటట ననస:87-3-271
వయససస:35
లస: పప
3228 NDX2705440
పపరర: కకటటశశరరరవప అరరమళళ

94-221/677

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:87-3-269
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:87-3-270
వయససస:53
లస: ససస స
3225 NDX3242161
పపరర: శరమమఖల ననగరళర

3211 MLJ3534559
పపరర: మమరర ససశల జజననలగడడ

3206 NDX1660225
పపరర: రఠఠ నరరడడ

తసడడ:డ పస లలపలర శవ రరవప
ఇసటట ననస:87-3-261
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనరరనర డచవడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:87-3-267
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకబమ
ఇసటట ననస:87-3-267
వయససస:50
లస: పప
3222 MLJ3535028
పపరర: బమలలర మమ ననగరసడర

94-208/1054

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప బబ రర గడడ
ఇసటట ననస:87-3-262/4
వయససస:20
లస: పప

భరస : మలణణకఖ రరవప బబ రగగమదదన
ఇసటట ననస:87-3-262/4
వయససస:39
లస: ససస స
3219 NDX0308841
పపరర: వనరనస డచవడ కకతస పలర

3208 NDX1659939
పపరర: కరరణ గమణనపరటట

94-221/673

భరస : మశశ నరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-259/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:87-3-261
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:87-3-262/4
వయససస:21
లస: ససస స
3216 NDX3242153
పపరర: బభబ లలవణఖ బబ రగగమదదన

94-221/675

భరస : ససబభబరరయమడడ గమణనపరటట
ఇసటట ననస:87-3-261
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పస లలపలర యయ్రసస బమ
ఇసటట ననస:87-3-261
వయససస:46
లస: ససస స
3213 NDX2485001
పపరర: రతన పసడయ బబ రరగడడ

3205 NDX2139872
పపరర: కకటటశశర రరవప ననరరడడ

3203 NDX0388173
పపరర: మమతస యఖ మమడడ

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ యయసస ననరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-259
వయససస:30
లస: పప

భరస : మషప
ఇసటట ననస:87-3-260
వయససస:38
లస: ససస స
3210 NDX2896496
పపరర: పస లలపలర కలమలరర

94-221/672

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-3-258
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ననరరడడ
ఇసటట ననస:87-3-259
వయససస:26
లస: ససస స
3207 MLJ3534161
పపరర: రతన కలమలరర కడడయస

3202 MLJ3534443
పపరర: రరజగసదడ పడసరదస మమడడ

3227 NDX3223369
పపరర: నఖల తచజ మమచసచ

94-221/1064

తసడడ:డ బభబమ రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:87-3-283
వయససస:22
లస: పప
94-208/1548

3230 NDX2485027
పపరర: మహలకడమ దదడడడగరర

94-221/688

తసడడ:డ కనషట బభబమ దదడడడగరర
ఇసటట ననస:87-3-309
వయససస:34
లస: ససస స
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94-221/689

తసడడ:డ గసగరరజ దదడడడ గరర
ఇసటట ననస:87-3-309
వయససస:39
లస: పప

3232 NDX2696466
పపరర: మలరస మమ అరరమళళ

భరస : కకటటశశరరరవప అరరమళళ
ఇసటట ననస:87-3-309
వయససస:65
లస: ససస స

3234 NDX2568996
పపరర: చసతల వనసకట లకడమ సరశత

94-221/809

తసడడ:డ గగర కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:87-3-309/5
వయససస:25
లస: ససస స

3235 NDX2954121
పపరర: వనమమల వజయలకడమ

భరస : ఆదదననరరయణరరవప పపదకకలమ
ఇసటట ననస:87-3-310/4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరవ రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:87-3-312
వయససస:68
లస: పప

3240 NDX2988764
పపరర: కరరణకర రరడడడ అడప

3241 NDX2988137
పపరర: పదమ అడప

94-208/1553

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:87-3-312
వయససస:45
లస: పప

భరస : తరరపలల గగననపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-315
వయససస:37
లస: ససస స

3244 NDX2744142
పపరర: వనసకటటశశరరర గగననపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడచబబ యన
ఇసటట ననస:87-4-248
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:87-4-329
వయససస:48
లస: పప
3252 NDX2885101
పపరర: పడదదప కలమలర పచచపరల

94-223/1273

భరస : మలరక నసదదగరమ
ఇసటట ననస:87-4-333
వయససస:55
లస: ససస స

94-224/1530

3253 NDX2473015
పపరర: శక తచజ కడల

94-221/1035

3256 NDX2994432
పపరర: శవ పరరశత ఐనవవలల

94-221/1032

3259 NDX3024122
పపరర: బభబమ రరవప వరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరర
ఇసటట ననస:87-4-348
వయససస:56
లస: పప

3239 NDX2988749
పపరర: కకపరవత అడప

94-208/1552

3242 NDX2744175
పపరర: తరరపరలల గగననపపడడ

94-221/1030

3245 NDX2744290
పపరర: రమలదచవ గగననపపడడ

94-221/1033

భరస : వనసకటటశశరరర గగననపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-315
వయససస:29
లస: ససస స
94-221/1034

3248 NDX2842326
పపరర: ఎసపస ర రరణణ ససద పస గమ

94-224/1531

భరస : వజయ బభబమ పపదద సటట
ఇసటట ననస:87-4-329
వయససస:40
లస: ససస స
94-234/1192

3251 NDX2650828
పపరర: హరరరత తతక

94-234/1289

తసడడ:డ శవయఖ తతక
ఇసటట ననస:87-4-329/2
వయససస:18
లస: ససస స
94-227/258

3254 NDX2454726
పపరర: శకనవరస రరవప కడల

94-227/259

తసడడ:డ బమషరనమ కడల
ఇసటట ననస:87-4-330
వయససస:46
లస: పప
94-221/1036

భరస : వజయ కలమలర ఐనవవలల
ఇసటట ననస:87-4-333
వయససస:30
లస: ససస స
94-225/1667

94-221/810

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-315
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కడల
ఇసటట ననస:87-4-330
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసడరఠకరకడడ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:87-4-333
వయససస:62
లస: పప
3258 NDX2895852
పపరర: పడమల దచవ కడడయస

3250 NDX1134626
పపరర: ఎసపబర రరణణ పస

3236 NDX2632032
పపరర: ఆదదననరరయణ పపదకకలమ

భరస : రరమచసదడ రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:87-3-312
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వజయ బభబమ
ఇసటట ననస:87-4-329
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసచనరర
ఇసటట ననస:87-4-329/3
వయససస:39
లస: పప
3255 NDX2895811
పపరర: మలరక నసదదగరమ

94-208/1551

తసడడ:డ పడకరశరరవప పపదద సటట
ఇసటట ననస:87-4-329
వయససస:46
లస: పప
94-234/448

94-221/808

తసడడ:డ నరసయఖ పపదకకలమ
ఇసటట ననస:87-3-310/4
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగననపపడడ
ఇసటట ననస:87-3-315
వయససస:36
లస: పప

94-221/1083 3247 NDX2851764
3246 NDX3239183
పపరర: మననజ కలమలర గమసడచబబ యన
పపరర: వజయ బభబమ పపదద సటట

3249 NDX1189653
పపరర: వజయబభబమ పపదద సటట

94-208/1550

భరస : కరరణకర రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:87-3-312
వయససస:36
లస: ససస స
94-221/1031

3233 NDX2631687
పపరర: కకరణ కలమలర గగర

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ గగర
ఇసటట ననస:87-3-309/5
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనమమల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-3-310
వయససస:24
లస: ససస స

94-221/811 3238 NDX2988624
3237 NDX2637890
పపరర: అరరణ కలమలరర గమమలమడక పపడడ
పపరర: రరమ చసదడ రరడడడ అడప

3243 NDX2744134
పపరర: వనసకట రమణ గగననపపడడ

94-230/933

3257 NDX2895803
పపరర: పసడతస నసదదగరమ

94-221/1037

తసడడ:డ మలరక నసదదగరమ
ఇసటట ననస:87-4-333
వయససస:19
లస: పప
94-208/1554

3260 NDX3027570
పపరర: రరమ దచవ వరర

94-208/1555

భరస : బభబమ రరవప వరర
ఇసటట ననస:87-4-348
వయససస:52
లస: ససస స
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3261 NDX3239159
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడచబబ యన

94-221/1080

3262 NDX3239167
పపరర: తషలశ గమసడచబబ యన

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప గమసడచబబ యన
ఇసటట ననస:87-4-348
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గమసడచబబ యన
ఇసటట ననస:87-4-348
వయససస:45
లస: ససస స

3264 NDX2920148
పపరర: సరయ ససదదప వరర

3265 NDX2920155
పపరర: సరయ ససదదప వరర

94-208/1556

తసడడ:డ బభబమరరవప వరర
ఇసటట ననస:87-4-348 FLAT 201
వయససస:28
లస: పప
3267 NDX1368604
పపరర: శశష రతనస కటభరర కటభటరర

94-208/1059

3268 NDX1368612
పపరర: హనసమయఖ కటభరర కటభటరర

94-208/1177

3271 NDX2625598
పపరర: మమనక కకషష వవణణ షబమబ

94-208/1558

3274 NDX2461432
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సబమబ
తసడడ:డ గరటయఖ సబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:54
లస: పప

3276 SQX1723055
పపరర: మహన కకషష సబమబ

3277 NDX2456275
పపరర: రమల దచవ సబమబ

95-208/1098

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:31
లస: పప
94-224/1017

భరస : రరమకకషష పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:21
లస: ససస స
3282 NDX1781799
పపరర: రరమ కకషష పపల

94-224/1020

భరస : ఆసజనవయమలల నకరక
ఇసటట ననస:87-4-1407
వయససస:65
లస: ససస స
3288 NDX1241553
పపరర: లవణఖ జ
భరస : శశషగరరర రరవప జర
ఇసటట ననస:87-5
వయససస:46
లస: ససస స

94-208/1060

94-208/1064

3269 NDX2408748
పపరర: మహన కకషష సబమబ

94-208/1061

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవ సబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:30
లస: పప
94-208/1178

3272 NDX2821296
పపరర: శకనవరసరరరవప గణపత

94-224/1015

3275 SQX1723196
పపరర: మమనక కకకషషవవణణ సబమబ

94-208/1062

3278 NDX1531467
పపరర: నరగసదడ బభబమ కమమల

94-224/1016

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కమమల
ఇసటట ననస:87-4-1379
వయససస:34
లస: పప

3280 NDX1782805
పపరర: భభగఖ లకడమ పపల

3281 NDX1306745
పపరర: జయమమ పపల

3286 NDX2990943
పపరర: జయ లలత కనమరర పపడడ

94-224/1018

94-224/1019

భరస : బభల శశరర పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:61
లస: ససస స
94-224/1021

3284 SQX1685098
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పపల

95-224/1152

తసడడ:డ బభలససరర పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:44
లస: పప
94-181/1380

3287 NDX1241546
పపరర: మలధవ కగ

94-208/1063

భసధసవప: వనసకట సససదరఖ లకడమ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:87-5
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ సరశమ కగ
ఇసటట ననస:87-5
వయససస:42
లస: ససస స

3289 NDX2997435
పపరర: జయ లలత కనమరర పపడడ

3290 NDX3010469
పపరర: జయ లలత కనమరర పపడడ

భరస : కరశ వశశననథస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:87-5
వయససస:52
లస: ససస స

95-208/1097

తలర : మహన కకషష సబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప సబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1 2ND LANE
వయససస:50
లస: ససస స

3283 NDX1306737
పపరర: బభలలససరర పపల

94-208/1557

తసడడ:డ సరయ బభబమ గణపత సరయ బభబమ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ పపల పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:64
లస: పప
94-224/1022

94-208/1176

తసడడ:డ బభబమరరవప వరర
ఇసటట ననస:87-4-348, FLAT NO 201/A
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకహరర బభబమ పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలశశరర పపల
ఇసటట ననస:87-4-1387
వయససస:31
లస: పప
3285 NDX0908814
పపరర: అసజమమ నకరక

3266 NDX2566438
పపరర: సరయ అనసదదప వరర

భరస : మహన కకషష షబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరరవప గణపత శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:32
లస: ససస స

3279 NDX2375236
పపరర: ననగలకడమ పపల

94-227/1459

తసడడ:డ శశషయఖ కటభటరర
ఇసటట ననస:87-4-352
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గరటయఖ షబమబ
ఇసటట ననస:87-4-353/1
వయససస:53
లస: పప
3273 NDX2938124
పపరర: ననగ చసదదక
డ గణపత

94-221/1082
3263 NDX3239175
పపరర: నవన సరయ భమషణ
గమసడచబబ యన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడచబబ యన
ఇసటట ననస:87-4-348
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప వరర
ఇసటట ననస:87-4-348,FLAT 201
వయససస:28
లస: పప

భరస : హనసమయఖ కటభటరర
ఇసటట ననస:87-4-352
వయససస:57
లస: ససస స
3270 NDX2625580
పపరర: వనసకటటశశర రరవప షబమబ

94-221/1081

94-208/1559

94-208/1560

భరస : కరశవశశననధస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:87-5
వయససస:52
లస: ససస స
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3291 NDX2509966
పపరర: గగపస పగడనల
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94-227/260

తసడడ:డ అసజయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:87-5-54
వయససస:29
లస: పప
3294 NDX1421031
పపరర: రతస మమ కరపపదనసస

94-227/263

94-227/266

94-227/1460

94-227/270

94-227/273

94-227/276

94-227/279

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:43
లస: ససస స

3304 NDX1735234
పపరర: హననన వవమమ

3307 NDX1199959
పపరర: పపషప కకలర పర

3310 NDX1065119
పపరర: రరజగసదడ పడసరద జజనననకలటట

3313 NDX1675976
పపరర: ససభభషసణణ మమకల

94-227/282

3316 NDX1676206
పపరర: సలలమ షపక

94-227/271

3319 NDX1307503
పపరర: సపఫదమమ గసజ
భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:43
లస: ససస స

3299 NDX1421056
పపరర: రరజలల కరపపదనసస

94-227/268

3302 NDX1819418
పపరర: మమరర రరణణ పరడతషరర

94-227/269

3305 MLJ3562154
పపరర: లకడమ మమకల

94-227/272

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/274

3308 NDX0358234
పపరర: ధనభభగఖమమ పసలర

94-227/275

భరస : మజస
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/277

3311 NDX1199942
పపరర: వనసకయఖ K

94-227/278

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:45
లస: పప
94-227/280

3314 NDX0855551
పపరర: అనత మమకల

94-227/281

భరస : అనల వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/283

3317 MLJ3562097
పపరర: అనత మమకల

94-227/284

Deleted

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:38
లస: ససస స
94-227/285

94-227/265

భరస : ససరగష కలమలర పరడతషరర
ఇసటట ననస:87-5-363
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వజయ మమకల
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజ బదచదల
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:38
లస: ససస స
3318 NDX0689372
పపరర: కలమలరర బడడగమ

94-227/1461

తసడడ:డ పసటరరపల జజనననకలటట
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:27
లస: ససస స
3315 NDX0126987
పపరర: ససధనరరణణ బదచదల

3301 NDX2747905
పపరర: సకజన అసదసకలరర

3296 NDX1421049
పపరర: రరజశశఖర కరపపదనసస

తసడడ:డ సససదరస కరపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మజగస
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:31
లస: పప
3312 NDX1480854
పపరర: దసరర గమసజ

94-227/267

భరస : ససనల బభబమ పసలర
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:87-5-364
వయససస:38
లస: ససస స
3309 NDX0269472
పపరర: ససనల బభబమ పసలర

3298 MLJ2233039
పపరర: దయలసరగర కరపపదనసస

94-227/262

తసడడ:డ రరజలల కరపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపడమననధ కపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయల పరడతషరర
ఇసటట ననస:87-5-363
వయససస:68
లస: పప
3306 NDX0357624
పపరర: వజయ� జజననకలటట�

94-227/264

తసడడ:డ పసటర �
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపడమననధ కపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:28
లస: ససస స
3303 NDX1819368
పపరర: ససరగష కలమలర పరడతషరర

3295 MLJ2233070
పపరర: సతఖవవదస కరపపదనసస

3293 MLJ2237428
పపరర: సతఖపసడయ కరపపదనసస

తసడడ:డ పసటర
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పసటర
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:42
లస: పప
3300 NDX2904092
పపరర: సకజన అసదసకలరర

94-227/261

తసడడ:డ రరజలల కరపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజలల కరపపదనసస
ఇసటట ననస:87-5-118
వయససస:40
లస: ససస స
3297 MLJ2233047
పపరర: పపడమ ననధ కరపపదనసస

3292 NDX1421023
పపరర: ససధఖ రరణణ కరపపదనసస

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/286

3320 NDX0684399
పపరర: వసససదరరదచవ బదచదల

94-227/287

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:46
లస: ససస స
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3321 NDX0866756
పపరర: ధనసససదరఠదచవ బదచదల
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94-227/288

భరస : బమజసగర రరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:51
లస: ససస స
94-227/291

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:38
లస: పప

3325 AP151000393653
పపరర: అనలలకమలర మమకల

94-227/294

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:48
లస: పప

3328 NDX0684720
పపరర: మహన రరవప బడడగమ

94-227/292

94-227/297

భరస : మసరసన వల� �
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:43
లస: ససస స

3331 MLJ2236610
పపరర: కలలసన బ� షపక�

94-227/300

తసడడ:డ యలకగబమ
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:63
లస: పప

3334 NDX2968659
పపరర: దరరయల వల షపక

94-227/295

94-227/1464

తసడడ:డ దరరయల వల షపక
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:21
లస: పప

3337 NDX2968634
పపరర: యలససన షపక

94-227/298

94-227/302

భరస : అలలరవపదదదన
ఇసటట ననస:87-5-387
వయససస:33
లస: ససస స

3340 NDX1481639
పపరర: మసరసన బ షపక

94-227/1462

94-227/305

తసడడ:డ దసస గరరర షపఫక
ఇసటట ననస:87-5-387
వయససస:46
లస: పప

3343 MLJ2237014
పపరర: నసరర హన షపక

94-227/1465

94-227/308

భరస : సససగరరయఖ కకసడపనవన
ఇసటట ననస:87-5-389
వయససస:23
లస: ససస స

3346 NDX1376417
పపరర: కకసడపనవన పరరశత

3332 NDX0684860
పపరర: మసరసన షపక

94-227/299

3335 NDX2968642
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-227/1463

3338 NDX0128744
పపరర: పరఠశన షపక

94-227/301

తసడడ:డ అబమదల నబ
ఇసటట ననస:87-5-387
వయససస:30
లస: ససస స
94-227/303

3341 NDX0269761
పపరర: మహమమద అనఫ షపక

94-227/304

తసడడ:డ ఇమలససర
ఇసటట ననస:87-5-387
వయససస:38
లస: పప
94-227/306

భరస : అబమదల నబ
ఇసటట ననస:87-5-388
వయససస:50
లస: ససస స

3345 NDX2173607
పపరర: వనసకట లకడమ కకసడపనవన

94-227/296

భరస : దరరయల వల షపక
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:87-5-387
వయససస:54
లస: ససస స

3342 MLJ2234987
పపరర: బకరరర షపక

3329 AP151000393077
పపరర: ననగగశశరరరవప మమకల

భరస : యలకకబమ
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:94
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయల వల షపక
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:19
లస: పప

3339 NDX1065168
పపరర: హససనన షపక

94-227/293

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:41
లస: పప

3336 NDX2968667
పపరర: మహమమద నయళమ షపక

3326 MLJ3561156
పపరర: రవకలమలర మమకల

Deleted

భరస : ఇమలమ సర� �
ఇసటట ననస:87-5-381
వయససస:59
లస: ససస స

3333 MLJ2235539
పపరర: ఇమలయ సర షపక

94-227/290

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:56
లస: పప

3330 MLJ2236594
పపరర: మలలన బ� షపక�

3323 NDX0855650
పపరర: వజయ మమకల

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:44
లస: పప

3327 NDX1307529
పపరర: ససబభబ రరవప గసజ

భరస : గగపస దనరర
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:31
లస: ససస స

94-227/289

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-365
వయససస:60
లస: ససస స

3324 NDX1617010
పపరర: బమడచ షపక

3347 NDX1966599
పపరర: సరశత దనరర

3322 AP151000393078
పపరర: రరజజరతనకలమలరర మమకల

3344 MLJ2236552
పపరర: అబమదల నబ షపక

94-227/307

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:87-5-388
వయససస:54
లస: ససస స
94-227/309

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:87-5-389
వయససస:48
లస: ససస స
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94-227/310

3348 NDX2373033
పపరర: బసదస మలధవ బబ రరగడడ

భరస : పపషపరరజ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:31
లస: ససస స

94-227/311

3349 MLJ2238053
పపరర: నయయమ పపటటటట

94-227/312

భరస : దచవదననస
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:36
లస: ససస స
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3350 MLJ2238046
పపరర: జజఖత మననవ
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94-227/313

భరస : చసటట మననవ
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:37
లస: ససస స
3353 MLJ2238350
పపరర: దయమమ మననవ

94-227/316

94-227/319

94-227/322

94-227/325

94-227/328

94-227/331

94-227/334

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-5-400
వయససస:71
లస: పప

3363 NDX1593764
పపరర: రరజగశ జసగస

3366 NDX2342822
పపరర: రమలదచవ చసతనబతస న

3369 NDX0929968
పపరర: షపక అజగర బ

3372 NDX2509917
పపరర: హవల బబఫట
స ట jonnalagadda

94-227/337

3375 MLJ2235794
పపరర: కకటటశశర రరవప జజననలగడడ

94-227/326

3378 NDX2340701
పపరర: ఫరతమల షపక
భరస : కరఠమమలలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-401
వయససస:33
లస: ససస స

3358 NDX2454700
పపరర: పపషప రరజ బబ రరగమడన

94-227/321

3361 NDX0684555
పపరర: దచవదననస పపటటటట

94-227/324

3364 NDX1735424
పపరర: ననగరరజ జసగస

94-227/327

తసడడ:డ ససగఠత రరవప జసగస
ఇసటట ననస:87-5-391
వయససస:40
లస: పప
94-227/329

3367 MLJ3562147
పపరర: ససవరరస జజలలదద

94-227/330

భరస : దచవసహయస
ఇసటట ననస:87-5-396
వయససస:78
లస: ససస స
94-227/332

3370 NDX1481142
పపరర: ససభభన షపక

94-227/333

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:87-5-398
వయససస:36
లస: పప
94-227/335

94-227/336
3373 MLJ3561701
పపరర: మమరర వజయకలమలరర జజననలగడడ

భరస : కకటటసశర రరరవప
ఇసటట ననస:87-5-400
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/338

తసడడ:డ పరడనవసస
ఇసటట ననస:87-5-400
వయససస:44
లస: పప
94-227/340

94-227/318

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:87-5-399
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:87-5-400
వయససస:48
లస: ససస స
3377 MLJ2234482
పపరర: పరడనవసస జజననలగడడ

94-227/323

భరస : వల
ఇసటట ననస:87-5-398
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:87-5-398
వయససస:42
లస: పప
3374 MLJ2236511
పపరర: వజయ జజననలగడడ

3360 NDX2373009
పపరర: కకపరదననస బబ రరగడడ

3355 NDX1480680
పపరర: పకథదశ రరజ చసతబతస న

తసడడ:డ కకపరదనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:33
లస: పప

భరస : బభబమరరవప చసతనబతస న
ఇసటట ననస:87-5-394
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబమదల రషసద
ఇసటట ననస:87-5-398
వయససస:38
లస: ససస స
3371 NDX1567710
పపరర: అబమదల రషసద షపక

94-227/320

తసడడ:డ ససగఠత రరవప జసగస
ఇసటట ననస:87-5-391
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభబమరరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:87-5-394
వయససస:22
లస: ససస స
3368 NDX1567728
పపరర: షబసతనజ షపక

3357 NDX1376409
పపరర: కకసడపనవన సససగరయఖ

94-227/315

తసడడ:డ మమనరరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ జసగస
ఇసటట ననస:87-5-391
వయససస:39
లస: ససస స
3365 NDX2342855
పపరర: సశరష శక చసతబతస న

94-227/317

తసడడ:డ పరరశత
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయల
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:44
లస: పప
3362 NDX1735440
పపరర: రరధదక జసగస

3354 NDX1481001
పపరర: ససధనకర చసతబతస న

3352 NDX2373017
పపరర: వజయమమ బబ రరగడడ

భరస : కకపరదననస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనరరవప చసతబతస న
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర యల దనరర
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:31
లస: పప
3359 MLJ2238335
పపరర: సతష మననవ

94-227/314

భరస : మననరరవప�
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏలయల
ఇసటట ననస:87-5-390
వయససస:70
లస: ససస స
3356 NDX1966581
పపరర: గగపస దనరర

3351 AP151000393491
పపరర: జయశక చసతనబతస న�

3376 NDX0882217
పపరర: మమరళ జజననలగడడ

94-227/339

తసడడ:డ పరపనవసస
ఇసటట ననస:87-5-400
వయససస:53
లస: పప
94-227/341

3379 NDX1942615
పపరర: రరజనకరసత వరససమళ

94-227/342

తసడడ:డ చచననకగశవపలల వరససమళ
ఇసటట ననస:87-5-402
వయససస:39
లస: పప
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3380 MLJ3562089
పపరర: రజనకరసత వరనమలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-227/343

తసడడ:డ చచననకగశవపలల
ఇసటట ననస:87-5-402
వయససస:39
లస: పప
3383 MLJ2234037
పపరర: మలరర రగట జజలలదద

94-227/346

3384 MLJ2232445
పపరర: ససధనరరణణ� జజలలదద�

94-227/349

3387 NDX0358275
పపరర: వజయ కలమలర జజలలదద

తసడడ:డ ఏససదనసస� �
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:46
లస: పప
94-227/354

94-227/357

94-227/360

94-227/363

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:87-5-417
వయససస:55
లస: పప

3399 NDX1966730
పపరర: కరకసత కలమలర కటటటపస గమ

3402 AP151000393395
పపరర: రగజజ ఎదసద

94-227/366

3405 NDX1735242
పపరర: మహహశ కలమలర చసతనబతస న

94-227/355

3408 NDX0269555
పపరర: యలకకబమ చసతనబతస న
తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:87-5-417
వయససస:60
లస: పప

3388 NDX2256196
పపరర: పడసరద రరవప గగగమలమమడడ

94-227/351

3391 NDX3072667
పపరర: జజఖత జజలలదద

94-227/1441

3394 AP151000393474
పపరర: పపరష నసదబభబమ గసటభ

94-227/356

తసడడ:డ మరరయమమ
ఇసటట ననస:87-5-406
వయససస:44
లస: పప
94-227/358

3397 NDX1065101
పపరర: వననఫసస మటభట

94-227/359

భరస : కరకసత కలమలర
ఇసటట ననస:87-5-412
వయససస:38
లస: ససస స
94-227/361

3400 NDX0357731
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద ఎదసద

94-227/362

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-415
వయససస:38
లస: పప
94-227/364

3403 AP151000393538
పపరర: మమరర ఎదసద

94-227/365

భరస : కకపరవరస
ఇసటట ననస:87-5-415/1
వయససస:55
లస: ససస స
94-227/367

తసడడ:డ యలకకబమ చసతనబతస న
ఇసటట ననస:87-5-417
వయససస:28
లస: పప
94-227/369

94-227/348

భరస : వజయ కలమలర జజలలదద
ఇసటట ననస:87/5/404
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కమలమమ
ఇసటట ననస:87-5-415/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:87-5-417
వయససస:46
లస: ససస స
3407 AP151000393072
పపరర: బభబమరరవప చసతనబతస న

94-227/353

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కటటటపస గమ
ఇసటట ననస:87-5-412
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకపరవరస
ఇసటట ననస:87-5-415/1
వయససస:46
లస: ససస స
3404 NDX0931170
పపరర: రతనరరజ చసతబతస న

3396 NDX0126805
పపరర: వననద అనసహఖ మటభట

3385 NDX0270546
పపరర: సరసశత జజలలదద

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగగమలమమడడ
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభబమ మటభట
ఇసటట ననస:87-5-412
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ
ఇసటట ననస:87-5-412
వయససస:32
లస: పప
3401 AP151000393539
పపరర: శరఖమల ఎదసద

94-227/350

భరస : యసపపప
ఇసటట ననస:87-5-406
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:87-5-410
వయససస:67
లస: పప
3398 NDX1065275
పపరర: వజయ పడకరష బభబమ మటభట

3393 AP151000393368
పపరర: మరరయమమ గసటభ

94-227/345

భరస : ఏససదనసస
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర� �
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:63
లస: పప

భరస : పపరషనసదబభబమ
ఇసటట ననస:87-5-406
వయససస:43
లస: ససస స
3395 NDX1065267
పపరర: బభబమ మటభట

94-227/347

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:33
లస: పప

94-227/352 3390 MLJ2232767
3389 MLJ2232437
పపరర: చనన వనసకటసరశమ� జజలలదద�
పపరర: ఏససదనసస� జజలలదద�

3382 NDX2256204
పపరర: రగణమక సరశత జజలలదద

తసడడ:డ చననవనసకట సరశమ జజలలదద
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ జజలలదద
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:22
లస: పప

3392 MLJ3561990
పపరర: ససనత గసటభ

94-227/344

భరస : కరసత రరవప
ఇసటట ననస:87-5-403/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:87-5-404
వయససస:39
లస: ససస స
3386 NDX2256212
పపరర: మకజజ తచజ జజలలదద

3381 NDX1567678
పపరర: నరమల జజఖత వరససమళళ

3406 MLJ3561693
పపరర: ససనల జసగర

94-227/368

తసడడ:డ రరజగసదపడసరద జసగర
ఇసటట ననస:87-5-417
వయససస:42
లస: పప
94-227/370

3409 NDX1735333
పపరర: ససధఖ వరణణ జసగర

94-227/371

భరస : అనల కలమలర జసగర
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:34
లస: ససస స
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3410 NDX1065309
పపరర: దదలప కలమలర జసగర
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94-227/372

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:38
లస: పప
3413 AP151000393468
పపరర: అనల జసగర

94-227/375

94-227/378

94-227/381

94-227/384

94-227/387

94-227/390

94-227/393

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:87-5-426
వయససస:42
లస: పప

3423 NDX0269605
పపరర: శరఖస బబ డడడ

3426 NDX2340727
పపరర: రవ తచజ మమరరగమ

3429 NDX2115559
పపరర: మమరర అబడహస మమరరగమ

3432 NDX2115542
పపరర: మలరరయ దనస మమరరగమ

94-227/396

3435 NDX1735374
పపరర: జజశల శక మమరరగమ

94-227/385

3438 NDX0684274
పపరర: రమలదచవ చసతనబతస న
తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:40
లస: ససస స

3418 NDX0269613
పపరర: ననగగసదడమమ బబ డడడ

94-227/380

3421 NDX0127225
పపరర: బభల మమరళ కకషష బబ డడడ

94-227/383

3424 AP151000393537
పపరర: శరరమమ మమరరగమ

94-227/386

భరస : మసరసన శశరర
ఇసటట ననస:87-5-421/1
వయససస:79
లస: ససస స
94-227/388

3427 NDX2340743
పపరర: పడవణ కలమలర మమరరగమ

94-227/389

తసడడ:డ బభల రరజ మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423
వయససస:31
లస: పప
94-227/391

3430 NDX0855478
పపరర: శరత బభబమ మమరరగమ

94-227/392

తసడడ:డ మలరరయ దనస మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423/1
వయససస:31
లస: పప
94-227/394

3433 AP151000393209
పపరర: ససశల మమరరగమ

94-227/395

భరస : పదనమరరవప
ఇసటట ననస:87-5-425
వయససస:44
లస: ససస స
94-227/397

భరస : గణణశ మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-425/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/399

94-227/377

తసడడ:డ జవహర లలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన శశరర మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:87-5-425
వయససస:52
లస: పప
3437 NDX0715839
పపరర: ననగగశశరరరవప కలసబభ

94-227/382

భరస : మలరరయ దనస మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరయ దనస మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423/1
వయససస:31
లస: పప
3434 AP151000393137
పపరర: పదనమరరవప మమరరగమ

3420 NDX1735416
పపరర: భరత బబ డడడ

3415 NDX1735390
పపరర: పరవన బబ డడడ

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల రరజ మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-423
వయససస:51
లస: పప
3431 NDX2115567
పపరర: మననజ బభబమ మమరరగమ

94-227/379

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:58
లస: పప

భరస : బభలరరజ
ఇసటట ననస:87-5-423
వయససస:50
లస: ససస స
3428 MLJ3562014
పపరర: ససబభబరరవప మమరరగమ

3417 MLJ3561198
పపరర: లకడమ శరరద బబ డడడ

94-227/374

తసడడ:డ శరఖమ బభబమ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బభబమ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జవహర లలల
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:38
లస: పప
3425 AP151000393269
పపరర: రతనకలమలరర మమరరగమ

94-227/376

తసడడ:డ జవహర లలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జవహరరరల
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:60
లస: ససస స
3422 MLJ3561180
పపరర: పదనమరరవప బబ డడడ

3414 MLJ3561768
పపరర: రరజగసదపడసరద జసగర

3412 MLJ3561776
పపరర: కమల కలమలరర జసగర

తసడడ:డ రరజగసదపడసరద
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:65
లస: పప

భరస : పదమ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-5-420
వయససస:33
లస: ససస స
3419 AP151000393208
పపరర: వజడకలమలరర బబ డడడ

94-227/373

తసడడ:డ రరజగసదపడసరద
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:87-5-418
వయససస:45
లస: పప
3416 NDX1735382
పపరర: జజఖతఖర బబ డడడ

3411 MLJ3561222
పపరర: అశశక కలమలర జసగర

3436 NDX1735358
పపరర: వజత కలమలర మమరరగమ

94-227/398

తసడడ:డ గణణశ మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-425/1
వయససస:25
లస: పప
94-227/400

3439 MLJ3562022
పపరర: సశరష లత మమరరగమ

94-227/401

భరస : ససబబ రరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:46
లస: ససస స
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3440 AP151000393164
పపరర: మమరరవరదననస చసతనబతస న

94-227/402

భరస : జజన
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:55
లస: ససస స
3443 AP151000393379
పపరర: పడకరశరరవప చసతనబతస న

94-227/405

94-227/408

94-227/411

94-227/414

94-227/417

94-227/420

94-227/423

భరస : రరజ శశఖర మరరఠర
ఇసటట ననస:87-5-441
వయససస:47
లస: ససస స

3453 AP151000393079
పపరర: రఘమబభబమ వరససమళళ

3456 MLJ3561644
పపరర: హరరవరరన గసధస

3459 AP151000393483
పపరర: ఆనసధరరవప గసధస

3462 NDX0684084
పపరర: అశశక చకకవరరస గసధస

94-227/426

3465 NDX2653285
పపరర: సహహతఖ మరరఠర

94-227/415

3468 NDX2340859
పపరర: లలత జసగర
భరస : సతఖననరరయణ జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:28
లస: ససస స

3448 AP151000393250
పపరర: ససజజనమమ ఎదసద

94-227/410

3451 AP151000393485
పపరర: యశశద గసధస

94-227/413

3454 NDX0272153
పపరర: ననగగసదడస దదసడపరటట

94-227/416

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:87-5-436
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/418

3457 MLJ3561479
పపరర: రరహహల గసధస

94-227/419

తసడడ:డ ఆనసధరరవప
ఇసటట ననస:87-5-437
వయససస:46
లస: పప
94-227/421

3460 NDX2485597
పపరర: శరఖమలలదచవ పరలడడగమ

94-227/422

భరస : సససదరరరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:87-5-438/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/424

3463 NDX2132835
పపరర: సరయరరస పడసరద మరత

94-227/425

తసడడ:డ రరజజ శశఖర మరత
ఇసటట ననస:87-5-441
వయససస:23
లస: పప
94-227/1221

తసడడ:డ రరజశశఖర మరరఠర
ఇసటట ననస:87-5-441
వయససస:18
లస: ససస స
94-227/1467

94-227/407

భరస : ఆనసధరరవప
ఇసటట ననస:87-5-432
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:87-5-439
వయససస:35
లస: పప

భరస : వర పడసరద రరవప మరరఠర
ఇసటట ననస:87-5-441
వయససస:72
లస: ససస స
3467 NDX2968592
పపరర: వరసగమయళ మరరఠర

94-227/412

తసడడ:డ అరరరనన
ఇసటట ననస:87-5-437
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:87-5-438/1
వయససస:23
లస: పప
3464 NDX2517878
పపరర: ససతమహలకడమ మరరఠర

3450 AP151000393190
పపరర: వజయకలమలరర వరససమళళ�

3445 MLJ3561206
పపరర: డచలల ఎదసద

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:87-5-431/1
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసధరరవప
ఇసటట ననస:87-5-437
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసధరరవప
ఇసటట ననస:87-5-437
వయససస:47
లస: పప
3461 NDX2485605
పపరర: ససరగష రరజజ పరలడడగమ

94-227/409

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-432
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:87-5-437
వయససస:76
లస: ససస స
3458 MLJ3562063
పపరర: ననగరరరరనఅసబబధకర గసధస

3447 MLJ3561214
పపరర: మరరయమమ ఎదసద

94-227/404

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-5-431/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రఘమబభబమ
ఇసటట ననస:87-5-432
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-432
వయససస:60
లస: ససస స
3455 NDX0357764
పపరర: వజయమమ పరలపరరస

94-227/406

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:87-5-431/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:87-5-431/1
వయససస:42
లస: పప
3452 MLJ3561685
పపరర: భభరత వరససమళళ

3444 NDX2340768
పపరర: ససతతష బభబమ ఎదసద

3442 MLJ3561453
పపరర: ససరగసదడబభబమ చసతనబతస న

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రతన బభబమ ఎదసద
ఇసటట ననస:87-5-431
వయససస:21
లస: పప

భరస : దనననరరవప
ఇసటట ననస:87-5-431/1
వయససస:44
లస: ససస స
3449 MLJ2238087
పపరర: పడకరశరరవప ఎదసద

94-227/403

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:87-5-430
వయససస:68
లస: పప
3446 AP151000393251
పపరర: ససజజత ఎదసద

3441 AP151000393358
పపరర: వనజజకడ చసతనబతస న

3466 NDX2968584
పపరర: రరజ శశఖర మరరఠర

94-227/1466

తసడడ:డ వర పడసరద మరరఠర
ఇసటట ననస:87-5-441
వయససస:52
లస: పప
94-227/427

3469 NDX2340925
పపరర: ససనయన జసగర

94-227/428

భరస : ననగ రరజ జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: ననగవవణణ జసగర
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94-227/429

భరస : కకషష రరవప జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:65
లస: ససస స
3473 NDX2340826
పపరర: కకషష రరవప జసగర

94-227/432

94-227/1223

94-227/435

94-227/438

3480 NDX1604389
పపరర: ససరగష బభబమ తతడచటట

3483 NDX0126656
పపరర: పరరశత� బతష
స ల�

94-227/1469

3486 NDX2591519
పపరర: రవ దచవరకకసడ

94-222/793

3489 NDX2647170
పపరర: శరఠష దచవరకకసడ
భరస : రవ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:87-5-480
వయససస:32
లస: ససస స

3491 NDX0271791
పపరర: ససనత దనసరర�

3492 NDX1674374
పపరర: యలమన రగయమఖరర

94-227/440

భరస : చన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-483
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:87-5-483/1
వయససస:51
లస: పప
3497 NDX1674713
పపరర: పరరశత పపసలపత
భరస : రరజగశ పపసలపత
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:30
లస: ససస స

94-227/436

3495 NDX2769982
పపరర: శరమమఖల రగయమఖరర

94-227/439

3498 NDX0271858
పపరర: ననగగసదడస మమకల�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:37
లస: ససస స

3478 NDX1782078
పపరర: మసరసన బ షపక

94-227/434

3481 NDX1675760
పపరర: పడకరశ బభబమ జరటట

94-227/437

3484 NDX3136157
పపరర: పడసరద బభబమ మటర పపడడ

94-227/1468

తసడడ:డ ససబబనన బభబమ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:87-5-479
వయససస:38
లస: పప
94-166/690

3487 NDX2919132
పపరర: శరఠష దచవరకకసడ

94-168/1102

భరస : రవ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:87-5-480
వయససస:32
లస: ససస స
94-227/1224

3490 NDX3132651
పపరర: ససగఠత గసజ

94-14/1015

Deleted

భరస : పరమమశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:87-5-481
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/441

3493 NDX0271841
పపరర: మమరఠ రగయమఖరర�

94-227/442

భరస : యహహశవ�
ఇసటట ననస:87-5-483/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/1470

తసడడ:డ యయహహషషవర రగయమఖరర
ఇసటట ననస:87-5-483/1
వయససస:22
లస: పప
94-227/445

94-227/1222

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:87-5-454
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యహహశశవర రగయమఖరర
ఇసటట ననస:87-5-483/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-227/443

3475 NDX2663722
పపరర: ఈశశరమమ జకక

తలర : కరరమమన షపక
ఇసటట ననస:87-5-453
వయససస:28
లస: ససస స

భసధసవప: శరఠష దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:87-5-480
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగ మలర శశర రరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:87-5-480
వయససస:37
లస: పప

3494 NDX0271825
పపరర: యహహశవ రగయమఖరర�

94-227/433

భరస : పపదదహనసమయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-455
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరద బభబమ మటర పపడడ
ఇసటట ననస:87-5-479
వయససస:26
లస: ససస స
3488 NDX2919090
పపరర: రవ దచవరకకసడ

3477 NDX2063618
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-227/431

భరస : శక రమమలల జకక
ఇసటట ననస:87-5-451
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:87-5-453
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అబమదల నబ�
ఇసటట ననస:87-5-455
వయససస:30
లస: ససస స
3485 NDX3072071
పపరర: అనసష మటర పపడడ

94-132/1127

భరస : కరఠమమలలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-453
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:87-5-453
వయససస:41
లస: ససస స
3482 NDX0126912
పపరర: బభలమమ� బతష
స ల�

3474 NDX2581569
పపరర: అనసష జకక

3472 NDX2340875
పపరర: సతఖననరరయణ జసగర

తసడడ:డ కకషష రరవప జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహహశ జకక
ఇసటట ననస:87-5-451
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జకక
ఇసటట ననస:87-5-451
వయససస:47
లస: ససస స
3479 NDX1604439
పపరర: కరరమమన షపక

94-227/430

తసడడ:డ కకషష రరవప జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన జసగర
ఇసటట ననస:87-5-450
వయససస:75
లస: పప
3476 NDX2663805
పపరర: లకడమ జకక

3471 NDX2340909
పపరర: ననగ రరజ జసగర

3496 NDX1674366
పపరర: ననగమరఠబ షపక

94-227/444

భరస : ననగమర మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/446

3499 NDX0271700
పపరర: రరధ ఆనపరరస�

94-227/447

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:52
లస: ససస స
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3500 AP151000393244
పపరర: రరజజబ యస కర�

94-227/448

భరస : రహసతషలలర�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:53
లస: ససస స
3503 NDX0684050
పపరర: వనసకటటశశరరర� మమకల�

94-227/451

94-227/454

94-227/457

94-227/460

94-227/463

94-227/466

94-227/469

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతపలర
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:43
లస: పప

3513 NDX1942649
పపరర: బబ జజన షపక

3516 NDX1674465
పపరర: ననగమర బ షపక

3519 NDX1825688
పపరర: పడసరద రరవప సతషపరటట

3522 NDX0271767
పపరర: లకడమ కకలర �

94-227/472

3525 NDX0271940
పపరర: ననరరయణమమ చచవపల�

94-227/461

3528 NDX2023091
పపరర: షబనన షపక
భరస : హహసపసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:28
లస: ససస స

3508 NDX1661801
పపరర: ససగమణ పతస పరటట

94-227/456

3511 NDX0271627
పపరర: సరసబయఖ పడతసపరటట�

94-227/459

3514 NDX0684779
పపరర: లకడమ బమటటట

94-227/462

భరస : వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-5-489
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/464

3517 NDX1674481
పపరర: అశశన షపక

94-227/465

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-5-490
వయససస:29
లస: పప
94-227/467

3520 MLJ3562121
పపరర: కలమలరర� అనమలల�

94-227/468

భరస : యలకకబమ�
ఇసటట ననస:87-5-493
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/470

3523 NDX0358028
పపరర: రరమమ కకలర �

94-227/471

తసడడ:డ ననగనన�
ఇసటట ననస:87-5-493/1
వయససస:52
లస: పప
94-227/473

భరస : నరసరదనసస�
ఇసటట ననస:87-5-494
వయససస:62
లస: ససస స
94-27/1160

94-227/453

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమ�
ఇసటట ననస:87-5-493/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పపరరమలళరపలర
ఇసటట ననస:87-5-494
వయససస:28
లస: ససస స
3527 NDX2876415
పపరర: చసదడ మమళ చసతపలర

94-227/458

తసడడ:డ ననగయఖ సతషపరటట
ఇసటట ననస:87-5-492
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-5-493
వయససస:53
లస: పప
3524 NDX1674549
పపరర: మసరసన పపరరమలళరపలర

3510 NDX2454403
పపరర: ససరగష పడతసపరటట

3505 NDX0271452
పపరర: మరరయమమ గరజలవరరస�

భరస : సరసబయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అశశన షపక
ఇసటట ననస:87-5-490
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప సతషపరటట
ఇసటట ననస:87-5-492
వయససస:64
లస: ససస స
3521 MLJ3562188
పపరర: యలకకబమ� అనమలల�

94-227/455

భరస : సఈర షపక
ఇసటట ననస:87-5-488
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-489
వయససస:40
లస: పప
3518 NDX1825746
పపరర: కమల సతషపరటట

3507 NDX1674614
పపరర: మలరస మమ పడతసపరటట

94-227/450

భరస : లలజర�
ఇసటట ననస:87-5-485/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస�
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:62
లస: పప
3515 NDX0900951
పపరర: వరరసజనవయమలల బమటటట

94-227/452

భరస : ససరగష పడతసపరటట
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:87-5-486/1
వయససస:48
లస: ససస స
3512 NDX0879205
పపరర: శశరర పడతసపరటట�

3504 AP151000393245
పపరర: రహసతషలలర యస కర�

3502 NDX1673541
పపరర: ననగమర మరవఅల షపక

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మలదనసస�
ఇసటట ననస:87-5-486
వయససస:37
లస: పప
3509 NDX0684530
పపరర: శకలసతల పడతసపరటట�

94-227/449

భరస : యలమసద�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ�
ఇసటట ననస:87-5-484
వయససస:42
లస: పప
3506 NDX0684316
పపరర: రరజగశ చలకర�

3501 NDX0271734
పపరర: భభగఖమమ ఆనపరరస�

3526 NDX1674515
పపరర: శకనవరస పపరరమలళరపలర

94-227/474

తసడడ:డ కకటట ననరరయణ పపరరమలళరపలర
ఇసటట ననస:87-5-494
వయససస:31
లస: పప
94-227/475

3529 NDX2023109
పపరర: తససర స షపక

94-227/476

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:28
లస: ససస స
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94-227/477

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:35
లస: ససస స
3533 NDX2023083
పపరర: హహసపసన వరల షపక

94-227/480

94-227/483

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతపలర
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:44
లస: పప
3542 NDX2710101
పపరర: జజఖతసర చసతపలర

94-227/1227

95-6/1021

94-227/489

94-227/492

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-506/1
వయససస:37
లస: ససస స

94-227/1225

94-227/1471

3546 NDX2340966
పపరర: సరవతడ తరరమల శశటట

3549 NDX0272054
పపరర: చచననయఖ మలరరబబ యన�

3552 NDX0272070
పపరర: రరజ పసటటల�

94-227/1228

3555 NDX0272039
పపరర: ససధ పలలర �

3558 NDX0879023
పపరర: ననగగసదడరరవప యలవరరస�
తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-506/1
వయససస:37
లస: పప

3538 NDX0271999
పపరర: ఆసజనవయమలల శకరరస�

94-227/485

3541 NDX2644144
పపరర: జజఖసస ర చసతపలర

94-227/1226

3544 SQX2101368
పపరర: ససజజత ససరరపలర

95-3/1206

భరస : రరమలసజ నవయమలల ససరరపలర
ఇసటట ననస:87-5-495/1
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/487

94-227/488
3547 NDX2340941
పపరర: పరనకరల రరవప తరరమల శశటట

తసడడ:డ కకషష మమరరస తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:87-5-498
వయససస:59
లస: పప
94-227/490

3550 NDX0272096
పపరర: చననమమ పసటటల�

94-227/491

భరస : దచవదననస�
ఇసటట ననస:87-5-500
వయససస:57
లస: ససస స
94-227/493

3553 NDX1481555
పపరర: ధన లకడమ అతరరజ

94-227/494

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-5-501
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/495

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:87-5-502/1
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/497

94-227/482

తసడడ:డ చసదడ మమళ
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదననస�
ఇసటట ననస:87-5-500
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ అథదరరజ
ఇసటట ననస:87-5-501
వయససస:19
లస: పప
3557 NDX0358176
పపరర: శరరద యలవరరస�

3543 NDX2876258
పపరర: అఖల చసతపలర

3535 NDX0358044
పపరర: కటర యఖ చచవపల�

తసడడ:డ చసదడ దనస�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-499
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ బభజ పసటటల
ఇసటట ననస:87-5-500
వయససస:25
లస: పప
3554 NDX2700870
పపరర: వనసకటటష అథదరరజ

94-227/484

భరస : పరనకరల రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:87-5-498
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-499
వయససస:77
లస: ససస స
3551 NDX1674580
పపరర: గగపస రరజ పసటటల

3537 NDX0271924
పపరర: షపక బకరరర�

3540 NDX2629483
పపరర: జజఖతసర చసతపలర

94-227/479

తసడడ:డ నరసరదనసస�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ చసతపలర
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:87-5-495/1
వయససస:38
లస: పప
3548 NDX0272062
పపరర: ఆదమమ మలరరబబ యన�

94-227/481

తసడడ:డ చసదడ మమళ చసతపలర
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళ చసతపలర
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:20
లస: ససస స
3545 SQX2044394
పపరర: రరమలసజ నవయమలల ససరరపలర

3534 NDX2063600
పపరర: షబబర షపక

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:44
లస: పప
94-227/486

3532 NDX0271973
పపరర: ససపత కలమలరర చచవపల�

తసడడ:డ నరసరదనసస�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బకరరర షపక
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:44
లస: పప
3539 NDX2538254
పపరర: చసదడ మమళ చసతపలర

94-227/478

భరస : బకరరర�
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:87-5-495
వయససస:31
లస: పప
3536 NDX1676271
పపరర: జలలన షపక

3531 NDX0271916
పపరర: హహసపసనబ షపక�

3556 NDX0271510
పపరర: రరణణ పలర �

94-227/496

భరస : దచవదననస�
ఇసటట ననస:87-5-502/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-227/498

3559 NDX0358135
పపరర: వరయఖ యలవరరస�

94-227/499

తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-506/1
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: మరరయమమ యలవరరబ
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94-227/500

భరస : సససగయఖ యలవరరబ
ఇసటట ననస:87-5-506/1
వయససస:67
లస: ఇ
3563 NDX0272120
పపరర: మరరయదనసస� మననస�

94-227/503

94-227/506

94-236/904

94-227/509

94-65/1214

94-227/1474

94-227/514

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:50
లస: పప

3573 NDX2509933
పపరర: దచవమణణ బడడగమ

3576 NDX3140126
పపరర: అరరణ మదచదల

3579 NDX2342764
పపరర: తహహరరనవనసర షపక

3582 NDX0804765
పపరర: అసజమమ వవమమల�

94-227/517

3585 NDX1307750
పపరర: యలకకబమ పసనపటట

94-227/510

3588 NDX1481670
పపరర: ననతనయయలల జవరశదద
తసడడ:డ ససరఖబభబమ
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:52
లస: పప

3568 NDX3196326
పపరర: అబడహస మమసదడ

94-227/1472

3571 NDX2405413
పపరర: రమణ గసడడకకట

94-132/1069

3574 NDX2409506
పపరర: ననగసజనవయమలల గసడడకకట

94-227/511

తసడడ:డ నరసససహస గసడడకకట
ఇసటట ననస:87-5-514
వయససస:45
లస: పప
94-221/1038

3577 NDX3142742
పపరర: మహహష మదచదల

94-227/1473

తసడడ:డ వవణమ మదచదల
ఇసటట ననస:87-5-514/11
వయససస:23
లస: పప
94-227/512

3580 NDX2342780
పపరర: బభజ సరహహబ షపక

94-227/513

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:87-5-515/1
వయససస:67
లస: పప
94-227/515

3583 NDX1307776
పపరర: మరరయమమ పసనపరటట

94-227/516

భరస : ఇసరడయయల
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:42
లస: ససస స
94-227/518

తసడడ:డ ఇసపయ
ఫస ల
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:27
లస: పప
94-227/520

94-227/505

భరస : ననగసజనవయమలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:87-5-514
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరమల కలమలర దసద
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:66
లస: ససస స
3587 NDX0804617
పపరర: పసచచయఖ వవమమల�

94-227/508

భరస : బభషర వరల
ఇసటట ననస:87-5-515/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననతననఅల జజవరఅదద
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:39
లస: ససస స
3584 NDX1676073
పపరర: జయలకడమ దచవ దసద

3570 NDX1966672
పపరర: వజయ లకడమ కకమరబతస న

3565 NDX0684175
పపరర: మలరస మమ చసడడపరటట�

తసడడ:డ రతనస మమసదడ
ఇసటట ననస:87-5-510
వయససస:41
లస: పప

భరస : వవణమ మదచదల
ఇసటట ననస:87-5-514/11
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమ మదచదల
ఇసటట ననస:87-5-514/11
వయససస:21
లస: పప
3581 NDX1825928
పపరర: ససనతన జజవరఅదద

94-227/507

భరస : శకనవరసరరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:87-5-514
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణమ మదచదల
ఇసటట ననస:87-5-514/11
వయససస:19
లస: పప
3578 NDX3112430
పపరర: పపటటరర మదచదల

3567 NDX0271551
పపరర: బభజ పసటటల�

94-227/502

తసడడ:డ ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-508
వయససస:52
లస: పప

భరస : రవ బభబమ కకమరబతస న
ఇసటట ననస:87-5-513
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగపస పగడనల
ఇసటట ననస:87-5-514
వయససస:25
లస: ససస స
3575 NDX3140241
పపరర: రరజగష మదచదల

94-227/504

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:87-5-509
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబడహస మమసదడ
ఇసటట ననస:87-5-510
వయససస:35
లస: ససస స
3572 NDX2510006
పపరర: భవరన పగడనల

3564 NDX0271577
పపరర: దననయఖ మననస�

3562 NDX0271593
పపరర: మమతనఖలమమ మననస�

భరస : యలకకబమ�
ఇసటట ననస:87-5-507
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబమ�
ఇసటట ననస:87-5-507
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:87-5-509
వయససస:43
లస: ససస స
3569 NDX3185311
పపరర: పపషప రరణణ మమసదడ

94-227/501

భరస : దననయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-507
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-507
వయససస:35
లస: పప
3566 NDX0271536
పపరర: జయమమ పసటటల�

3561 NDX0272112
పపరర: వరమమ మననస�

3586 NDX0804658
పపరర: రరజజరరవప వవమమల�

94-227/519

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-517
వయససస:30
లస: పప
94-227/521

3589 NDX0691402
పపరర: అరరణణదయ మరరబబ యన

94-227/522

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-5-518
వయససస:29
లస: ససస స
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94-227/523 3591 NDX0684134
3590 NDX0575134
పపరర: చనన బభదరమమ మరరబబ యన
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరబబ యన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-5-518
వయససస:43
లస: ససస స
3593 NDX1480771
పపరర: నరగష నడడమసటట

తసడడ:డ చన అసకయఖ
ఇసటట ననస:87-5-518
వయససస:53
లస: పప
94-227/526

తసడడ:డ అపపనన నడడమనటట
ఇసటట ననస:87-5-522
వయససస:93
లస: పప

3596 NDX0005991
పపరర: బమజర ఒరరస

3597 NDX0005959
పపరర: వనసకరయలమమ తమమశశటట

94-227/529

భరస : సరరయఖ
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:22
లస: పప
3602 NDX1307743
పపరర: శరసత కరళళ
తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-5-531
వయససస:25
లస: ససస స
3605 NDX1307727
పపరర: రరమమలల కరళళ

94-227/538

94-227/540

94-227/543

భరస : శకనస దచవళర
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:38
లస: ససస స

3606 NDX2711026
పపరర: శకనవరస తమమశశటట

3609 NDX1481100
పపరర: కకరర వవణణ కకలలర

3612 NDX0929992
పపరర: శకనవరస రరవప నడడమసటట

94-227/545

3615 NDX1578618
పపరర: లకడమ మలలర ల

94-227/536

3618 NDX1199983
పపరర: నవన ఆడచపప
భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:39
లస: ససస స

3601 NDX0005967
పపరర: కరమమశశరరరవప తమమశశటట

94-227/534

3604 NDX1735564
పపరర: వనసకటటశ కరళళ

94-227/537

తసడడ:డ రరమమలల కరళళ
ఇసటట ననస:87-5-531
వయససస:25
లస: పప
94-227/1229

3607 NDX2132827
పపరర: శరకవన కకలలర

94-227/539

తసడడ:డ పడసరద కకలలర
ఇసటట ననస:87-5-532
వయససస:23
లస: ససస స
94-227/541

3610 NDX0930016
పపరర: జయమమ నడడమసటట

94-227/542

భరస : శకనవరస రరవప నడడమసటట
ఇసటట ననస:87-5-534
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/544

3613 NDX3037033
పపరర: అడచపప రరజదచవ

94-171/807

తసడడ:డ ఆడచపప జయదచవ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:29
లస: ససస స
94-227/546

భరస : ననగభమషణస మలలర ల
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:34
లస: ససస స
94-227/548

94-227/531

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపపనన నడడమసటట
ఇసటట ననస:87-5-534
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జయపఉల గమఠఠకకసడన
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:29
లస: ససస స
3617 NDX1578600
పపరర: పదమ దచవళర

94-227/533

భరస : పడసరద కకలలర
ఇసటట ననస:87-5-532
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అపపనన
ఇసటట ననస:87-5-534
వయససస:79
లస: ససస స
3614 NDX2115583
పపరర: అనతన గమఠఠకకసడన

3603 NDX1307735
పపరర: రరతమమ కరళళ

3598 NDX0005975
పపరర: వరమమ తమమశశటట
భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-531
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కకలలర
ఇసటట ననస:87-5-532
వయససస:25
లస: ససస స
3611 NDX0929901
పపరర: పపణఖవత నడడమసటట

94-227/530

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:87-5-531
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:87-5-531
వయససస:58
లస: పప
3608 NDX2132819
పపరర: భవరన కకలలర

3600 NDX0006007
పపరర: సరరయఖ ఒరరస

94-227/528

భరస : సమయయలల కనసదన
ఇసటట ననస:87-5-528
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:41
లస: పప
94-227/535

94-227/525

తసడడ:డ శవసతఖననరరయలణ నడడమనటట
ఇసటట ననస:87-5-522
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-530
వయససస:46
లస: ససస స
94-227/532

3592 NDX1481027
పపరర: శవపరరశత నడడమనటట

94-227/527 3595 NDX1684266
3594 NDX1480755
పపరర: శవ సతఖననరరయణ నడడమనటట
పపరర: వజయ కనసదన

తసడడ:డ శవరసతఖననరరయలణ నడడమసటటర
ఇసటట ననస:87-5-522
వయససస:27
లస: పప

3599 NDX2341063
పపరర: శకనవరస తమమశశటట

94-227/524

3616 NDX1675000
పపరర: వజయలమమ మపరరరబ

94-227/547

తసడడ:డ అసకకనడడ మపరరరబ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/549

3619 NDX2132744
పపరర: శరఖమల గమఠఠకకసడన

94-227/550

భరస : జయపఉల గమఠఠకకసడన
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:58
లస: ససస స
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3620 NDX1199975
పపరర: ధనలకకమ ఆడచపప
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94-227/551

భరస : జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:64
లస: ససస స
3623 NDX1480409
పపరర: అనల గమఠఠకకసడన

94-227/554

94-227/557

94-227/1476

94-181/1378

94-227/560

94-227/563

3633 NDX3116555
పపరర: సపనహ లత గమజరరర పపడడ

3636 NDX0127043
పపరర: కరజయ� దచవరపలర �

3639 NDX0269514
పపరర: పదమ కరరక

94-227/566

3642 NDX1373521
పపరర: ననగగశశర రరవప తతట

94-227/569

3645 NDX2341188
పపరర: పపరయఖ రరతసశశటట
తసడడ:డ ససబబ రరవప రరతసశశటట
ఇసటట ననస:87-5-543
వయససస:44
లస: పప

3647 NDX2341378
పపరర: రమ కరగరత

3648 NDX1675836
పపరర: దదబబయఖ పపలర గమర

94-227/572

తసడడ:డ వలసన పపలర గమర
ఇసటట ననస:87-5-546
వయససస:46
లస: పప

94-227/556

3628 NDX3108776
పపరర: అడచపప వశరకసతస

94-227/1475

3631 NDX2970895
పపరర: మహససనన ఖలన పఠరన

94-223/1274

తసడడ:డ బభలలసలఏద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:87-5-541/6
వయససస:20
లస: ససస స
94-227/1478

3634 NDX2459782
పపరర: కకషష కలమలరర ఉపపల

94-227/559

భరస : వడడడ కసలల ఉపపల
ఇసటట ననస:87-5-541-14
వయససస:41
లస: ససస స
94-227/561

3637 NDX1373539
పపరర: ససరరష తతట

94-227/562

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/564

3640 NDX2485571
పపరర: రసజత కలమలర తతట

94-227/565

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:20
లస: పప
94-227/567

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:44
లస: పప

భరస : బభల వనసకట రమణ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:87-5-543
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కలటటసబ రరవప కరగరత
ఇసటట ననస:87-5-546
వయససస:38
లస: ససస స

94-227/1477

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:41
లస: పప
3644 NDX2341139
పపరర: కలలఖణణ మమదడబబ యన

3630 NDX3134004
పపరర: అడచపప రరసదచవ

3625 NDX1421064
పపరర: రవసదడ ఆడచపప

భరస : అడచపప జయదచవ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దచవసహయస�
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగరరరరవప
ఇసటట ననస:87-5-542
వయససస:41
లస: ససస స
3641 NDX0126771
పపరర: దచవసహయస� దచవరపలర �

94-227/558

తసడడ:డ మశశ డయలన గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:87-5-541/13
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:87-5-541-14
వయససస:45
లస: పప
3638 NDX0933432
పపరర: అననపపరష బబ డపరటట

3627 NDX2132751
పపరర: జయపఉల గమఠఠకకసడన

94-227/553

తసడడ:డ జగధదశశర రరవప ఆడచపప
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అడచపప జయదచవ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గమజరరర పపడడ మశశ డయలన
ఇసటట ననస:87/05/541/13
వయససస:23
లస: ససస స
3635 NDX2459816
పపరర: వడడడ కసలల ఉపపల

94-227/555

తసడడ:డ బబనన గమఠఠకకసడన
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అడచపప జయదచవ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:31
లస: పప
3632 NDX3084217
పపరర: గమజరరర పపడడ సపనహ లత

3624 NDX1480433
పపరర: కలమలర చకకవరరస గమఠఠకకసడన

3622 NDX1674986
పపరర: రరజశశఖర మపరరరబ

తసడడ:డ అసకకనడడ మపరరరబ
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జయపఉల గమఠఠకకసడన
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:67
లస: పప
3629 NDX3036506
పపరర: అడచపప రరణనదచవ

94-227/552

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపఉల గమఠఠకకసడన
ఇసటట ననస:87-5-541
వయససస:35
లస: పప
3626 NDX1199967
పపరర: జగదదశశర రరవప ఆడచపప

3621 AP151000393342
పపరర: ఆగగనసమమ బబతనళ

3643 NDX2341337
పపరర: ననగ మలలర సవరఠ రరతసశశటట

94-227/568

భరస : పపరయఖ రరతసశశటట
ఇసటట ననస:87-5-543
వయససస:39
లస: ససస స
94-227/570

94-227/571
3646 NDX2341097
పపరర: బభల వనసకట రమణ
మమదడబబ యన
తసడడ:డ వర రరఘవయలఖ మమదడబబ యన
ఇసటట ననస:87-5-543
వయససస:49
లస: పప

94-227/573

3649 NDX2341410
పపరర: కలటటసబ రరవప కరగరత

94-227/574

తసడడ:డ ససదరరరనస కరగరత
ఇసటట ననస:87-5-546
వయససస:46
లస: పప
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3650 NDX2968733
పపరర: సరసబయఖ నలలమల
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94-227/1479

తసడడ:డ రమణ నలలమల
ఇసటట ననస:87-5-546/3
వయససస:44
లస: పప
3653 NDX2256253
పపరర: లకకమ లలవణఖ తమమన

94-227/576

94-227/579

94-171/808

94-227/1482

94-144/722

94-227/1483

తసడడ:డ ఇసరమయయలల�
ఇసటట ననస:87-6-377
వయససస:68
లస: పప

3663 NDX2169655
పపరర: కరగమమళర షపక

3666 NDX2746964
పపరర: జరఠన బబగమమ షపక

3669 NDX2968568
పపరర: జరఠన బబగమ షపక

94-224/1586

3672 NDX1966680
పపరర: రవ బభబమ కకమరబతస న

94-144/35

3675 NDX2341451
పపరర: కకటటశశరర దనవపలలరర

94-144/847

3678 MLJ3561552
పపరర: ఆదదలకడమ� గమసటటరర�
భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:87-6-378
వయససస:48
లస: ససస స

94-227/581

3661 NDX3116316
పపరర: బభబమరరవప మమచసచ

94-227/1481

3664 NDX0654152
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక�

94-144/340

3667 NDX2616027
పపరర: తచజ గసడడకకట

94-163/1210

తసడడ:డ ననగరసజనవయమలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:18
లస: పప
94-227/1484

94-227/582

3670 NDX2779536
పపరర: జరఠనన బబగమమ షపక

94-144/848

Deleted

తసడడ:డ కరఠమమలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2 netaji nagar
వయససస:19
లస: ససస స
3673 NDX0931154
పపరర: గమరవయఖ� కరరనటట�

94-227/583

తసడడ:డ తరరపరటయఖ�
ఇసటట ననస:87-5-865
వయససస:43
లస: పప
94-227/584

భరస : రరమకకషష దనవపలలరర
ఇసటట ననస:87-6-115
వయససస:54
లస: ససస స
94-227/586

3658 NDX1781245
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరణస

భరస : కరరమమలలర�
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకమరబతస న
ఇసటట ననస:87-5-573
వయససస:46
లస: పప
94-227/722

94-227/578

తసడడ:డ ననగ భమషణస మమచసచ
ఇసటట ననస:87-5-551/1
వయససస:48
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సససదరస పపరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:87-6-64
వయససస:52
లస: పప
3677 AP151000393131
పపరర: అబడహస చసతనబతస న�

94-202/708

తసడడ:డ కరఠమమలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస స ససఠఠక పపరరణస
ఇసటట ననస:87-5-571
వయససస:68
లస: పప
3674 NDX0684589
పపరర: దచవయఖ పపరరకలపపడడ

3660 NDX3079944
పపరర: మహలకడమ మమచసచ

3655 NDX1781302
పపరర: పదనమవత కరణస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:87-5-549
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరఠమమలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:21
లస: పప
3671 NDX3152105
పపరర: కరశవశశశశశరరరవప పపరరణస

94-227/580

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కరఠమమలలర షపక
ఇసటట ననస:87-5-551/2
వయససస:21
లస: పప
3668 NDX2968774
పపరర: రఫస అహమద షపక

3657 NDX1819475
పపరర: వసశ కకషష కరణస

94-227/575

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరణస
ఇసటట ననస:87-5-549
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:87-5-551/1
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: బభబమ రరవప
ఇసటట ననస:87-5-551/1
వయససస:35
లస: ససస స
3665 NDX2557148
పపరర: రఫస అహమమద షపక

94-227/577

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరణస
ఇసటట ననస:87-5-549
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:87-5-551/1
వయససస:48
లస: పప
3662 NDX3064235
పపరర: మహలకడమ మమచసచ

3654 NDX2256261
పపరర: సతఖ వర పడసరద తమమన

3652 NDX2256238
పపరర: కలససమ రతననసజల తమమన

తసడడ:డ సతఖ వర పడసరద తమమన
ఇసటట ననస:87-5-547
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరజ తమమన
ఇసటట ననస:87-5-547
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-5-549
వయససస:44
లస: ససస స
3659 NDX2972156
పపరర: బభబమ రరవప మమచసచ

94-227/1480

భరస : సరసబయఖ నలలమలల
ఇసటట ననస:87-5-546/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ వర పడసరద తమమన
ఇసటట ననస:87-5-547
వయససస:23
లస: ససస స
3656 NDX0720854
పపరర: చన బభదరమమ మరరబబ యన

3651 NDX2968741
పపరర: శరసత నలలమలల

94-227/585
3676 MLJ3561354
పపరర: పడశరసతకలమలర చసతనబతస న� �

తసడడ:డ అబడహస� �
ఇసటట ననస:87-6-377
వయససస:44
లస: పప
94-227/587

3679 NDX0269357
పపరర: ఎలజబబత గమసటటరర

94-227/588

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:87-6-378
వయససస:68
లస: ససస స
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3680 MLJ3561545
పపరర: ననగరరజ� గమసటటరర�

94-227/589

తసడడ:డ వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:87-6-378
వయససస:53
లస: పప
3683 MLJ3561446
పపరర: రమమషరబబమ చసతనబతస న

94-227/592

94-227/595

94-227/598

94-227/601

94-227/604

94-227/607

94-227/610

భరస : చసటట�
ఇసటట ననస:87-6-565
వయససస:37
లస: ససస స

3693 AP151000393143
పపరర: హహమలత చసతనబతస న�

3696 NDX0270645
పపరర: ఉషర రరణణ చసతనబతస న�

3699 NDX0804427
పపరర: వలయమస కలరపరటట�

3702 NDX1376490
పపరర: గమదదమమసటర పపషప రరణణ

94-227/613

3705 NDX1376482
పపరర: గమడడమమటర పడసరద రరవప

94-227/602

3708 NDX0749929
పపరర: చసటట కరశమలల�
తసడడ:డ సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:87-6-565
వయససస:38
లస: పప

3688 MLJ3561677
పపరర: హహమలత చసతనబతస న�

94-227/597

3691 AP151000393064
పపరర: జజన పరల చసతనబతస న

94-227/600

3694 NDX1645540
పపరర: చసతన బతస న పవన కలమలర

94-227/603

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:87-6-558
వయససస:25
లస: పప
94-227/605

3697 NDX0804518
పపరర: ఏసపస రర కలరపరటట�

94-227/606

భరస : వలయమస�
ఇసటట ననస:87-6-559
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/608

3700 NDX1376508
పపరర: లకకమ మలలల

94-227/609

తసడడ:డ యలమసద రరడడడ
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:29
లస: ససస స
94-227/611

3703 MLJ2233807
పపరర: మమరర� గమడడమమటర�

94-227/612

భరస : వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:67
లస: ససస స
94-227/614

తసడడ:డ వవసకటయఖ
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:46
లస: పప
94-227/615

94-227/594

తసడడ:డ రరమయఖ చసతనబతస న
ఇసటట ననస:87-6-557
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడసరదనడవప
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:40
లస: పప
3707 NDX0749895
పపరర: మరరయమమ కరశమలల�

94-227/599

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-559
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకరణకలమలర� �
ఇసటట ననస:87-6-560
వయససస:38
లస: ససస స
3704 NDX1606708
పపరర: గమడడమమటర కకరణ కలమలర

3690 AP151000393436
పపరర: పడవణమకమలర చసతనబతస న�

3685 MLJ3561735
పపరర: రగజ మమరఠ చసతనబతస న

భరస : పసలస�
ఇసటట ననస:87-6-556
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-558
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వలయమస కలరపరటట
ఇసటట ననస:87-6-559
వయససస:22
లస: పప
3701 MLJ2233799
పపరర: వజయకలమలరర� గమడడమమటర�

94-227/596

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-558
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-6-558
వయససస:31
లస: పప
3698 NDX2187145
పపరర: జజన డచవడ కలరపరటట

3687 MLJ3562352
పపరర: ససకనఖ చసతనబతస న� �

94-227/591

భరస : జజన పరల చసతనబతస న
ఇసటట ననస:87-6-517
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసలస�
ఇసటట ననస:87-6-556
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-558
వయససస:44
లస: ససస స
3695 NDX0270629
పపరర: పడదదప చసతనబతస న

94-227/593

భరస : పడవణమకమలర� �
ఇసటట ననస:87-6-556
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన చసతనబథదన
ఇసటట ననస:87-6-556
వయససస:32
లస: పప
3692 AP151000393260
పపరర: జయపడద పపలర కలర�

3684 NDX0272104
పపరర: మరరయమమ యలవరరస�

3682 MLJ3561727
పపరర: మరరయమమ� చసతనబతస న�

భరస : జగససదనసస� �
ఇసటట ననస:87-6-379
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:87-6-506/1
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:87-6-554
వయససస:41
లస: పప
3689 NDX0575266
పపరర: సశరష బభబమ చసతనబతస న�

94-227/590

తసడడ:డ జగససదనసస� �
ఇసటట ననస:87-6-379
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జగససదనసస
ఇసటట ననస:87-6-379
వయససస:41
లస: పప
3686 NDX1085802
పపరర: జజన చసతనబతస న

3681 MLJ3561610
పపరర: అరరణకలమలరర� చసతనబతస న�

3706 NDX2759074
పపరర: ధన వనసకట కలలఖణణ పలర పప

94-227/1485

భరస : వనసకట చచఫతనఖ పలర పప
ఇసటట ననస:87-6-562/1
వయససస:21
లస: ససస స
94-227/616

3709 NDX0126680
పపరర: పడబవత వవమవరపప

94-227/617

తసడడ:డ ఏలయ
ఇసటట ననస:87-6-570
వయససస:34
లస: ససస స
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94-227/618

తసడడ:డ బమసస
ఇసటట ననస:87-6-570
వయససస:46
లస: పప
3713 MLJ3561651
పపరర: రరజశశఖర వరససమళర

94-227/621

94-227/624

94-227/627

94-227/630

94-227/633

94-227/636

94-227/639

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:55
లస: పప

3723 NDX1894477
పపరర: ననగ లకడమ బభథచనన

3726 NDX2023133
పపరర: శకభభగఖ జరలద

3729 NDX2063667
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమమమడడ

3732 NDX1735473
పపరర: హన అవల జలద

94-227/642

3735 NDX0691410
పపరర: ససతతషస జలద �

94-227/631

3738 AP151000393417
పపరర: పపరషచసదడరరవప జలద
తసడడ:డ భభగఖమమ
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:60
లస: పప

3718 MLJ2237923
పపరర: శశశలజ తషమమమళర

94-227/626

3721 NDX0684464
పపరర: పరలలబబమ తషరరమమళళ

94-227/629

3724 NDX1782508
పపరర: రమణ చటట
ట రర

94-227/632

భరస : పడభభకర రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:87-6-575
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/634

3727 MLJ3561974
పపరర: రరమమలల� గమమమడడ�

94-227/635

భరస : దనసస� �
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/637

3730 NDX1307636
పపరర: ససదదప జలద

94-227/638

తసడడ:డ పపరరషనసద బభబమ
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:27
లస: పప
94-227/640

3733 AP151000393336
పపరర: ఎసపస రర జలద

94-227/641

భరస : వషష
ష కలమలర
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:51
లస: ససస స
94-227/643

భరస : కరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:61
లస: ససస స
94-227/645

94-227/623

తసడడ:డ ననవరహహ
ఇసటట ననస:87-6-572
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప జలద
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:55
లస: ససస స
3737 AP151000393253
పపరర: వషష
ష కలమలర జలద

94-227/628

తసడడ:డ దనసస గమమమడడ
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:48
లస: పప
3734 AP151000393317
పపరర: కకపరవత జలద

3720 AP151000393633
పపరర: ఫరరరరనస తషరరమమళళ

3715 AP151000393135
పపరర: డచవడనడజ వరససమళళ

భరస : ఫరరరరనస
ఇసటట ననస:87-6-572
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష కలమలర జరలద
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పపరషనసదబభబమ
ఇసటట ననస:87-6-582
వయససస:53
లస: ససస స
3731 MLJ3561966
పపరర: దనససగమమడడ� �

94-227/625

భరస : వనసకట రరవప బభథచనన
ఇసటట ననస:87-6-574
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గనరరజ
ఇసటట ననస:87-6-575
వయససస:80
లస: పప
3728 AP151000393318
పపరర: ససభభషసణణ జలద

3717 AP151000393634
పపరర: రరజగషషకమలర వరససమళళ

94-227/620

తసడడ:డ దయ
ఇసటట ననస:87-6-571
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ననవరహహ
ఇసటట ననస:87-6-572
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ బభథచనన
ఇసటట ననస:87-6-574
వయససస:33
లస: పప
3725 AP151000393721
పపరర: పడభభకరరరవప చటట
ట రర

94-227/622

తసడడ:డ డచవడనడజ
ఇసటట ననస:87-6-571/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననవరహహ
ఇసటట ననస:87-6-572
వయససస:65
లస: ససస స
3722 NDX1894469
పపరర: వనసకట రరవప బభథచనన

3714 AP151000393466
పపరర: ససరగష వరససమళళ

3712 AP151000393182
పపరర: ససశల వరససమళళ

భరస : డచవడనడజ
ఇసటట ననస:87-6-571
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ డచవడనడజ
ఇసటట ననస:87-6-571
వయససస:45
లస: పప

భరస : కనకరసబరస
ఇసటట ననస:87-6-571/1
వయససస:39
లస: ససస స
3719 AP151000393172
పపరర: మరరయససశల తషరరమమళళ

94-227/619

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:87-6-571
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:87-6-571
వయససస:38
లస: పప
3716 NDX0269860
పపరర: వజయలకడమ వరససమళళ

3711 AP151000393338
పపరర: కమలమమ వరససమళళ

3736 AP151000393093
పపరర: కకరణమకమలర జలద

94-227/644

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:87-6-583
వయససస:46
లస: పప
94-227/646

3739 NDX1307651
పపరర: పడతభభ నవలపరటట

94-227/647

తసడడ:డ ససధనకరరకవప
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:26
లస: ససస స
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3740 NDX0270090
పపరర: బమఖలల గగకస ససగమల
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94-227/648

భరస : జజనసన
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:38
లస: ససస స
3743 NDX0270066
పపరర: జజనసన ససగమల

94-227/651

94-227/654

94-227/657

94-227/1488

94-227/659

94-227/662

94-227/665

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:87-6-604
వయససస:31
లస: ససస స

3753 NDX2968626
పపరర: హరర వరర న మలమడడ

3756 NDX1567611
పపరర: ANNAMMA ఉయలఖల

3759 NDX1567629
పపరర: శకనస ఉయలఖల

3762 AP151000393086
పపరర: దననయయలలపల ఊలల�

94-227/668

3765 MLJ3561628
పపరర: శకనవరసరరవప వరససమళళ�

94-227/1489

3768 MLJ3562402
పపరర: మధసససదన రరవప�
వరససమలలర�
భరస : ఆశరరశదస� �
ఇసటట ననస:87-6-604
వయససస:41
లస: ససస స

3748 NDX1567595
పపరర: మలలర శశరర సదస

94-227/656

3751 NDX2968758
పపరర: జయ లకడమ ఐననలల

94-227/1487

3754 NDX1567637
పపరర: శరసత అసకస

94-227/658

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:27
లస: ససస స
94-227/660

3757 AP151000393362
పపరర: వమల అసకస

94-227/661

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:51
లస: ససస స
94-227/663

3760 AP151000393524
పపరర: ససబడమణఖస అసకస

94-227/664

తసడడ:డ డచవడ
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:70
లస: పప
94-227/666

3763 NDX1567702
పపరర: అలలకఖ వరససమళళ

94-227/667

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:87-6-603
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/669

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:87-6-603
వయససస:42
లస: పప
94-227/671

94-227/653

భరస : ఆనసద కలమలర ఐననలల
ఇసటట ననస:87-6-587/3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:87-6-601/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:87-6-603
వయససస:65
లస: ససస స
3767 NDX1065515
పపరర: రజన వరససమళళ

94-227/1486

తసడడ:డ జగననధస
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-6-601
వయససస:85
లస: ససస స
3764 AP151000393375
పపరర: శశరమమ వరససమళళ�

3750 NDX2968766
పపరర: ఆనసద కలమలర ఐననలల

3745 NDX1154582
పపరర: శరలన యయడర డరఠ

భరస : రమమష సదస
ఇసటట ననస:87-6-585/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస ఉయలఖల
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:33
లస: పప
3761 AP151000393352
పపరర: శశరమమ బబతనళ�

94-227/655

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలమడడ
ఇసటట ననస:87-6-599
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:87-6-600
వయససస:31
లస: ససస స
3758 NDX0128454
పపరర: వరపడసరద అసకస

3747 NDX1154681
పపరర: రతన బభబమ యయడర డరఠ

94-227/650

భరస : రతన బభబమ
ఇసటట ననస:87-6-585
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమననభ రరవప ఐననలల
ఇసటట ననస:87-6-587/3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మమకలక
ఇసటట ననస:87-6-594
వయససస:19
లస: పప
3755 NDX0684266
పపరర: సతఖ పడసనన అసకలమల�

94-227/652

తసడడ:డ యయసస బమ
ఇసటట ననస:87-6-585
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకప దనసస సరధస
ఇసటట ననస:87-6-585/1
వయససస:33
లస: పప
3752 NDX2968725
పపరర: రవ తచజ మమకలక

3744 AP151000393129
పపరర: ససధనకరరకవప నవలపరటట

3742 NDX1307644
పపరర: పడదదప నవలపరటట

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బమచచయఖ
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఏసస బమ�
ఇసటట ననస:87-6-585
వయససస:53
లస: ససస స
3749 NDX1567603
పపరర: రమమశ సరధస

94-227/649

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వసదనస
ఇసటట ననస:87-6-584
వయససస:50
లస: పప
3746 NDX0575241
పపరర: మరరయమమ ఎడస
ర రర�

3741 NDX1307669
పపరర: శరఖమల నవలపరటట

3766 MLJ3561669
పపరర: సరసబయఖ వరససమళళ�

94-227/670

తసడడ:డ మషప�
ఇసటట ననస:87-6-603
వయససస:70
లస: పప
94-227/672

3769 AP151000393406
పపరర: రమమష బభబమ వరససమళళ

94-227/673

తసడడ:డ దయ
ఇసటట ననస:87-6-604
వయససస:51
లస: పప
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94-227/674 3771 NDX1894444
3770 NDX1675943
పపరర: హనసమసతష రరవప పరశతనవన
పపరర: శక లత మమకలక

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:87-6-604/1
వయససస:33
లస: పప
3773 NDX2023125
పపరర: జహ రరనసర షపక

భరస : వజయ బభబమ మమకలక
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/677

భరస : సఇబ షపక
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:49
లస: ససస స
3776 NDX1485359
పపరర: వజయ బభబమ మమకలక

94-227/681

94-227/684

3777 MLJ3561230
పపరర: మమహహ ఘవ� వరససమళర�

3780 AP151000393631
పపరర: యహనస మమకలక

94-227/687

3783 MLJ3561933
పపరర: ససనత� తలతతటట�

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:87-6-609
వయససస:47
లస: పప
94-227/693

94-227/696

తసడడ:డ రమమశ మమకకరర
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:24
లస: పప

3792 NDX3126422
పపరర: పడకరష కకసడవటట

94-227/697

3795 NDX1307701
పపరర: సశరరపర మమకకరఠ

94-227/688

3798 AP151000393694
పపరర: రమమష మమకకరర
తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:53
లస: పప

3778 MLJ3561271
పపరర: రవ కలమలర� వరససమళర�

94-227/683

3781 AP151000393220
పపరర: కరరణమమ మమకలక�

94-227/686

3784 AP151000393373
పపరర: మలరస మమ జజలలదద�

94-227/689

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:87-6-609
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/691

3787 AP151000393026
పపరర: సరమమఖలలపరల ఊలల�

94-227/692

తసడడ:డ దననయయలలపల�
ఇసటట ననస:87-6-610
వయససస:45
లస: పప
94-227/694

3790 MLJ2233187
పపరర: ననగగసదడస మలమడడ

94-227/695

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-6-611
వయససస:44
లస: ససస స
94-215/1178

3793 NDX3062221
పపరర: చసదడశశఖర రరవప కకసడవటట

94-227/1490

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:87-6-613
వయససస:30
లస: పప
94-227/698

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/700

94-227/680

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-607
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:87-6-613
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:30
లస: ససస స
3797 NDX1735549
పపరర: సశరష బభబమ మమకకరర

94-227/685

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-6-611
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:87-6-611
వయససస:48
లస: పప
3794 NDX1307693
పపరర: అనసష మమకకరఠ

3789 NDX1307719
పపరర: శభగఠత మలమడడ

3775 NDX2063725
పపరర: ఖలససస షపక

తసడడ:డ యయససపరదస� �
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరమమఖల పరల�
ఇసటట ననస:87-6-610
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దననయయలలపల�
ఇసటట ననస:87-6-610/1
వయససస:60
లస: ససస స
3791 MLJ2234110
పపరర: వనసకటటశశరరర మలమడడ

94-227/682

తసడడ:డ చనసరసబశవ రరవప� �
ఇసటట ననస:87-6-609
వయససస:39
లస: ససస స

94-227/690 3786 NDX0931220
3785 NDX0270322
పపరర: తలతతటట చనన సరసబశవ రరవప
పపరర: అరరణ� ఊల�

94-227/676

తసడడ:డ సఇబ షపక
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:87-6-607
వయససస:57
లస: పప

3788 AP151000393147
పపరర: మమరరకమల ఊలల�

94-227/678

తసడడ:డ యయససపరదస� �
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:38
లస: పప

తలర : ఆదదమబ షపక
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:52
లస: పప
3782 AP151000393132
పపరర: ఆనసదరరవప మమకలక�

3774 AP151000393377
పపరర: మరరయమమ మమకలక�

3772 MLJ3562378
పపరర: కలమలరర� వరససమళర�

భరస : రవ� �
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యహనస�
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : కరరణమమ మమకలక
ఇసటట ననస:87-6-605
వయససస:31
లస: పప
3779 NDX2023117
పపరర: సఇబ షపక

94-227/675

3796 AP151000393394
పపరర: రతనకలమలరర మమకకరర

94-227/699

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/701

3799 NDX2968717
పపరర: మణణ రతనస మమకకరర

94-227/1491

తసడడ:డ రమమశ మమకకరర
ఇసటట ననస:87-6-614
వయససస:25
లస: పప
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3800 NDX1501619
పపరర: బభల శరసత మమసడఎస

94-227/702

తసడడ:డ ఆదమ మమసడఎస
ఇసటట ననస:87-6-619
వయససస:27
లస: ససస స
3803 NDX1481753
పపరర: లలవణఖ వరససమళళ

94-227/705

94-227/708

94-227/710

94-227/713

94-227/716

94-227/719

94-11/1265

తలర : ననగమలలర శశరఠ
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:31
లస: ససస స

3813 NDX1783456
పపరర: మలలర శశరర వలలర పప

3816 NDX2409456
పపరర: వజయశరసత ఊడల

3819 NDX2409480
పపరర: మసరసనయఖ ఊడల

3822 NDX2820181
పపరర: ససజయ పపరకలపపడడ

94-227/724

3825 AP151000393136
పపరర: యయసస ససకలరర

94-227/714

3828 AP151000393185
పపరర: ఇసదదర నసబమరర
భరస : నరఠకణరరవప
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:50
లస: ససస స

3808 NDX3186947
పపరర: బభబమ బబ మలమయపలర

94-168/1103

3811 NDX1783522
పపరర: బభలమమ వలలర పప

94-227/712

3814 NDX2341501
పపరర: మలలర శశరర చలలర

94-227/715

భరస : రరమమలల చలలర
ఇసటట ననస:87-6-627
వయససస:69
లస: ససస స
94-227/717

3817 NDX2409464
పపరర: షరమల ఊడల

94-227/718

తసడడ:డ మసరసనయఖ ఊడల
ఇసటట ననస:87-6-635
వయససస:32
లస: ససస స
94-227/720

3820 NDX0575175
పపరర: రరజగశశరర పపరరకలపపడడ

94-227/721

భరస : దచవయఖ
ఇసటట ననస:87-6-639
వయససస:42
లస: ససస స
94-226/1587

3823 NDX1376458
పపరర: ససకలరర రరమ దచవ

94-227/723

భరస : రరజగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-6-643
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/725

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:87-6-643
వయససస:85
లస: పప
94-227/727

94-227/707

భరస : యయసస బమ వలలర పప
ఇసటట ననస:87-6-627
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:87/6/641
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:87-6-643
వయససస:50
లస: పప
3827 NDX1307784
పపరర: సశరష లతన నసబమరర

94-227/711

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఊడల
ఇసటట ననస:87-6-635
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దచవయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:87/6/641
వయససస:21
లస: పప
3824 NDX1376466
పపరర: ససకరర రరజగశశర రరవప

3810 NDX2341477
పపరర: ఏడడకకసడలల మమతనఖల

3805 NDX1065457
పపరర: పడవణ కలమలర వరససమళళ

తసడడ:డ లచచయఖ బబ మలమయపలర
ఇసటట ననస:87-6-621
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసనయఖ ఊడల
ఇసటట ననస:87-6-635
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసనయఖ ఊడల
ఇసటట ననస:87-6-635
వయససస:48
లస: ససస స
3821 NDX2919710
పపరర: ససదదప పపరకలపపడడ

94-227/709

భరస : యయసస రరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:87-6-627
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:87-6-627
వయససస:39
లస: పప
3818 NDX2409472
పపరర: లలతకలమలరర ఊడల

3807 NDX0126896
పపరర: ససబభబరరవప� తషరక�

94-227/704

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నసక రరజ మమతనఖల
ఇసటట ననస:87-6-625
వయససస:36
లస: పప

భరస : సప మసన చలలర
ఇసటట ననస:87-6-627
వయససస:35
లస: ససస స
3815 NDX1783340
పపరర: సరమసన చలలర

94-227/706

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల మమతనఖల
ఇసటట ననస:87-6-625
వయససస:31
లస: ససస స
3812 NDX1783399
పపరర: దసరర చలలర

3804 AP151000393270
పపరర: దయమమ వరససమళళ

3802 NDX1616996
పపరర: పడశరసత వరససమళ

భరస : పడవణ కలమలర వరససమళ
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:60
లస: పప
3809 NDX2509974
పపరర: మలరస మమ మమతనఖల

94-227/703

భరస : ఆదనమమ
ఇసటట ననస:87-6-619
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పడభమదనస
ఇసటట ననస:87-6-620
వయససస:31
లస: ససస స
3806 AP151000393438
పపరర: ససబభబరరవప వరససమళళ

3801 AP151000393148
పపరర: మరరయమమ మమసడచస

3826 NDX1386978
పపరర: ఆషర లత నసబమరర

94-227/726

తలర : ననగమలలర శశరర
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:27
లస: ససస స
94-227/728

3829 AP151000393422
పపరర: ననగమలలర శశరర నసబమరర

94-227/729

భరస : భగవసతరరవప
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:53
లస: ససస స
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3830 NDX1314988
పపరర: ససదదప కలమలర నసబమరర

94-227/730

తసడడ:డ నరఠకణ రరవప
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:26
లస: పప
3833 NDX2968600
పపరర: మసరసన వల షపక

94-227/1492

94-227/1495

94-227/735

94-227/738

94-227/741

94-4/1222

94-227/746

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-646
వయససస:51
లస: ససస స

3843 NDX1645524
పపరర: మషప కలరగసటట

3846 NDX2132785
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపసట లలర

3849 MLJ2236602
పపరర: ఫరతమమన� �

3852 MLJ3562360
పపరర: ససమత వరససమళళ�

94-227/749

3855 MLJ3562386
పపరర: ఫసలపపప పలలనటట�

94-227/739

3858 NDX2115575
పపరర: ససరగష కలలకలరరస
తసడడ:డ మహన రరవప కలలకలరరస
ఇసటట ననస:87-7-646
వయససస:32
లస: పప

3838 AP151000393146
పపరర: రరజమమ జలద �

94-227/734

3841 NDX1645532
పపరర: ససవరష కలమలరర కలరగసటట

94-227/737

3844 AP151000393120
పపరర: సరసబయఖ కలరగసటట

94-227/740

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:87-6-651
వయససస:62
లస: పప
94-227/742

3847 NDX1675901
పపరర: ఐశశరరఖ పరశతనవన

94-227/743

భరస : హనసమసతష రరవప పరశతనవన
ఇసటట ననస:87-6-704/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-227/744

3850 AP151000393684
పపరర: పపరష నసదబభబమ జలద

94-227/745

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:87-7-583
వయససస:58
లస: పప
94-227/747

3853 AP151000393113
పపరర: భభగఖమమ వరససమళళ�

94-227/748

భరస : పపడమయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-605
వయససస:75
లస: ససస స
94-227/750

తసడడ:డ రరయపప�
ఇసటట ననస:87-7-620
వయససస:55
లస: పప
94-227/752

94-227/1494

భరస : మషప
ఇసటట ననస:87-6-651
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస�
ఇసటట ననస:87-7-605
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-620
వయససస:51
లస: ససస స
3857 NDX0855486
పపరర: రమణ పరశతనవన

94-227/736

భరస : అనఫ� �
ఇసటట ననస:87-7-381
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:87-7-584
వయససస:59
లస: ససస స
3854 NDX0128314
పపరర: సరమలమజఖస� తషరక�

3840 AP151000393449
పపరర: ససజవరరవప జలద �

3835 NDX2968675
పపరర: రరజజశనన షపక

భరస : ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-650
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ననగమమ ఉపసట లలర
ఇసటట ననస:87-6-697
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస బమ
ఇసటట ననస:87/7
వయససస:25
లస: పప
3851 NDX1699885
పపరర: గగగరశశటట వజయ లకడమ

94-227/733

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:87-6-651
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అగససటన దనరర
ఇసటట ననస:87-6-670
వయససస:24
లస: పప
3848 NDX1255132
పపరర: పటట న జజకకర హహసపఫసన ఖలన

3837 NDX1675380
పపరర: రరజగశశరర కడడయస

94-227/732

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:87-6-645/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-650
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:87-6-651
వయససస:55
లస: ససస స
3845 NDX1735606
పపరర: పడసరద దనరర

94-227/1493

తసడడ:డ పడకరశ కడడయస
ఇసటట ననస:87-6-650
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:87-6-650
వయససస:75
లస: ససస స
3842 AP151000393532
పపరర: ససతతషస కలరగసటట

3834 NDX2968683
పపరర: ససభభన షపక

3832 AP151000393174
పపరర: నరఠకణరరవప నసబమరర

తసడడ:డ ధనమసతరరవప
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:87-6-645/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహమమద అనఫ షపక
ఇసటట ననస:87-6-645/2
వయససస:34
లస: ససస స
3839 AP151000393453
పపరర: మసరసనమమ జలద �

94-227/731

తసడడ:డ నరఠకరణ రరవప ఎన
ఇసటట ననస:87-6-644
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షర షపక
ఇసటట ననస:87-6-645/1
వయససస:41
లస: పప
3836 NDX3028206
పపరర: ఫరతమ షపక

3831 NDX1480474
పపరర: పడదదప కలమలర నసబమరర

3856 NDX1307453
పపరర: శవ పరరశత పరశతచనన

94-227/751

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-646
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/753

3859 MLJ2237527
పపరర: కలమలర బభబమ� కలకలరరస�

94-227/754

తసడడ:డ మహన రరవప� �
ఇసటట ననస:87-7-646
వయససస:40
లస: పప
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3860 NDX0852863
పపరర: ననగగశశరరరవప పరశతనవన

94-227/755

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:87-7-646
వయససస:55
లస: పప
3863 NDX1645557
పపరర: గరరరధర సరయ ససదద నబతష
స న

94-227/758

94-227/761

94-227/764

94-227/767

94-227/770

94-227/773

94-227/776

భరస : ససరగష బభబమ కరటటమలల
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:31
లస: ససస స

3873 NDX0575399
పపరర: పదమజ అశశదనటట�

3876 AP151000393427
పపరర: భభగఖలకడమ అశశధనటట�

3879 NDX1481878
పపరర: వనసకట రరవప మదదలల

3882 AP151000393217
పపరర: పదనమవత ససదద నబతష
స న�

94-227/779

3885 NDX2760361
పపరర: అలలఖఖ చసటగమసట

94-227/768

3888 NDX1675802
పపరర: ససవరష కలమలరర కరటటమలలల
తసడడ:డ ససబభబరరవప కరటటమలలల
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:32
లస: ససస స

3868 AP151000393431
పపరర: ననగరరణణ అశశధనటట�

94-227/763

3871 NDX0684126
పపరర: వనసకటససరగషరబబమ అశశధనటట�

94-227/766

3874 AP151000393432
పపరర: ఉమలదచవ అశశధనటట�

94-227/769

భరస : వనసకటమహహషరబబమ�
ఇసటట ననస:87-7-655
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/771

3877 MLJ3561099
పపరర: వనసకట రమమశ బభబమ�

94-227/772

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-656
వయససస:55
లస: పప
94-227/774

3880 NDX0075382
పపరర: సరయ ససధ� ససదద నబతష
స న�

94-227/775

తసడడ:డ సరయ మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-7-658
వయససస:30
లస: ససస స
94-227/777

3883 NDX0075366
పపరర: అశశక కలమలర� ససదద నబతష
స న�

94-227/778

తసడడ:డ సరయ మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-7-658
వయససస:34
లస: పప
94-221/1039

తసడడ:డ పడభమ కలమలర చసటగమసట
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:29
లస: ససస స
94-227/781

94-227/760

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరయమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-658
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-658
వయససస:54
లస: పప
3887 NDX1966615
పపరర: లకడమ కరటటమలల

94-227/765

తసడడ:డ పపరయల
ఇసటట ననస:87-7-657
వయససస:35
లస: పప

భరస : అశశక కలమలర�
ఇసటట ననస:87-7-658
వయససస:32
లస: ససస స
3884 MLJ3561149
పపరర: సరయ మహహశశర రరవప�

3870 NDX1735630
పపరర: నరగశ బభబమ ధరణణకకట

3865 NDX1674861
పపరర: వమల అసరశదటట

భరస : వనసకటససరగషరబబమ�
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమమషరబబమ�
ఇసటట ననస:87-7-656
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:87-7-657
వయససస:30
లస: ససస స
3881 NDX0075374
పపరర: దదవఖ� ససదద నబతష
స న�

94-227/762

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:87-7-655
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-655
వయససస:53
లస: పప
3878 NDX1481837
పపరర: పఢనమవత మదదలల

3867 NDX0575506
పపరర: మలధవ కసచరర �

94-227/757

తసడడ:డ వనసకట మహహశ అసరశదటట
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరర ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడభమదనసస
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:52
లస: పప
3875 MLJ3561784
పపరర: వనసకట మహహశ బభబమ�

94-227/759

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:50
లస: ససస స
3872 AP151000393448
పపరర: ఆనసదబభబమ పప సతగన

3864 MLJ3562329
పపరర: బభబమ ససదదబతష
స న

3862 MLJ3561842
పపరర: వనసకటకలమలరర ఆళళ�

భరస : బభబమ�
ఇసటట ననస:87-7-648
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-7-648
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరగశ బభబమ దనరనకకట
ఇసటట ననస:87-7-654
వయససస:31
లస: ససస స
3869 NDX1674838
పపరర: లకడమ చగపపర

94-227/756

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:87-7-647
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద బభబమ
ఇసటట ననస:87-7-648
వయససస:26
లస: పప
3866 NDX1735648
పపరర: పరవన దనరనకకట

3861 AP151000393741
పపరర: చచననమమ ససదద నబతష
స న

3886 NDX1675828
పపరర: వరణణ కరటటమలల

94-227/780

భరస : ససధదర కలమలర కరటటమలల
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:24
లస: ససస స
94-227/782

3889 NDX1154624
పపరర: ననగగశశరమమ కరటటమలల

94-227/783

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:47
లస: ససస స
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3890 NDX1154590
పపరర: ససధదర కలమలర కరటటమలల

94-227/784

తసడడ:డ ససబభబరరవప కరటటమలల
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:30
లస: పప
3893 NDX2695070
పపరర: శరగమణణ చసతగమసట

3891 NDX1154608
పపరర: ససరగశ బభబమ కరటటమలల

94-227/785

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:34
లస: పప
94-227/1230

తసడడ:డ దవదనననమ చసతగమసట
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:71
లస: పప

3894 NDX2690428
పపరర: రతన కలమలరర చసత గమసట

94-227/1231

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-7-662
వయససస:18
లస: పప
3902 NDX2757318
పపరర: లకడమ అసజన దచవ కనననజ

3900 NDX2957876
పపరర: బల సరయ పలర పప

94-227/1497

94-227/1496

3898 MLJ3561495
పపరర: కకటటశశరరరవప వకకస�

3901 NDX1596388
పపరర: వశశస్సద కనననజ

3903 NDX0128264
పపరర: రజన� బచసచ�

94-227/789

3906 NDX1942243
పపరర: సతఖవత బభటభచననబబ యన

94-227/792

3907 NDX0684621
పపరర: లకడమ� బచసచ�

94-227/794
3908 NDX1942334
పపరర: శకనవరస రరవప
బభటభచననబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బభటభచననబబ యన
ఇసటట ననస:87-7-667
వయససస:28
లస: పప

94-227/795 3910 MLJ3561578
3909 NDX1942425
పపరర: వనసకటటసశరరర బభటభచననబబ యన
పపరర: బమజర� కలలర �

తసడడ:డ చలమయఖ బభటభచననబబ యన
ఇసటట ననస:87-7-667
వయససస:46
లస: పప

3911 NDX0270728
పపరర: రతస మమ� కలల�

3912 AP151000393344
పపరర: ససతతషస కలలర �

3914 MLJ2234201
పపరర: ఏససరతనస� కలల�
తసడడ:డ దదబబయఖ� �
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:41
లస: పప
3917 NDX2689628
పపరర: మణణకఖస తనలలపప గమ
భరస : రమలపడభభకర తనలలపప గమ
ఇసటట ననస:87-7-669
వయససస:30
లస: ససస స

3915 AP151000393328
పపరర: దదబబయఖ కలలర �

3918 NDX3128287
పపరర: రరస పడభభకర వవసపప గమ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వవసపప గమ
ఇసటట ననస:87-7-669
వయససస:33
లస: పప

94-227/796

భరస : ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/798

3913 MLJ2234219
పపరర: పరరశదదరరవప� కలలర �

94-227/799

తసడడ:డ దదబబయఖ� �
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:39
లస: పప
94-227/801

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:75
లస: పప
94-227/1234

94-227/793

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-667
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:65
లస: ససస స
94-227/800

94-227/790

తసడడ:డ ససజవయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-665
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర బభటభచననబబ యన
ఇసటట ననస:87-7-667
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దదబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-668
వయససస:42
లస: ససస స

94-98/462

3904 MLJ2232353
పపరర: శకనవరస� బచసచ�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బభటభచననబబ యన
ఇసటట ననస:87-7-667
వయససస:26
లస: ససస స

94-227/797

94-227/788

తసడడ:డ నరసజన కనననజ
ఇసటట ననస:87-7-663
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస బచసచ�
ఇసటట ననస:87-7-665
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/791

94-227/1232

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-661
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-7-662
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వశరశనసద కనననజ
ఇసటట ననస:87-7-663
వయససస:32
లస: ససస స
3905 NDX1908948
పపరర: శకలత బభటభచననబబ యన

94-227/787

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-661
వయససస:70
లస: ససస స
94-199/1209

3895 NDX2632941
పపరర: పడశరసత చసతగమసట
తలర : శరగమణణ చసతగమసట
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:23
లస: ససస స

94-235/824 3897 AP151000393699
3896 NDX1044247
పపరర: పపడమ కలమలర కకరకపస లల కకరకపస లల
పపరర: వనసకటససబబమమ వకకస�

3899 NDX3119716
పపరర: బల సరయ పలర పప

94-227/786

తసడడ:డ కరరసపపడడ కగ
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:56
లస: పప

తలర : శరగమణణ చసత గమసట
ఇసటట ననస:87-7-659
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:87-7-660
వయససస:29
లస: పప

3892 NDX1154632
పపరర: ససబభబరరవప కరటటమలల

3916 NDX2689636
పపరర: రరస పడభభకర వవమలపప గమ

94-227/1233

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వవమలపప గమ
ఇసటట ననస:87-7-669
వయససస:33
లస: పప
94-227/1498

3919 NDX3113081
పపరర: మణణకఖస వవసపప గమ

94-227/1499

భరస : రరస పడభభకర వవసపప గమ
ఇసటట ననస:87-7-669
వయససస:30
లస: ససస స
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3920 AP151000393364
పపరర: డచలలల దనరర�

94-227/802

భరస : అగససటన�
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/805

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:55
లస: పప
94-227/1502

94-227/808

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:87-7-670/1
వయససస:47
లస: పప
94-227/811

తసడడ:డ పదమ రరవప
ఇసటట ననస:87-7-671
వయససస:27
లస: ససస స
94-227/814

తసడడ:డ లలథర పరల జమమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:87-7/671
వయససస:54
లస: పప

3930 AP151000393534
పపరర: శకధర దనసరర�

3933 NDX2256279
పపరర: జజఖత జమసడర మమడడ

3936 NDX2173672
పపరర: నసరబ షపక

94-227/817

3939 MLJ3562246
పపరర: ఖలశసబ� షపక�

94-227/809

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:32
లస: పప

3942 MLJ3562337
పపరర: లలల ఏసస� షపక�

94-227/812

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:87-7-674/1
వయససస:18
లస: పప

3945 MLJ3562303
పపరర: చనఖలశస� షపక�

94-227/815

3948 MLJ3561461
పపరర: రమమశ ననమ
తసడడ:డ రమలరరవప ననమ
ఇసటట ననస:87-7-676
వయససస:37
లస: పప

94-227/807

3931 NDX0270959
పపరర: ఆశరరఖదస దనసరర�

94-227/810

3934 NDX1482025
పపరర: లకడమ ననల

94-227/813

3937 NDX0270843
పపరర: జజన బ� షపక�

94-227/816

భరస : ఏససలలల�
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/818

3940 AP151000393087
పపరర: గరలబ బ షపక

94-227/819

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/821

3943 MLJ3562295
పపరర: ఖలశస షపక�

94-227/822

తసడడ:డ సపఫదసలల�
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:45
లస: పప
94-227/823

తసడడ:డ సపఫదసలల� �
ఇసటట ననస:87-7-675
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/825

3928 MLJ3562287
పపరర: ఎలజబబత దనసరర�

భరస : ససధనకర ననల
ఇసటట ననస:87-7-671
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదసలల� �
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:42
లస: పప
94-227/1235

94-227/1501

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-670/1
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఖలశస� �
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:46
లస: ససస స
94-227/820

3925 NDX3055753
పపరర: కకమల గమసటట

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:87-7-670/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనఖలశస� �
ఇసటట ననస:87-7-674
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:87-7-676
వయససస:63
లస: ససస స

94-227/806

భరస : పదనమరరవప జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:87-7/671
వయససస:53
లస: ససస స

3935 NDX2256220
పపరర: పదనమరరవప జమమసడర మమడడ

3947 AP151000393177
పపరర: మమరరమమ ననమల

3927 AP151000393366
పపరర: రమలదచవ దనసరర�

94-227/804

తసడడ:డ పడభమ దనస గమసటట
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరఖదస�
ఇసటట ననస:87-7-670/1
వయససస:51
లస: పప

3932 NDX1480714
పపరర: సపనహలత జపటర మమడడ

3944 NDX2645786
పపరర: అబమదలలర షపక

94-227/1500

భరస : పపలలరచనరర�
ఇసటట ననస:87-7-670/1
వయససస:45
లస: ససస స

3929 AP151000393437
పపరర: పపలలరచనరర దనసరర�

3941 NDX1307586
పపరర: ఖలససస షపక

3924 NDX3074515
పపరర: ననగమణణ గమసటట

3922 NDX0357996
పపరర: ససరగష బభబమ� జజలలదద�

తసడడ:డ జజన బభబమ�
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడభమ దనస గమసటట
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమ దనస గమసటట
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:19
లస: ససస స

3938 MLJ3562253
పపరర: జజన బ� షపక�

94-227/803

తసడడ:డ జజగమససటన�
ఇసటట ననస:87-7-670
వయససస:30
లస: పప

3923 AP151000393329
పపరర: అగససటన దనరర�

3926 NDX3089158
పపరర: కకకకల గమసటట

3921 NDX0127449
పపరర: మధస బభబమ� దనసస�

3946 NDX1480482
పపరర: రజన కలమలరర బబ నగలల

94-227/824

భరస : మతస యఖ బబ నగలల
ఇసటట ననస:87-7-676
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/826

3949 NDX2159417
పపరర: రరమలరరవప ననమల

94-227/827

తసడడ:డ అసకమమ ననమల
ఇసటట ననస:87-7-676
వయససస:53
లస: పప
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94-227/1503

భరస : రమమశ ననమల
ఇసటట ననస:87-7-676
వయససస:28
లస: ససస స
3953 NDX1676016
పపరర: ననగ జజఖత జలగ

94-227/830

94-227/833

భరస : పడసరదస� �
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:40
లస: ససస స
3962 NDX0270777
పపరర: శరఖసబభబమ� కరసడడడ�

94-227/839

94-227/842

భరస : పడదదప కలమలర సరతషలలరర
ఇసటట ననస:87-7-681
వయససస:20
లస: ససస స
3971 NDX2509982
పపరర: ననగగశశరర ఆవపల

94-227/845

తసడడ:డ రసజజననస�
ఇసటట ననస:87-7-686
వయససస:65
లస: పప

3960 AP151000393165
పపరర: చరసజవమమ కరసడడడ

94-227/837

94-227/848

94-227/840

3958 NDX1567587
పపరర: అననమమ కరసడడడ

94-227/835

3961 NDX2105618
పపరర: రరజ గమసడనల

94-227/838

3964 AP151000393023
పపరర: పడసరదస కరసడడడ�

94-227/841

తసడడ:డ భభసకరరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:44
లస: పప

3966 NDX2517837
పపరర: పడదదప కలమలర సరతషలలరర

94-227/843

3967 NDX3127420
పపరర: మమరర కలమలరర సరతషలలరర

94-227/1504

భరస : రరమ మమరరస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:87-7-681
వయససస:62
లస: ససస స
94-227/1506

3972 NDX2366706
పపరర: లకడమ పపల

3975 NDX2366698
పపరర: శసకర రరవప పపల

3978 NDX0684761
పపరర: షరఠఫర షపక
భరస : జగననమహన రరవప దసడమమడడ
ఇసటట ననస:87-7-687
వయససస:34
లస: ససస స

3970 NDX2366714
పపరర: ననగ లససపస పపల

94-227/844

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:29
లస: ససస స
94-227/846

3973 NDX2366722
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పపల

94-227/847

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:25
లస: పప
94-227/849

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:52
లస: పప
94-227/850

94-227/832

తసడడ:డ ఆశరరశదస గమసడనల
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:29
లస: పప

3963 MLJ3561586
పపరర: కరసతనరరవప కరసడడడ

3969 NDX2968618
పపరర: ససఫసయల ఖలన పఠరన

3955 NDX1675992
పపరర: చనన జలగ

భరస : కరసత రరవప
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:41
లస: పప
3977 AP151000393487
పపరర: మసరసనశల యస కర�

94-227/834

తసడడ:డ ఖలజజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:87-7-681
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:40
లస: ససస స
3974 NDX2509941
పపరర: పరపరరరవప ఆవపల

3957 NDX1567579
పపరర: పదమ కరసడడడ

తసడడ:డ రరమ మమరరస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:87-7-681
వయససస:33
లస: పప
94-227/1505

94-227/829

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలగ
ఇసటట ననస:87-7-677
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భభసకరరరవప రరవప
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:60
లస: పప
3968 NDX2607257
పపరర: శక లకడమ సరతషలలరర

94-227/831

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకరర రరవప�
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:38
లస: పప
3965 AP151000393075
పపరర: భభసకరరరవప కరసడడడ

3954 NDX1481720
పపరర: చనన రరవప జలగ

భరస : శరఖమ బభబమ
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:32
లస: ససస స
94-227/836

3952 NDX1826041
పపరర: లకడమ కలలర

తసడడ:డ పరరశధ రరవప కలలర
ఇసటట ననస:87-7-677
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-677
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజ గమసడనల
ఇసటట ననస:87-7-680
వయససస:27
లస: ససస స
3959 MLJ3561560
పపరర: అననమమ� కరసడడడ�

94-227/828

భరస : చననన రరవప జలగ
ఇసటట ననస:87-7-677
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనన జలగ
ఇసటట ననస:87-7-677
వయససస:29
లస: ససస స
3956 NDX2105600
పపరర: లకడమ గమసడనల

3951 NDX1735572
పపరర: ధనలకడమ జలగ

3976 NDX2540946
పపరర: సరయ లకడమ మసరల

94-227/1236

భరస : సరయ రరస యలదవ మసరల
ఇసటట ననస:87-7-685
వయససస:23
లస: ససస స
94-227/851

3979 NDX0649996
పపరర: చనబభజ

94-227/852

తలర : మహబమననసర
ఇసటట ననస:87-7-687
వయససస:36
లస: ససస స
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3980 NDX1735598
పపరర: అసకమమ జలగ
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94-227/853

భరస : కకటటశశర రరవప జలగ
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/856

తసడడ:డ ససజవయఖ� �
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:38
లస: పప
94-227/1237

94-227/861

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:87-7-690
వయససస:24
లస: పప
94-150/213

తసడడ:డ వవసకటటశశరళళ�
ఇసటట ననస:87-7-693
వయససస:47
లస: పప
94-227/864

తసడడ:డ నజర ఖలన పఠరన అబమదల
ఇసటట ననస:87-7-693
వయససస:44
లస: పప

3990 NDX1826173
పపరర: మహబమబ షపక

3993 NDX2565612
పపరర: మమమఖగల రరజ పడకరష యయలలరఠ

3996 NDX2625028
పపరర: రగస మణణ యయలలరర

94-227/866

3999 NDX1675612
పపరర: ససశల కలరపరటట

94-227/862

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:87-7-695
వయససస:47
లస: పప

4002 NDX0270884
పపరర: మమరర� బబ రరగడడ �

94-160/501

భరస : శరఖమమల జజనసన
ఇసటట ననస:87-7-697
వయససస:50
లస: ససస స

4005 NDX1307602
పపరర: భభగఖస ననదచళర

94-227/1239

4008 NDX3186657
పపరర: రతన వవణణ బసస
తసడడ:డ వజయ భభసకర బసస
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:30
లస: ససస స

94-227/860

3991 YQO0302331
పపరర: అబమదల రరవపఫ ఖలన పఠరన

94-227/1238

3994 NDX0684431
పపరర: షమమ� షపక�

94-227/863

3997 NDX1675729
పపరర: శరఠష కలరపరటట

94-227/865

తసడడ:డ శకనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:87-7-695
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/867

4000 NDX1675703
పపరర: గగపస కలరపరటట

94-227/868

తసడడ:డ శకనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:87-7-695
వయససస:25
లస: పప
94-227/870

4003 NDX0357707
పపరర: బభలసరశమ� బబ రరగడడ �

94-227/871

తసడడ:డ ఆరగగఖస�
ఇసటట ననస:87-7-695/1
వయససస:42
లస: పప
94-227/873

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:87-7-697
వయససస:77
లస: ససస స
94-168/1104

3988 NDX1826132
పపరర: మసరసనబ షపక

భరస : ఖలజజ�
ఇసటట ననస:87-7-693
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బభలసరశమ�
ఇసటట ననస:87-7-695/1
వయససస:39
లస: ససస స
94-227/872

94-227/858

తసడడ:డ రహహసఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:87-7-691
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:87-7-695
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/869

3985 AP151000393048
పపరర: ససజవయఖ బచసచ�

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:87-7-690
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరగనలయస యయలలరర
ఇసటట ననస:87-7-693
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర కసదసడకలసడన
ఇసటట ననస:87-7-695
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దచవపరలన రరజ జలదద
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:47
లస: ససస స

94-227/859

తసడడ:డ కకరగనలఊస యయలలరఠ
ఇసటట ననస:87-7-693
వయససస:18
లస: పప

3995 NDX2127588
పపరర: ఖలజజ ఖలన పఠరన

4007 NDX3185543
పపరర: రతన కలమలరర జలదద

3987 NDX2341527
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-227/855

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-7-690
వయససస:55
లస: పప

3992 MLJ3673902
పపరర: శశషగరరఠ రరవప� పస లలపలర �

4004 NDX1307610
పపరర: వరలమలమ దసడమమడడ

94-227/857

తసడడ:డ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:87-7-690
వయససస:21
లస: ససస స

3989 NDX2341592
పపరర: ఖలససస ననగమర షపక

4001 NDX1675646
పపరర: శకనస కలరపరటట

3984 MLJ2232890
పపరర: సతఖనననరరయణ� బచసచ�

3982 MLJ2236875
పపరర: వనసకరయమమ� బచసచ�

భరస : చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవయఖ� �
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: మసస నబ షపక
ఇసటట ననస:87-7-689/1
వయససస:21
లస: పప

3998 NDX2063659
పపరర: కలమలరర కసదసడకలసడన

94-227/854

భరస : అబభబస
ఇసటట ననస:87-7-688
వయససస:65
లస: ససస స

3983 MLJ3561255
పపరర: చసదడశశఖర� బచసచ�

3986 NDX2625648
పపరర: షరహహద షపక

3981 AP151000393340
పపరర: మహబమననసర షపక

4006 NDX1307594
పపరర: శరమమఖల జజనసన బమసరస

94-227/874

తసడడ:డ ఏససపరదస
ఇసటట ననస:87-7-697
వయససస:54
లస: పప
94-168/1105

4009 NDX1674770
పపరర: లకడమ మమకటణటట

94-227/875

తసడడ:డ సతనఖనసదస మమకటణత
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:27
లస: ససస స
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4010 NDX0804930
పపరర: లలల కలమలరర పలలర �
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94-227/876

భరస : మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:32
లస: ససస స
4013 NDX0127688
పపరర: రతన కలమలరర జలలదద

94-227/879

94-227/882

94-227/885

94-227/887

94-227/890

94-227/893

94-227/896

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-706
వయససస:44
లస: ససస స

4023 MLJ3562394
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలరపరటట

4026 NDX0358317
పపరర: కకటటశశరరరవప కలరపరటట

4029 NDX2127604
పపరర: శక త యయనన

4032 NDX0575209
పపరర: ససదరరనస యయనన

94-227/899

4035 NDX1735465
పపరర: ననగరరజ పప సతగన

94-227/888

4038 NDX1481241
పపరర: బభనస రరజ కకసడడడ
తసడడ:డ భభసకర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:87-7-706
వయససస:25
లస: పప

4018 NDX0805010
పపరర: మరరయదనసస పలలర �

94-227/884

4021 NDX0128132
పపరర: ధనలకడమ కలరపరటట

94-227/886

4024 AP151000393170
పపరర: చననమలమయ కలరపరటట

94-227/889

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:55
లస: ససస స
94-227/891

4027 MLJ3561412
పపరర: మలలర శశరర మమళస

94-227/892

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:87-7-701
వయససస:41
లస: ససస స
94-227/894

4030 NDX2341659
పపరర: కకకషషవవణణ వననన

94-227/895

భరస : ససదరరనస వననన
ఇసటట ననస:87-7-703
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/897

4033 NDX0575167
పపరర: మణణమమ బబ నగల

94-227/898

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:87-7-705
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/900

తసడడ:డ ఆనసద బభబమ పప సతగన
ఇసటట ననస:87-7-705
వయససస:27
లస: పప
94-227/902

94-227/881

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవభమషణస
ఇసటట ననస:87-7-703
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:87-7-705
వయససస:55
లస: ససస స
4037 NDX1307628
పపరర: నరమలల కరనసదన

94-227/1240

తసడడ:డ ససదరరరనస యయనన
ఇసటట ననస:87-7-703
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనస ఎనన
ఇసటట ననస:87-7-703
వయససస:25
లస: పప
4034 AP151000393173
పపరర: ససశల పప సతగన

4020 NDX2716827
పపరర: దదలబర షపక

4015 AP151000393126
పపరర: ననగవళ మమడడద

తసడడ:డ జజరర �
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:87-7-701
వయససస:42
లస: పప
4031 NDX1481423
పపరర: గగతమ కలమలర ఎనన

94-227/883

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:36
లస: పప
4028 MLJ3561503
పపరర: శకనస మమళస

4017 AP151000393107
పపరర: మరరయమమ మమడడద

94-227/878

భరస : మరరయమమ
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-699
వయససస:43
లస: ససస స
4025 MLJ3561420
పపరర: ననగగశశరరరవప కలరపరటట

94-227/880

భరస : ఆదనమమ
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:52
లస: పప
4022 MLJ3561602
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కలరపరటట

4014 MLJ3562055
పపరర: శరరమమ మమకలలటట�

4012 AP151000393198
పపరర: లలతకలమలరర మమకతతటట

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస�
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మరరయమమ
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:55
లస: ససస స
4019 NDX0715797
పపరర: దచవర రరజ జజలలదద

94-227/877

తసడడ:డ సతనఖనసదస� �
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:87-7-698
వయససస:47
లస: ససస స
4016 AP151000393268
పపరర: ససశల మమడడద

4011 MLJ3562311
పపరర: ససభభషసన� మమకతతటట�

4036 NDX0575159
పపరర: ననగరరజ బబ నగల

94-227/901

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:87-7-705
వయససస:30
లస: పప
94-227/903

4039 NDX2063576
పపరర: షసలల కగమమదద కరలసత

94-227/904

తసడడ:డ పపడమ సరగర కరలసత
ఇసటట ననస:87-7-708
వయససస:27
లస: ససస స
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4040 NDX0269951
పపరర: అరరణ కలమలర కరలసత

94-227/905

భరస : పపడమ సరగర
ఇసటట ననస:87-7-708
వయససస:47
లస: ససస స
4043 JBV0852814
పపరర: అరరణణమ దనసరర

94-168/1265

94-227/910

94-227/912

94-227/915

94-227/918

94-227/1241

94-227/920

భరస : వజయయసదడ గమజర నమమడడ
ఇసటట ననస:87-7-719
వయససస:41
లస: ససస స

4053 NDX2341683
పపరర: మలర క జలలదద

4056 NDX1266303
పపరర: కలచపపడడ అసజనవయమలల

4059 NDX3146024
పపరర: వరపడసరద నననస

4062 NDX1674747
పపరర: శశ రగఖ బబ నగల

94-227/923

4065 NDX0575233
పపరర: పడభభకర రరవప పప సతగరన

94-227/916

4068 NDX1966714
పపరర: లలవణఖ గమజరరర మమడడ
భరస : రరజగసదడ పడసరద గమజరరర మమడడ
ఇసటట ననస:87-7-719
వయససస:37
లస: ససస స

4048 NDX1735481
పపరర: ఖలజజ ఫరఠమన పఠరన

94-227/911

4051 AP151000393376
పపరర: జజఖత జజలలదద

94-227/914

4054 NDX1645508
పపరర: బభల సయఖద ఖలన పఠరన

94-227/917

తసడడ:డ అలలర బక ఖలన
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:44
లస: పప
94-227/919

4057 NDX2699650
పపరర: వజయ రరణణ నననస

94-29/909

భరస : వరపడసరద నననస
ఇసటట ననస:87-7-714
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/1507

4060 NDX3126448
పపరర: వజయ రరణణ నననస

94-227/1508

భరస : వరపడసరద నననస
ఇసటట ననస:87-7-714
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/921

4063 NDX0575225
పపరర: హహమలత పప సతగరన

94-227/922

భరస : పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/924

తసడడ:డ పడభమదనస
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:46
లస: పప
94-212/842

94-227/909

భరస : మహరరరదదపక
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ బబ నగల
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప కకడకరరకక
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:37
లస: పప
4067 NDX2353365
పపరర: వసదన పసడయదరరరన గరల

94-227/913

తసడడ:డ పపడమయఖ నననస
ఇసటట ననస:87-7-714
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససరగష కకడకరరకక
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:29
లస: ససస స
4064 NDX1806621
పపరర: ససరగష కకడకరరకక

4050 NDX1645516
పపరర: మమజరరననసర పఠరన

4045 NDX0900969
పపరర: ననగరవళ� జజననకలటట�

తసడడ:డ బభల సయఖద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : భభగఖమమ
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పపడమయఖ నననస
ఇసటట ననస:87-7-714
వయససస:62
లస: పప
4061 NDX1806522
పపరర: ససహససన కకడకరరకక

94-226/1592

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జలలదద
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహరరరదదపక
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:45
లస: పప
4058 NDX2702454
పపరర: వర పడసరద నననస

4047 NDX2926632
పపరర: మలహహత జజలలదద

94-227/907

భరస : వశశననధస�
ఇసటట ననస:87-7-711
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బభల సయఖద ఖలన
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:63
లస: ససస స
4055 AP151000393467
పపరర: శకనవరసరరవప జజలలదద

94-227/908

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జలలదద
ఇసటట ననస:87-7-713
వయససస:37
లస: ససస స
4052 NDX1266287
పపరర: కలచపపడడ సససదరమమ

4044 NDX0357772
పపరర: శశషరరతనస� జజననకలటట�

4042 NDX0269928
పపరర: పపడమ సరగర కరలసత

తసడడ:డ కకపరనసదస
ఇసటట ననస:87-7-708
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధస�
ఇసటట ననస:87-7-711
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : ననగవలర జజనననకలటట
ఇసటట ననస:87-7-711
వయససస:32
లస: పప
4049 NDX2341709
పపరర: రగజజ రరణణ జలలదద

94-227/906

తసడడ:డ పపడమ సరగర కరలసత
ఇసటట ననస:87-7-708
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖ శశ కలమలర గగరర
ఇసటట ననస:87-07-709
వయససస:36
లస: ససస స
4046 NDX0127142
పపరర: ససరగష జజనననకలటట

4041 NDX2454452
పపరర: హరర వరర న కరలసత

4066 NDX0649913
పపరర: ననగరరజ బబ నగల

94-227/925

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:87-7-718
వయససస:58
లస: పప
94-227/926

4069 NDX0128215
పపరర: ఆనసదమమ� గమజరరర మమడడ�

94-227/927

భరస : సరటలన�
ఇసటట ననస:87-7-719
వయససస:70
లస: ససస స
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4070 NDX0128702
పపరర: బభబమ రరజగసదడ పడసరద�
గమజరర మమడడ�
తసడడ:డ సరటలన�
ఇసటట ననస:87-7-719
వయససస:43
లస: పప

94-227/928

4073 AP151000393425
పపరర: చరసజవ తచలగతతటట

94-227/931

94-227/934

94-227/937

94-227/940

94-227/943

94-227/946

94-227/949

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరససమళ
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:32
లస: ససస స

4083 AP151000393214
పపరర: ననగగసదడస మలమడడ

4086 NDX0127118
పపరర: వజయ సరగర మలమడడ

4089 NDX1376425
పపరర: దనశరక బబ సత

4092 MLJ3561636
పపరర: శరఖసబభబమ బబ సతన

94-227/1509

4095 NDX1307677
పపరర: వనత వరససమలర

94-227/941

4098 AP151000393353
పపరర: సశరష లత వరససమళళ
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:50
లస: ససస స

4078 NDX1674796
పపరర: శకనస కసస
స రర

94-227/936

4081 MLJ2236727
పపరర: రతనకలమలరర� కనపరరస�

94-227/939

4084 NDX1735531
పపరర: బభబమరరవప కనపరరస

94-227/942

తసడడ:డ బభబమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:24
లస: పప
94-227/944

4087 NDX2341733
పపరర: శకనవరస రరవప మలమడడ

94-227/945

తసడడ:డ రరమమలల మలమడడ
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:44
లస: పప
94-227/947

4090 NDX0931089
పపరర: జజనవమరర బబ సతన

94-227/948

భరస : జజజపప
ఇసటట ననస:87-7-727
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/950

4093 NDX0931139
పపరర: జజజపప బబ సతన

94-227/951

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:87-7-729
వయససస:55
లస: పప
94-227/952

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:25
లస: ససస స
94-227/954

94-227/933

తసడడ:డ రరమమలల� �
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:87-7-727
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకధర దనసరర
ఇసటట ననస:87-7-729
వయససస:20
లస: పప
4097 NDX0270470
పపరర: వసదన వరససమళ

94-227/938

భరస : శరఖమ బభబమ
ఇసటట ననస:87-7-727
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన బభబమ బబ సత
ఇసటట ననస:87-7-727
వయససస:27
లస: పప
4094 NDX2968576
పపరర: చనన మహరరజ దనసరర

4080 NDX1674812
పపరర: దదవఖ మలమడడ

4075 AP151000393112
పపరర: పడభమదనసస తచలగతతటట

తసడడ:డ ననగఈశక కసస
స రర
ఇసటట ననస:87-7-725
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:85
లస: పప
4091 NDX2173599
పపరర: వజయ బబ సత

94-227/935

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:26
లస: పప
4088 AP151000393349
పపరర: రరమమలల మలమడడ

4077 NDX1966698
పపరర: కకషష కలమలరర కసస
స రర

94-227/930

తసడడ:డ మలరరక
ఇసటట ననస:87-7-720
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మలమడడ
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:47
లస: ససస స
4085 NDX1908732
పపరర: వజయ కలమలర కనపరరస

94-227/932

భరస : శకనస కసస
స రర
ఇసటట ననస:87-7-725
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:87-7-726
వయససస:22
లస: ససస స
4082 MLJ3561982
పపరర: ససధనఖవళ మలమడడ

4074 NDX2341725
పపరర: శకరరమ తచలగతతట

4072 AP151000393396
పపరర: హహహమలవత తచలగతతటట

భరస : మలరరక
ఇసటట ననస:87-7-720
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప తచలగతతట
ఇసటట ననస:87-7-720
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలరరక
ఇసటట ననస:87-7-720
వయససస:47
లస: పప
4079 NDX2341758
పపరర: పరవన మలమడడ

94-227/929

తసడడ:డ సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:87-7-719
వయససస:71
లస: పప

భరస : మలరరక
ఇసటట ననస:87-7-720
వయససస:70
లస: ససస స
4076 AP151000393110
పపరర: సససదరరరవప తచలగతతటట

4071 NDX0127316
పపరర: సరటలన� గమజరరర మమడడ�

4096 NDX1307685
పపరర: రతన కకరస ర వరససమలర

94-227/953

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/955

4099 NDX1567694
పపరర: చనన కకటయఖ బతష
స ల

94-227/956

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:42
లస: పప

Page 142 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

4100 AP151000393022
పపరర: కకటటశశరరరవప వరససమళళ

94-227/957

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:87-7-738
వయససస:55
లస: పప
4103 NDX1567660
పపరర: రతన రరణణ కసచరర

94-227/960

94-227/963

94-121/512

94-227/967

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:34
లస: ససస స
4115 AP151000393178
పపరర: మరరయమమ వరససమళళ

94-227/970

94-227/973

94-227/976

తసడడ:డ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-828/1
వయససస:41
లస: పప

94-227/965

4113 MLJ2232585
పపరర: ససజనఖ వరససమళర

94-227/968

4119 NDX0613232
పపరర: దనసరర చటటటబభబమ�

4122 AP151000393039
పపరర: ఆశరరశదస వరససమళళ

94-227/979

4125 AP151000393166
పపరర: వరకలమలరర వవలలపరర

4128 MLJ2233849
పపరర: నరమల� బబ కరక�
భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:87-7-830
వయససస:41
లస: ససస స

4108 AP151000393378
పపరర: రతనకలమలరర కలకలరరస�

94-227/964

4111 NDX0613141
పపరర: వలలర పప లకడమ

94-227/966

4114 JBV0852830
పపరర: చసదడకళ దనసరర

94-227/969

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:48
లస: ససస స
94-227/971

4117 NDX1045756
పపరర: ససనల కలమలర దనసరర

94-227/972

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:31
లస: పప
94-227/974

4120 AP151000393629
పపరర: మలలర శశరరరవప వరససమళళ

94-227/975

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:45
లస: పప
94-227/977

4123 NDX0684613
పపరర: రరజగశశరర కకట

94-227/978

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:87-7-822/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-227/980

భరస : భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:87-7-828/1
వయససస:62
లస: ససస స
94-227/982

94-227/962

భరస : చనన ఏసస రరజ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దయ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:65
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఏలలపరర
ఇసటట ననస:87-7-828/1
వయససస:54
లస: ససస స
4127 NDX0270009
పపరర: బభలసరసబశవరరవప వవలలపరర

4110 NDX0650010
పపరర: జగన మహనరరవప�
దసడమమడడ�
తసడడ:డ రరజమహన రరవప�
ఇసటట ననస:87-7-787
వయససస:35
లస: పప

4116 NDX0357897
పపరర: మరరయమమ వలలర పప

4105 NDX1567645
పపరర: రరజగసదడ కసచరర

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-746
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:60
లస: పప
4124 NDX1942524
పపరర: లల ఏలలపరర

94-227/1510

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:38
లస: పప
4121 JBV0857284
పపరర: పసచచయఖ దనసరర

4107 NDX3203742
పపరర: శశఖర దనసస

94-227/959

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:87-7-740
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:87-7-822
వయససస:60
లస: ససస స
4118 MLJ3561859
పపరర: ఏససరరజ వలలర పప

94-227/961

తసడడ:డ బరనబస దనసస
ఇసటట ననస:87-7-740
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల కలసడసరర
ఇసటట ననస:87-7-757/7
వయససస:19
లస: ససస స
4112 NDX1032267
పపరర: ససవరష ససన దనసరర

4104 NDX0575258
పపరర: రరజగశశరర కసచరర

4102 MLJ2232999
పపరర: భభరత తచలగతతటట

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:87-7-739
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:87-7-740
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:87-7-740
వయససస:32
లస: పప
4109 NDX3058104
పపరర: శవ పసడయ కలసడసరర

94-227/958

భరస : పడభమదనసస
ఇసటట ననస:87-7-739
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:87-7-740
వయససస:27
లస: ససస స
4106 NDX1567652
పపరర: రవసదడ కసచరర

4101 MLJ2236990
పపరర: సశరష తచలగతతటట

4126 NDX0357905
పపరర: చసదడశశఖర వవలలపరర

94-227/981

తలర : వరకలమలరఠ వవలలపరర
ఇసటట ననస:87-7-828/1
వయససస:38
లస: పప
94-227/983

4129 MLJ2233864
పపరర: శకనస బబ కరక

94-227/984

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:87-7-830
వయససస:43
లస: పప
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94-227/985

భరస : జజన బభబమ
ఇసటట ననస:87-7-833
వయససస:48
లస: ససస స
4133 MLJ3561834
పపరర: దసరర బసడనరర�

94-227/989

94-227/992

94-227/995

94-227/998

94-227/1001

4140 NDX0271353
పపరర: అబమదల మజద� షపక�

4143 NDX1675497
పపరర: గగపస లసగసపలర

4146 MLJ2234938
పపరర: ససదనన� షపక�

94-227/1004

4149 NDX1376540
పపరర: అశశకరచనరర తనళళళరర

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:56
లస: పప

4152 NDX1480912
పపరర: వరరచనరఠ తలల
ర రర

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:87-7-905
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:87-8-106
వయససస:36
లస: ససస స

94-227/999

4158 NDX1675240
పపరర: ననజమల మహమమద
భరస : సరరదర మహమమద
ఇసటట ననస:87-8-106
వయససస:42
లస: ససస స

4138 AP151000393294
పపరర: రజయల యస కర�

94-227/994

4141 NDX1675588
పపరర: అనసత లకడమ లసగసపలర

94-227/997

4144 NDX1675521
పపరర: నరసససహ రరవప లసగసపలర

94-227/1000

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లసగసపలర
ఇసటట ననస:87-7-894
వయససస:32
లస: పప
94-227/1002

4147 NDX1826421
పపరర: లకడమ తలల
ర రర

94-227/1003

భరస : అశశక చనరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:28
లస: ససస స
94-227/1005

4150 NDX0684647
పపరర: ఆసజనవయమలల� తనళళళరర�

94-227/1006

తసడడ:డ వరరచనరర�
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:41
లస: పప
94-227/1008

4153 NDX1826462
పపరర: మగలబ షపక

94-227/1009

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:51
లస: ససస స
94-227/1011

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:87-7-1693
వయససస:30
లస: పప
94-227/1013

94-227/991

భరస : నరసససహ రరవప లసగసపలర
ఇసటట ననస:87-7-894
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:63
లస: పప

94-227/1010 4155 MLJ3680857
4154 MLJ2233724
పపరర: ఝలనసలకకమ � దనమరపరపప�
పపరర: రఘమ వరమ పసదదటట

4157 NDX1481068
పపరర: జరఠన షపక

94-227/996

తసడడ:డ వరచనరర
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:31
లస: పప
94-227/1007

4135 NDX2466985
పపరర: తరరణ బసడనరర

భరస : అబమదలఅజజ�
ఇసటట ననస:87-7-843
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇలలహహ� �
ఇసటట ననస:87-7-895
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయ చనరర�
ఇసటట ననస:87-7-904
వయససస:45
లస: ససస స
4151 NDX1826504
పపరర: రససల షపక

94-227/993

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లసగసపలర
ఇసటట ననస:87-7-894
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససదనన� �
ఇసటట ననస:87-7-895
వయససస:41
లస: ససస స
4148 NDX0684670
పపరర: ననగ శశషకలమలరర� తనళళరర�

4137 MLJ3562170
పపరర: డచవడనరయ రరయ�

94-227/988

తసడడ:డ చసదడ మహన బసడనరర
ఇసటట ననస:87-7-834 WARD NO 25
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అజజ�
ఇసటట ననస:87-7-843
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర లసగసపలర
ఇసటట ననస:87-7-894
వయససస:42
లస: ససస స
4145 MLJ2234557
పపరర: షపహననజ� షపక�

94-227/990

తసడడ:డ జవరతనస�
ఇసటట ననస:87-7-835
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అజజ� �
ఇసటట ననస:87-7-843
వయససస:36
లస: పప
4142 NDX1675554
పపరర: రమణ లసగసపలర

4134 MLJ3562279
పపరర: లలలవత బసడనరర�

4132 NDX0357863
పపరర: జజననబబమ జలదద

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:87-7-833
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-7-834
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : డచవడనరయ� �
ఇసటట ననస:87-7-835
వయససస:41
లస: ససస స
4139 MLJ3562345
పపరర: ససభభన� షపక�

94-227/986

భరస : జజన బభబమ�
ఇసటట ననస:87-7-833
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చసదడమహన�
ఇసటట ననస:87-7-834
వయససస:44
లస: ససస స
4136 MLJ3562162
పపరర: శకలసతల రరయ� �

4131 NDX0270694
పపరర: మలలమమ జజలలదద�

4156 NDX1675331
పపరర: పరఠశన మహమమద

94-227/1012

తసడడ:డ సరరదర మహమమద
ఇసటట ననస:87-8-106
వయససస:25
లస: ససస స
94-227/1014

4159 NDX1675133
పపరర: సరరదర మహమమద

94-227/1015

తసడడ:డ ఇశరక మహమమద
ఇసటట ననస:87-8-106
వయససస:42
లస: పప
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4160 NDX0804542
పపరర: ససనత పలకగ�
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94-227/1016

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-8-400
వయససస:40
లస: ససస స
4163 NDX1480961
పపరర: వనసకటటశశరమమ గమడడకసదసల

94-227/1018

4164 NDX2509925
పపరర: ననగ పరవన నకరక

94-227/1021

4167 NDX0684878
పపరర: రరమమ పసజగల�

భరస : జగపత రరవప
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:36
లస: ససస స

4170 NDX1826223
పపరర: వజయ తలర బబ యళన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడవణ కలమలర�
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:33
లస: ససస స
4184 AP151000393054
పపరర: జవ అమకతరరణణ�

94-227/1038

తసడడ:డ మమసలయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:50
లస: పప

94-227/1028

94-227/1023

4171 AP151000393095
పపరర: లకడమ తలర బబ యన

94-227/1026

4174 NDX0575522
పపరర: ఇసరసకల తలర బబ యన�

94-227/1029

తసడడ:డ దచవవసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:39
లస: పప

94-227/1511

4182 NDX1675075
పపరర: నళన పడసనన చగపపర

4185 MLJ2232379
పపరర: కకరణ కలమలర దదనవపపడడ� �

4188 NDX2454668
పపరర: మహన రరవప వవజననన
తసడడ:డ వవజననన దవడడ
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-839
వయససస:47
లస: ససస స
4180 NDX1676339
పపరర: ఫరతమల బ దదనవపపడడ

94-227/1034

భరస : కకరణ కలమలర దదనవపపడడ
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:30
లస: ససస స
94-227/1036

4183 NDX2454684
పపరర: జజఖత వవజగసడర

94-227/1037

భరస : మహన రరవప వవజననన
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:47
లస: ససస స
94-227/1039

తసడడ:డ పడభభకరరరవప� �
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:36
లస: పప
94-227/1041

4168 NDX1675042
పపరర: కకటటశశరరరవప పసజజగరలల

భరస : దచవవసదడరరవప
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మసత రయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడభభకర�
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:55
లస: ససస స
4187 NDX1675182
పపరర: మసత రయఖ చగపపర

94-227/1025

తసడడ:డ అసగడడ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:87-8-839
వయససస:20
లస: పప
94-227/1035

94-227/1020

తసడడ:డ రసగరరరవప పసజజగరలల
ఇసటట ననస:87-8-837
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:87-8-839
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-839
వయససస:50
లస: పప

4165 NDX1675034
పపరర: అరరణనజజఖత పసజజగరలల

94-227/1031 4177 NDX0575183
94-227/1032
4176 NDX2341790
పపరర: వమల కలమలరర చచనసనబబ యన
పపరర: వనసకట రమణ చచనసనబబ యన�

94-227/1033 4179 NDX2758746
4178 NDX0575191
పపరర: శకనవరసరరవప చచనసనబబ యన�
పపరర: అసగడడ వవణమ

4181 NDX0649962
పపరర: అనత� దదననపపడడ�

94-227/1022

తసడడ:డ దచవవసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:38
లస: పప
94-227/1030

94-220/762

భరస : రరమమ పసజజగరలల
ఇసటట ననస:87-8-837
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల తలర బబ యళన
ఇసటట ననస:87-8-838
వయససస:38
లస: ససస స

94-227/1027 4173 NDX0575548
4172 NDX1065366
పపరర: శకనవరసరరవప యదలపపరపప
పపరర: జగపత రరవప తలర బబ యన�

4175 AP151000393389
పపరర: దచవవసదడరరవప తలర బబ యన

94-227/1019

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:87-8-837
వయససస:45
లస: పప
94-227/1024

4162 NDX1830174
పపరర: చసదడకళ కపపల

భరస : రవ కపపల
ఇసటట ననస:87-8-663
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నకరక
ఇసటట ననస:87-8-837
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:87-8-837
వయససస:50
లస: ససస స
4169 NDX1567561
పపరర: తలర బబ యన భభగఖమమ

94-227/1017

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:87-8-400
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గమడడకసదసల
ఇసటట ననస:87-8-798
వయససస:44
లస: ససస స
4166 AP151000393750
పపరర: బబబ నకరక�

4161 NDX0804625
పపరర: ససబభబరరవప పలకగ

4186 MLJ2233112
పపరర: పడవణ కలమలర దదనవపపడడ� �

94-227/1040

తసడడ:డ పడభభకరరరవప � �
ఇసటట ననస:87-8-841
వయససస:38
లస: పప
94-227/1042

4189 NDX3124617
పపరర: ఖలశస బ షపక

94-226/1588

భరస : ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-08-842
వయససస:61
లస: ససస స
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4190 NDX1480888
పపరర: ఆయయ పఠరన
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94-227/1043

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:87-8-844
వయససస:27
లస: ససస స
4193 NDX2461762
పపరర: వనసకయఖ మలలర బబ యన

4191 NDX0684753
పపరర: అసజల� వడర పరపప�

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:87-8-847
వయససస:35
లస: ససస స
94-227/1046

తసడడ:డ ససబభబ రరవప మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-847
వయససస:75
లస: పప

4196 AP151000393227
పపరర: ససతనమహలకడమ కకనసకక�

4197 AP151000393145
పపరర: ఏడడకకసడలల కకనసకక�

94-227/1049

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:87-8-848
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కలలఖణ చకకవరరస కసచనపలర
ఇసటట ననస:87-8-848/1
వయససస:45
లస: ససస స
4202 NDX2341857
పపరర: నబసర షపక

94-227/1052

4203 SQX2079481
పపరర: ననగమర వల షపక

భరస : శకనస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:87-8-855
వయససస:35
లస: ససస స

4206 NDX3095346
పపరర: శకనస కకసడవటట కకసడవటట

భరస : సరసబశవరరవప మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-856
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-890
వయససస:81
లస: ససస స
4214 NDX1675216
పపరర: సరడడక షపక

భరస : ఇలలపర� �
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:57
లస: ససస స

4212 NDX2904845
పపరర: లకడమ కకనవటట

94-227/1057

4215 NDX1675158
పపరర: నఫససర షపక

95-137/654

4218 MLJ2234805
పపరర: షపక ఇర ఫరన
తసడడ:డ ఇలలహహ
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:39
లస: పప

4201 NDX2341824
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-227/1051

4204 NDX2763969
పపరర: ననగరరణణ బటటట

94-227/1513

భరస : రరస బభబమ బటటట
ఇసటట ననస:87-8-851 OPP JOSEPH NAGA
వయససస:37
లస: ససస స
94-227/1442

4207 NDX2509883
పపరర: వరణణ మలలర బబ యన

94-227/1053

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-856
వయససస:20
లస: ససస స
94-227/1514

4210 NDX0575472
పపరర: లకడమ పపటర �

94-227/1055

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:87-8-890
వయససస:45
లస: ససస స
94-226/1593

4213 NDX2769040
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనవటట

94-227/1515

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:87-8-893
వయససస:41
లస: పప
94-227/1058

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:38
లస: ససస స
94-227/1060

94-208/1561

భరస : నబసర షపక
ఇసటట ననస:87-8-849
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-8-893
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:33
లస: ససస స
4217 MLJ2234532
పపరర: జనత� షపక�

94-227/1512

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-856
వయససస:19
లస: ససస స
94-227/1056

4198 NDX3211406
పపరర: పదనమవత కరసచనపలర
భరస : కలలఖణ చకకవరరస కసచనపలర
ఇసటట ననస:87-8-848/1
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: హహసదస మధవ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:87-08-855
వయససస:34
లస: పప

94-227/1054 4209 NDX2968691
4208 NDX2509990
పపరర: ససతన మహలకడమ మలలర బబ యన
పపరర: కరవఖ మలలర బబ యన

4211 AP151000393276
పపరర: లసగమమ గమడడకసదసల�

94-227/1050

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:87-8-849
వయససస:23
లస: పప
94-227/1242

94-227/1048

తసడడ:డ వనసకయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-847/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కలలఖణ చకకవరరస కసచనపలర
ఇసటట ననస:87-8-848/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-8-849
వయససస:69
లస: పప
4205 NDX2544211
పపరర: మధవ చసదడగరరర

4200 NDX3194503
పపరర: పదనమవత కరసచనపలర

94-227/1045

భరస : వనసకయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-847
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-848
వయససస:50
లస: పప
94-221/1040

4192 NDX2461796
పపరర: శవ కలమలరర మలలర బబ యన

94-227/1047 4195 NDX2341162
4194 NDX2461804
పపరర: సరసబ శవ రరవప మలలర బబ యన
పపరర: కకటటశశరర మలలర బబ యన

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:87-8-847
వయససస:49
లస: పప

4199 NDX3212420
పపరర: పదనమవత కరసచనపలర

94-227/1044

4216 NDX0128074
పపరర: అఖల� సపఫయఖద�

94-227/1059

భరస : బభషర సపఫయఖద�
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:43
లస: ససస స
94-227/1061

4219 NDX1675109
పపరర: ఇరరరన షపక

94-227/1062

తసడడ:డ ఇలలహహ షపక
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:42
లస: పప
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4220 NDX1675307
పపరర: మసరసన వరల షపక
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94-227/1063

తసడడ:డ అబమదల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:44
లస: పప
4223 NDX0866731
పపరర: రమ చచనసనబబ యన

4221 MLJ2234276
పపరర: ఇలలహహ� షపక�

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:87-8-895
వయససస:63
లస: పప
94-227/1066

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:44
లస: ససస స

4224 MLJ2235307
పపరర: ననగమణమమ చచనసనబబ యన

తసడడ:డ కకటయఖ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:58
లస: పప
4232 NDX0271387
పపరర: రమలదచవ� పససపపలలటట�

94-227/1075

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:27
లస: పప
4238 NDX0684373
పపరర: పడసరదస� పససపపలలటట�

94-227/1081

తసడడ:డ హహసపఫసన షర
ఇసటట ననస:87/9
వయససస:26
లస: ససస స
4244 NDX3108347
పపరర: నరసససహ రరవప బసడర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలక
ఇసటట ననస:87-14
వయససస:26
లస: పప

4236 NDX1376573
పపరర: గరరకపరటట జయపరల

4239 AP151000393507
పపరర: లకమయఖ పససపపలలటట�

4242 NDX1155258
పపరర: మసరసన షపక

94-223/1272

4245 SQX1901420
పపరర: పడశరసత అనసమత

94-227/1076

4248 NDX2716546
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననలర లరర
తసడడ:డ రమ రరడడడ ననలర లరర
ఇసటట ననస:87-14-1234
వయససస:49
లస: పప

4234 AP151000393444
పపరర: లకడమనరసమమ పససపపలలటట�

94-227/1077

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:60
లస: ససస స
94-227/1079

4237 NDX1376581
పపరర: యయహన పససపపలలటట

94-227/1080

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:35
లస: పప
94-227/1082

4240 NDX1735689
పపరర: ఆదస షఫస షపక

94-227/1083

తసడడ:డ అబమదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:87-8-908
వయససస:33
లస: పప
94-4/1224

4243 NDX2671048
పపరర: పరమమశశరర బతష
స ల

94-221/812

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-9-662
వయససస:31
లస: ససస స
95-30/932

భరస : పడదదప రరజ అనసమత
ఇసటట ననస:87-12-1819/25
వయససస:20
లస: ససస స
94-208/1066

94-227/1074

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గరలబ షరహహద
ఇసటట ననస:87/9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అననన రరవప బసడర
ఇసటట ననస:87-12-1782
వయససస:20
లస: పప
4247 NDX1482009
పపరర: పవన కలమలర చలక

4233 NDX1376615
పపరర: గరరకపరటట పరరశత

94-227/1068

4228 AP151000393479 94-227/1071
పపరర: ఆసజనవయమలల చచనసనబబ యన

94-227/1073 4231 NDX0575431
4230 MLJ2233732
పపరర: పడసరద రరవప� దనమరపరపప�
పపరర: పరరమళ పససపపలలటట�

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:63
లస: పప
94-4/1223

4225 MLJ2235281
పపరర: ససతమమ� చచనసనబబ య�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:40
లస: పప
4241 NDX1155316
పపరర: మబనన షపక

94-227/1070

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:53
లస: ససస స
94-227/1078

94-227/1065

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:87-8-905
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:87-8-907
వయససస:38
లస: ససస స
4235 NDX1376599
పపరర: ఆదద లకకమ పససపపలలటట

94-227/1067

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:50
లస: పప
94-227/1072

4222 NDX2187186
పపరర: దచబబ రర చచనసనబబ యన

తసడడ:డ కకటయఖ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరరబభబమ
ఇసటట ననస:87-8-900
వయససస:45
లస: ససస స

94-227/1069 4227 AP151000393529
4226 NDX1901199
పపరర: యహన బభబమ చచనసనబబ యన
పపరర: హరరబభబమ చచనసనబబ యన

4229 NDX0649954
పపరర: కకటయఖ చచనసనబబ యన

94-227/1064

4246 NDX1483833
పపరర: రమలదచవ పలవల

94-208/1065

భరస : వనసకట రమణ పరలవళ
ఇసటట ననస:87-14
వయససస:57
లస: ససస స
94-216/745

4249 NDX3248952
పపరర: ఇమలమన షపక

94-200/1798

తసడడ:డ మమసస ఫరర షపక
ఇసటట ననస:87-15-2151
వయససస:20
లస: పప
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4250 NDX3251485
పపరర: ఇమలమన షపక
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94-207/835

Deleted

తసడడ:డ మమసస ఫరర షపక
ఇసటట ననస:87-15-2151
వయససస:20
లస: పప
4253 NDX0619361
పపరర: లకడమ మమకకల�

94-165/831

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:45
లస: ససస స
4256 NDX0618942
పపరర: ఖలససస షపక�

94-165/834

94-165/837

94-165/840

94-165/871

94-162/1364

Deleted
94-168/167

భరస : ఆసజనవయమలల అదదరరపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2278
వయససస:37
లస: ససస స
4274 NDX3008935
పపరర: చసకకమమ చధడ వరపప

తసడడ:డ రహహమన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2281
వయససస:29
లస: పప

94-165/835

4260 NDX0621037
పపరర: ననగరరజ మమటట
ర రర�

4263 NDX3058187
పపరర: శశశలజ రరడడడ మలలల

4266 NDX0629550
పపరర: శకనవరసరరడడడ చసతల�

4269 NDX2811289
పపరర: పపడమమమ మలరరద

94-165/838

94-162/1367

94-162/1401

94-165/872

4278 NDX2335834
పపరర: లలలల షపక
తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2281
వయససస:32
లస: పప

94-165/836

4261 NDX0621151
పపరర: తరపతయఖ పసడతల�

94-165/839

4264 NDX2311199
పపరర: చనన మమడ

94-238/902

4267 NDX3155017
పపరర: సరయ లకడమ కరసససదనళళ

94-162/1363

భరస : కకటటసపశసరరవ కరసససదనళళ
ఇసటట ననస:87-16-2184
వయససస:24
లస: ససస స
94-168/1050

94-168/168

4270 NDX2820504
పపరర: ససత నసససమలలల

94-162/1365

భరస : ననగగశశర రరవప నసససమలలల
ఇసటట ననస:87-16-2278
వయససస:47
లస: ససస స
4273 NDX2985737
పపరర: కకటటశశర రరవప చధడవరపప

94-162/1366

తసడడ:డ వనసకయఖ చధడవరపప
ఇసటట ననస:87-16-2280
వయససస:69
లస: పప
94-168/169

తసడడ:డ లలలల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2281
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/171

4258 NDX0619577
పపరర: మలరక లసగరలల�

తసడడ:డ శకనస మమడ
ఇసటట ననస:87-16-1461
వయససస:21
లస: పప

Deleted

4275 NDX2344778
పపరర: మమననన షపక

94-165/833

తసడడ:డ సస మయఖ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:45
లస: పప

భరస : గమరరననథస మలరరద
ఇసటట ననస:87-16-2273
వయససస:52
లస: ససస స

4272 NDX2338093
పపరర: ఆసజనవయమలల అదదరరపరటట

4255 NDX0618975
పపరర: వవళళసగరన కకలల కకలల

తసడడ:డ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ అదదరరపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2278
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప చధడ వరపప
ఇసటట ననస:87-16-2280
వయససస:63
లస: ససస స
4277 NDX2345056
పపరర: బభజ షపక

4257 NDX0618926
పపరర: రఫస షపక�

94-165/830

భరస : ఇసరక కకలల
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యలదగరరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2031
వయససస:45
లస: పప

భరస : గమరరననథస మలరరద
ఇసటట ననస:87-16-2273
వయససస:52
లస: ససస స

4271 NDX2338051
పపరర: పరరశత అదదరరపరటట

94-165/832

భరస : సమమరగదద మలలల
ఇసటట ననస:87-16-269
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2031
వయససస:39
లస: ససస స
4268 NDX2819373
పపరర: పపడమమమ మలరరద

4254 NDX0629071
పపరర: శరరమమ మలతసగర�

4252 NDX0621284
పపరర: పరరశత ఇసదసరర�

భరస : మలలరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఐతసరరజ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:55
లస: పప
4265 NDX0629543
పపరర: దసరరరభవరన చసతల�

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర సరహహబ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:40
లస: పప
4262 NDX0621110
పపరర: మసరసన రరవప దననబబ యన�

94-165/829

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల జజన�
ఇసటట ననస:87-16
వయససస:34
లస: పప
4259 NDX0621102
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ�

4251 NDX0618934
పపరర: లలల బ షపక�

4276 NDX2337590
పపరర: మలబమనన షపక

94-168/170

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2281
వయససస:44
లస: ససస స
94-168/172

4279 NDX2345528
పపరర: రహహమన షపక

94-168/173

తసడడ:డ బమడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2281
వయససస:52
లస: పప
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4280 NDX0628594
పపరర: తరరపతమమ కరమనవన�

94-165/916

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2282
వయససస:28
లస: ససస స
4283 NDX2344802
పపరర: హహసపసన షపక

94-168/175

Deleted
94-168/176

తసడడ:డ కరశమ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2291
వయససస:23
లస: ససస స
4289 NDX2688190
పపరర: వరజరరఉనసణణ షపక

94-168/853

94-162/1368

94-165/977

94-165/918

94-168/1052

Deleted
94-168/180

తసడడ:డ సపఫదన పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2311
వయససస:22
లస: పప
4307 NDX2455020
పపరర: బమజరమమ మసడచ
భరస : పపడమమకమలర మసడచ
ఇసటట ననస:87-16-2315
వయససస:33
లస: ససస స

94-168/177

4290 NDX1749060
పపరర: షకకల షపక

4293 NDX2454734
పపరర: కలమలరర జమమ

4296 NDX1749052
పపరర: జజఖత తమనసపలర

4299 NDX0625665
పపరర: హహసపసన షపక

4302 NDX2337921
పపరర: అమననబ పఠరన

94-227/1084

94-227/1085

4308 NDX2337871
పపరర: లలవణఖ పరరకరల
భరస : రసగ పరరకరల
ఇసటట ననస:87-16-2316
వయససస:27
లస: ససస స

4288 NDX2688224
పపరర: ఖసరస సయద షపక

94-168/852

4291 NDX2687960
పపరర: అసకకరరడడడ తషమమ

94-227/1210

4294 NDX2688109
పపరర: శశశదన బ షపక

94-227/1211

భరస : షరయళద నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2295
వయససస:42
లస: ససస స
94-227/1086

4297 NDX3014735
పపరర: ఖజజబ షపక

94-168/1051

భరస : ననగమరశల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2302
వయససస:24
లస: ససస స
94-165/919

4300 NDX2688133
పపరర: హబబ షపక

94-168/854

తసడడ:డ హహసపన నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2306
వయససస:25
లస: పప
94-168/178

4303 NDX2345452
పపరర: రసజజన వల షపక

94-168/179

తసడడ:డ ననగమల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2311
వయససస:20
లస: పప
94-168/181

తసడడ:డ ననగమల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2311
వయససస:22
లస: పప
94-200/60

94-162/1461

తసడడ:డ నరరససరరడడడ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2292
వయససస:20
లస: పప

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2311
వయససస:64
లస: ససస స
4305 NDX2337541
పపరర: ననగమర ఖలససస షపక

4285 NDX3236288
పపరర: వహహద షపక

తసడడ:డ మహబమబ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2291
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2306
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరఠక మహమమద
ఇసటట ననస:87-16-2307
వయససస:38
లస: పప
4304 NDX2337491
పపరర: ఖలససస సపఫదన పఠరన

4287 NDX2336709
పపరర: ససబభన షపక

94-168/174

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2290, ZERO LANE
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరగర బభబమ తమనసపలర
ఇసటట ననస:87-16-2298
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2306
వయససస:40
లస: ససస స
4301 NDX3014701
పపరర: కరరమమలర మహమమద

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2290
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమష జమమ
ఇసటట ననస:87-16-2293
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమశ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2297
వయససస:36
లస: ససస స
4298 NDX0625566
పపరర: దరరఖబ షపక షపక

94-168/851

భరస : బభజబభషర మహమమద
ఇసటట ననస:87-16-2291
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ డననయయలల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2293
వయససస:40
లస: పప
4295 NDX2706158
పపరర: కలమలరర జమమ

4284 NDX2583185
పపరర: నగమరబభజ షపక

4282 NDX2344844
పపరర: హబబన సయఖద

భరస : చనన ఆదమమ సయఖద
ఇసటట ననస:87-16-2285
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద షపక
ఇసటట ననస:87-16-2291
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరశస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2291
వయససస:41
లస: ససస స
4292 NDX2857530
పపరర: రమమశ జమమ

94-165/917

తలర : ననగమలలర శశరర�
ఇసటట ననస:87-16-2283
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2290
వయససస:24
లస: పప
4286 NDX2338549
పపరర: హససనన షపక

4281 NDX0628636
పపరర: వనసకటలకడమ పతస కకసడ�

4306 NDX2337749
పపరర: ననగమర వరల పఠరన

94-168/182

తసడడ:డ హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2311
వయససస:43
లస: పప
94-168/183

4309 NDX2337830
పపరర: దచవ పరరకరల

94-168/184

భరస : గరలయఖ పరరకరల
ఇసటట ననస:87-16-2316
వయససస:73
లస: ససస స
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94-165/920

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:87-16-2323
వయససస:58
లస: ససస స
4313 NDX0627604
పపరర: ససభభన షపక�

94-165/923

94-165/925

94-168/185

94-165/980

94-165/983

4320 NDX2337780
పపరర: జఫరర సరదదక షపక

4323 NDX2688786
పపరర: సరశత జతపరరఠస

94-165/984

తసడడ:డ బరయఖ కలకక
ఇసటట ననస:87-16-2334
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:49
లస: పప

94-165/981

94-165/979

4321 NDX2336261
పపరర: ససభభన షపక

94-168/187

4324 NDX2688778
పపరర: ఏససదనసస గసజ

94-165/982

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2330
వయససస:37
లస: ససస స

4329 NDX2688497
పపరర: ఆనసద రరజ గననరరపఅల

4332 NDX3283231
పపరర: వనసకట రమణ కలకక

4338 NDX2688166
పపరర: శకనవరసరరరవప గమసజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:49
లస: పప

94-23/637

భరస : ఆసజనవయమలల గననరరపఅల
ఇసటట ననస:87-16-2333
వయససస:61
లస: ససస స
94-165/985

4330 NDX2689784
పపరర: ఆసజనవయమలల గననరరపఅల

94-166/687

తసడడ:డ చననయఖ గననరరపఅల
ఇసటట ననస:87-16-2333
వయససస:70
లస: పప
94-227/1561

94-165/986

భరస : శకనవరసరరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:40
లస: ససస స
94-165/1141

4318 NDX2688471
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:డ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:28
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప కలకక
ఇసటట ననస:87-16-2334
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:22
లస: పప

94-165/924

94-165/926 4327 NDX2692648
4326 NDX0627778
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప� పతస కకసడ�
పపరర: పసచచమమ గననరరపఅల

94-162/1370 4335 NDX2688422
4334 NDX2821445
పపరర: వసశ కకషష రవ తచజ రరజ గమసజ
పపరర: పదనమవత గమసజ

4337 NDX2806719
పపరర: శకనవరసరరవప గమసజ

94-168/186

తసడడ:డ చననయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2333
వయససస:18
లస: పప
94-227/1560

4315 NDX0627919
పపరర: సరవతడ ససరవరపప�

తసడడ:డ ఇమలసషర నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2331
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2333
వయససస:60
లస: ససస స
4331 NDX3283223
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కలకక

94-165/978

భరస : శకనస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2329
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏససదనసస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2330
వయససస:35
లస: ససస స
4328 NDX2688406
పపరర: పసచచమమ గననరరపఅల

4317 NDX2688737
పపరర: రగశరసజహ షపక

94-165/922

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2329
వయససస:25
లస: ససస స
4325 NDX2688000
పపరర: సశరరజఖస గసజ

94-162/1259

తసడడ:డ షరఠఫ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర సరదదక షపక
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:22
లస: ససస స
4322 NDX2688612
పపరర: అసకమమ జడకర పటట

4314 NDX2706133
పపరర: ఫరతమ షపక

4312 NDX0627885
పపరర: ససభభన షపక�

తసడడ:డ మరరవల�
ఇసటట ననస:87-16-2323
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససభభన నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకపపడడ ససరవరపప
ఇసటట ననస:87-16-2324
వయససస:55
లస: పప
4319 NDX2344984
పపరర: కరరషరమ షపక

94-165/921

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:87-16-2323
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ�
ఇసటట ననస:87-16-2323
వయససస:36
లస: పప
4316 NDX0627943
పపరర: మహనరరవప ససరవరపప

4311 NDX0627810
పపరర: ననగమర వల షపక�

94-162/1369
4333 NDX2940450
పపరర: వనసకట కకటట శవ రరజకలమలర
గమసజ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:26
లస: పప

4336 NDX2806750
పపరర: పదనమవత గమసజ

94-165/1086

భరస : శకనవరస రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:87-16-2337
వయససస:40
లస: ససస స
94-168/855

4339 NDX2744647
పపరర: అశశక యనమల

94-162/1371

తసడడ:డ శకనస యనమల
ఇసటట ననస:87-16-2341
వయససస:20
లస: పప
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94-165/927

భరస : చనన వల సయఖద
ఇసటట ననస:87-16-2341
వయససస:55
లస: ససస స
4343 NDX0626812
పపరర: వనసకరయమమ గమసజ�

94-165/929

94-168/1053

94-165/933

94-227/1089

94-196/842

94-162/1260

94-165/989

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర పపలలలలరర
ఇసటట ననస:87-16-2358
వయససస:39
లస: పప

94-49/613

4362 NDX2688380
పపరర: రతయఖ పరలపరరస

94-227/1212

4365 NDX2063592
పపరర: ససహనన షపక

94-5/1101

4368 NDX0628586
పపరర: రమణమమ దససపపల�
భరస : వనసకటపరపరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2360
వయససస:57
లస: ససస స

94-165/932

4351 NDX1749045
పపరర: హనసమలయమమ యపరరరబ

94-227/1088

4354 NDX2695385
పపరర: వజయ బభబమ చసతలపపడడ

94-196/841

4357 NDX2708410
పపరర: అసకమమ రరవప పరలపరరస

94-152/626

తసడడ:డ శకనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:33
లస: పప
94-162/1372

4360 NDX2688281
పపరర: కకటటశశరమమ పరలపరరస

94-165/988

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:46
లస: ససస స
94-165/990

4363 NDX2688943
పపరర: భవన దసరర పరలపరరస

94-165/991

భరస : అసకమమరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:23
లస: ససస స
94-227/1090

భరస : కససమర వల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2356
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/1092

4348 NDX0628479
పపరర: కకటమమ వలలర పప�

తసడడ:డ వనసకటశశరరర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:87-16-2349
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ రగదదద లదయనన
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:18
లస: ససస స
4367 NDX2063642
పపరర: ననరరయణమమ పపలలలలరర

4359 NDX2804425
పపరర: భవన దసరర పరలపరరస

94-165/931

భరస : వనసకటటశశరరర యపరరరబ
ఇసటట ననస:87-16-2348
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:35
లస: ససస స
4364 NDX2635779
పపరర: పసచచమమ రగదద లదయనన

94-227/1087

4353 NDX2704393
పపరర: వజయ కలమలరర చసతలపపడడ

4356 NDX2633063
పపరర: రతయఖ పరలపరరస

4345 NDX0628917
పపరర: ససరగష కలమలర తచలగతతటట

భరస : వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:87-16-2347
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కరవవటట
ఇసటట ననస:87-16-2354
వయససస:28
లస: పప
4361 NDX2688968
పపరర: హహహమవత మగఠర

94-168/1054

భరస : వజయ బభబమ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:87-16-2349
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బభబమ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:87-16-2349
వయససస:19
లస: పప
4358 NDX2687887
పపరర: శవ వనసకటరరవప పరలపరరస

4350 NDX1848565
పపరర: కకషష వవణణ జకలకల

94-165/987

తసడడ:డ యన తచలగతతటట
ఇసటట ననస:87-16-2343
వయససస:28
లస: పప

భరస : బభలగమరవయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:87-16-2348
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:87-16-2348
వయససస:35
లస: పప
4355 NDX2700292
పపరర: ససధదర చసతలపపడడ

94-165/930

భరస : దసరర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:87-16-2343
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2347
వయససస:80
లస: పప
4352 NDX1848573
పపరర: బభలగమరవయఖ జకలకల

4344 NDX0626804
పపరర: పరరశత గమసజ�

4347 NDX3193745
పపరర: ససభదడ వనమమల

4342 NDX2687945
పపరర: అశశక బభబమ యనమల

తసడడ:డ శకనస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2341
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:87-16-2343
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:87-16-2343
వయససస:32
లస: పప
4349 NDX0628446
పపరర: వనసకట సరశమ వలలర పప�

94-165/928

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:87-16-2341
వయససస:37
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2343
వయససస:39
లస: ససస స
4346 NDX3196276
పపరర: దసరర రరవప వనమమల

4341 NDX0627851
పపరర: రససల సయఖద�

4366 NDX2063584
పపరర: సలమల షపక

94-227/1091

భరస : హసజ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2356
వయససస:41
లస: ససస స
94-165/934

4369 NDX2347839
పపరర: బమలఖ బబజవరడ

94-168/188

తసడడ:డ ససబభబరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:87-16-2360
వయససస:27
లస: ససస స
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4370 NDX3204674
పపరర: ఏడడకకసడలల మసచనల

94-162/1373

Deleted

తసడడ:డ గమరవయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:34
లస: పప

4373 NDX2336014
పపరర: వలర పదమ కలవకకలలర

94-168/189

భరస : డననయయల కలవకకలలర
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:54
లస: ససస స
4376 NDX3171295
పపరర: ననగగసదడస మసచల

94-227/1444

94-227/1093

94-162/7

94-168/192

94-162/8

94-168/1056

భరస : పపలలరరరవప మసటట
ఇసటట ననస:87-16-2390
వయససస:25
లస: ససస స

94-165/935

4383 NDX0651687
పపరర: మరరబ షపక�

4386 NDX2344745
పపరర: బభబమ భమధదటట

4389 NDX2692234
పపరర: శవ కగశమమ మలలరల

4392 NDX2698371
పపరర: రరమయఖ మలలరల

94-200/1132

4395 NDX2688042
పపరర: ననగలకడమ వననన

94-165/936

4398 NDX2392900
పపరర: పపలలరరరవప మసటట
తసడడ:డ దసరరరరరవప మసటట
ఇసటట ననస:87-16-2390
వయససస:33
లస: పప

4378 NDX2455079
పపరర: చననరరజ పపజల

94-200/61

4381 NDX0626598
పపరర: రససల బ షపక

94-162/6

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2380
వయససస:42
లస: ససస స
94-165/937

4384 NDX2336220
పపరర: రగజజ రరణణ భమదదటట

94-168/191

భరస : అచచచశశర రరవప భమదదటట
ఇసటట ననస:87-16-2382
వయససస:25
లస: ససస స
94-168/193

4387 NDX2338598
పపరర: అచచచశశరరరవప భమదదటట

94-168/194

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప భమదదటట
ఇసటట ననస:87-16-2382
వయససస:29
లస: పప
94-162/1261

4390 NDX3214962
పపరర: దసరర భవన మలలరల

94-162/1375

తసడడ:డ రరమయఖ మలలరల
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:23
లస: ససస స
94-196/843

4393 NDX2698629
పపరర: వనసకట పదనమవత మలలరల

94-196/844

భరస : రరమయఖ మలలరల
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:49
లస: ససస స
94-162/1262

భరస : రమణయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2386
వయససస:58
లస: ససస స
94-162/9

94-168/1055

తసడడ:డ పసతనచయఖ పపజల
ఇసటట ననస:87-16-2376
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ మలలరల
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మలలరల
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:23
లస: ససస స
4397 NDX2392843
పపరర: లకడమ మసటట

4380 NDX0625491
పపరర: కకటయఖ కరసడడడకలసట

4375 NDX3176674
పపరర: ఏడడకకసడలల మసచనల

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ మలలరల
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటష జకకసపపడడ
ఇసటట ననస:87-16-2384
వయససస:26
లస: ససస స
4394 NDX2700425
పపరర: దసరర భవన మలలరల

4377 NDX0629725
పపరర: యన తచలగతతటట�

94-166/688

తసడడ:డ గమరవయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప భమధదటట
ఇసటట ననస:87-16-2382
వయససస:26
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2383
వయససస:45
లస: ససస స
4391 NDX3184140
పపరర: శవ కగశమమ మలలరల

94-168/190

భరస : ననగమర వల�
ఇసటట ననస:87-16-2380
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ� పతస పరటట
ఇసటట ననస:87-16-2382
వయససస:49
లస: ససస స
4388 NDX0626655
పపరర: రహసతషన షపక షపక

4374 NDX2335651
పపరర: కకటయఖ కలవకకలలర

4372 NDX2697845
పపరర: పడసరద కలవకకలల

తసడడ:డ డననయల కలవకకలల
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరసడడడకలసట
ఇసటట ననస:87-16-2377
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ�
ఇసటట ననస:87-16-2380
వయససస:42
లస: పప
4385 NDX0669325
పపరర: రమణ� పతస పరటట�

భరస : ఏడడకకసడలల మసచనల
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2371
వయససస:55
లస: పప

భరస : చననరరజ పపజల
ఇసటట ననస:87-16-2376
వయససస:28
లస: ససస స
4382 NDX0626580
పపరర: జలలన షపక�

94-162/1374

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:66
లస: పప

భరస : గమరవయఖ బల
ఇసటట ననస:87-16-2367
వయససస:47
లస: ససస స
4379 NDX2454775
పపరర: మసగమమ పపజల

4371 NDX3178167
పపరర: రమణ మసచనల

4396 NDX3177821
పపరర: వసశ సరయ కకషష మరగరన

94-227/1445

తసడడ:డ మలర శశర రరవప మరగరన
ఇసటట ననస:87-16-2389
వయససస:18
లస: పప
94-162/10

4399 NDX2347862
పపరర: పపలలరరరవప మసటట

94-168/195

తసడడ:డ దసరర రరవప మసటట
ఇసటట ననస:87-16-2390
వయససస:33
లస: పప
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4400 NDX2817344
పపరర: ఝనస రరణణ పపలర గమర

94-162/1376

భరస : ననగ రరజ పపలర గమర
ఇసటట ననస:87-16-2393
వయససస:19
లస: ససస స
4403 NDX3191038
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒరరస

94-168/1057

94-162/14

94-162/16

94-162/1264

94-168/1060

94-168/1063

94-162/18

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:87-16-2414
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:87-16-2415
వయససస:46
లస: పప

4410 NDX0619031
పపరర: అకబర అల షపక�

94-162/17

4413 NDX3208626
పపరర: చనరమమ కకల

4416 NDX3209806
పపరర: చనరమమ కకల

4419 NDX3157229
పపరర: చనరమమ కకల

94-162/1377

94-168/1061

94-162/21

94-168/1064

94-162/19

4428 NDX0619619
పపరర: శశషయఖ యడర �
తసడడ:డ ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2417
వయససస:80
లస: పప

94-168/1059

4411 NDX2715084
పపరర: ఏసస బభబఊ కకల

94-162/1263

4414 NDX3188026
పపరర: సమలదననస కసభస పటట

94-162/1378

భరస : పపదద బబనన కసభస పటట
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:36
లస: ససస స
4417 NDX3208147
పపరర: చనరమమ కకల

94-168/1062

4420 NDX2702504
పపరర: సమలదననస కసభసపరటట

94-181/1197

భరస : పపదద బబనన
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:36
లస: ససస స
4423 NDX0619767
పపరర: ఖలల షపక�

94-162/20

తసడడ:డ చనన బమడచ�
ఇసటట ననస:87-16-2414
వయససస:38
లస: పప
94-162/22

భరస : జజకకర�
ఇసటట ననస:87-16-2415
వయససస:40
లస: ససస స
94-162/24

4408 NDX3014743
పపరర: యహన యయలకరపత

Deleted

Deleted

4425 NDX0618769
పపరర: నషసదన షపక�

94-162/13

భరస : జన కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జన కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:55
లస: ససస స

4422 NDX0619536
పపరర: మసరసన షపక�

4405 NDX0626176
పపరర: రసగరరరవప చగడవరపప�

తసడడ:డ రగశయఖ కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:21
లస: పప

భరస : అజర ర అల�
ఇసటట ననస:87-16-2414
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2415
వయససస:35
లస: ససస స
4427 NDX0618751
పపరర: జజకకర షపక

94-162/12

తసడడ:డ తరరపరలల యయలకరపత
ఇసటట ననస:87-16-2408
వయససస:47
లస: పప

భరస : జన కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:55
లస: ససస స

Deleted

4424 NDX0619429
పపరర: షరరమల పఠరన

94-162/15

Deleted

భరస : జన కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:55
లస: ససస స

4421 NDX0619056
పపరర: నసరర షపక�

4407 NDX2480291
పపరర: యహన ఏలకపరటట

భరస : జన కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:60
లస: పప
4418 NDX3196912
పపరర: చనరమమ కకల

4402 NDX0629923
పపరర: వనసకటటసశరరర గసగపటర

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2405
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మకస రరస మయల�
ఇసటట ననస:87-16-2411
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ కకల
ఇసటట ననస:87-16-2413
వయససస:19
లస: ససస స
4415 NDX3190113
పపరర: జన కకల

94-168/1058

తసడడ:డ thirupalu ఏలకపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2408
వయససస:48
లస: పప

భరస : అకబర అల�
ఇసటట ననస:87-16-2411
వయససస:50
లస: ససస స
4412 NDX2712776
పపరర: జజఖత కకల

4404 NDX3199700
పపరర: శవ పరరశత ఒరరస
భరస : వనసకటటశశరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:87-16-2403
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యహన ఏలకపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2408
వయససస:38
లస: ససస స
4409 NDX0619866
పపరర: మమసతనజ షపక�

94-162/11

భరస : వనసకటటసశరరర గసగపటర
తసడడ:డ ససబబయఖ గసగపటర
ఇసటట ననస:87-16-2395 KAMAKSHI COLD ఇసటట ననస:87-16-2395 KAMAKSHI COLD
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:87-16-2403
వయససస:30
లస: పప
4406 NDX2480275
పపరర: alees ఏలకపరటట

4401 NDX0630152
పపరర: హహహమలవత గసగపటర

4426 NDX0619098
పపరర: మహమద ఖలన పఠరన�

94-162/23

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:87-16-2415
వయససస:38
లస: పప
94-162/25

4429 NDX2454999
పపరర: వనసకట రమణ కరకలనసరర

94-200/62

భరస : ఏడడకకసడల రరడడ కరకలనసరర
ఇసటట ననస:87-16-2418
వయససస:27
లస: ససస స
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4430 NDX2444818
పపరర: బభల కకటటశశరర మసడలనవన

94-168/196

భరస : శకనవరసరరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:87-16-2419
వయససస:34
లస: ససస స
4433 NDX0619007
పపరర: శరసతయఖ కసపర�

94-162/27

94-168/198

94-162/30

94-162/33

94-162/36

94-162/39

94-162/42

భరస : చననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:80
లస: ససస స

4443 NDX0629790
పపరర: చచననయఖ పడతసపరటట�

4446 NDX0619106
పపరర: కకటమమ చననపరరడడ �

4449 NDX0619593
పపరర: బడహమరరడడడ చననపరరడడడ�

4452 NDX0642041
పపరర: తరరపత రరడడడ చననపరరడడడ�

94-162/44

4455 NDX0619676
పపరర: సరవతడ భభగఖస భభగఖస

94-162/34

4458 NDX0619668
పపరర: రవ భభగఖస�
తసడడ:డ తరరపరల�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:35
లస: పప

4438 NDX3213949
పపరర: మసగమమ ఠమమసపత

94-162/1379

4441 NDX0631127
పపరర: రరకకమణణ కలకలనసరర�

94-162/32

4444 NDX0619643
పపరర: వనసకటటశశరరర కకససరర�

94-162/35

తసడడ:డ పపదద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2431
వయససస:40
లస: పప
94-162/37

4447 NDX0619122
పపరర: ససబభబరరడడడ చననపరరడడడ�

94-162/38

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:30
లస: పప
94-162/40

4450 NDX0619627
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ కగతషరరడ�డడ

94-162/41

తసడడ:డ గరదచరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:35
లస: పప
94-162/43

4453 NDX3034733
పపరర: కలమలరర అలవరలపఅల

94-162/1380

భరస : రమణ రరడడడ అలవరలపఅల
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:23
లస: ససస స
94-162/45

భరస : లసగరరజ భభగఖస
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:33
లస: ససస స
94-162/47

94-162/29

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2430
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:30
లస: ససస స
4457 NDX0619684
పపరర: ఆదచమమ నసకతతట�

94-162/31

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:40
లస: పప
4454 NDX0618967
పపరర: లలవణఖ భభగఖస�

4440 NDX0619247
పపరర: ససతనరతనస పసనననసటట�

4435 NDX0641977
పపరర: కకసడల రరవప పసనననసటట�

భరస : రరమకకటట ఠమమసపత
ఇసటట ననస:87-16-2427
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:30
లస: పప
4451 NDX0619700
పపరర: గమరరసరశమ గమసడడబబ యన�

94-162/1265

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:87-16-2430
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగగసడ రరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2432
వయససస:32
లస: ససస స
4448 NDX0619718
పపరర: రవ కలమలర పసనననసటట�

4437 NDX2688364
పపరర: పడసరద మమడ

94-162/26

తసడడ:డ అపపలసరశమ�
ఇసటట ననస:87-16-2420
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2429
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2430
వయససస:30
లస: ససస స
4445 NDX0619023
పపరర: ససశల కగతసరరడడడ�

94-162/28

తసడడ:డ గమరవయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2427
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2429
వయససస:40
లస: ససస స
4442 NDX0619320
పపరర: అసకమమ గమసడబబ యన�

4434 NDX2441293
పపరర: ససధనకరరచనరర ఉతస రరదద

4432 NDX2441319
పపరర: అలవవలల కటట

భరస : ఆసజనవయలల కటట
ఇసటట ననస:87-16-2420
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబచనరర లలట ఉతస రరదద
ఇసటట ననస:87-16-2420
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2421
వయససస:25
లస: ససస స
4439 NDX0619528
పపరర: ససబమబలల కసపర�

94-168/197

తసడడ:డ రరమయఖ మసడలనవన
ఇసటట ననస:87-16-2419
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ థనమస�
ఇసటట ననస:87-16-2420
వయససస:40
లస: పప
4436 NDX2347805
పపరర: రజయల షపక

4431 NDX2345023
పపరర: శకనవరస రరవప మసడలనవన

4456 NDX0618660
పపరర: మరరబ షపక�

94-162/46

భరస : మమలలల�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:36
లస: ససస స
94-162/48

4459 NDX0619692
పపరర: లసగరరజ భభగఖస�

94-162/49

తసడడ:డ తరరపరల�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:36
లస: పప
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4460 NDX0618900
పపరర: రరమయఖ భభగఖస�
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94-162/50

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:50
లస: పప
94-168/199

భరస : అపరపరరవప శసబన
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:37
లస: ససస స

94-166/689

తసడడ:డ అపపరరవప శసబన
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:18
లస: పప
94-168/200
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4
NDX2391399
పపరర: అనసష ఏడస
ర రర

94-199/1026

7
NDX3057924
పపరర: ససజజత తవవటట

94-224/1040

94-227/1257

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:1-52-1
వయససస:29
లస: ససస స
10
NDX3104049
పపరర: కకసడల రరవప గమసటటపలర

94-200/1230

94-223/1127

94-223/1135

భరస : బల ఇననయఖ చవశకలల
ఇసటట ననస:4-303
వయససస:53
లస: ససస స
19
NDX2861847
పపరర: శకనవరస రరవప కలసచనల

5
NDX2388395
పపరర: హరఠష తతట

94-223/831

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:1-51
వయససస:50
లస: పప

8
NDX3156635
పపరర: నసదన నశరసకరరరవప

9
NDX2522787
పపరర: పవన కలమలర కకమర

11
NDX2964591
పపరర: సరశత కకడనల

14
NDX2632164
పపరర: లలవణఖ రరడడడ బరస

94-227/1255

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:5-8-902/C
వయససస:48
లస: పప

94-200/1231

12
NDX2700052
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరడడ
గమజవరఠబ
తసడడ:డ వనసకటరరడడడ గమజవరఠబ
ఇసటట ననస:3-4-13
వయససస:36
లస: పప

94-200/1128

15
NDX2809986
పపరర: అనల కలమలర వరస
తసడడ:డ రతయఖ వరస
ఇసటట ననస:4-41
వయససస:18
లస: పప

17
NDX3163490
పపరర: శవ మదచద

18
NDX2879070
పపరర: రమణ కలసచనల

94-223/1137

23
NDX2994994
పపరర: కకటటశశర రరవప సరలలరర
తసడడ:డ యయసస బమ సరలలరర
ఇసటట ననస:05-22-464/A
వయససస:22
లస: పప

94-200/1127

94-222/747

94-222/749

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-8-002/C
వయససస:43
లస: ససస స
94-222/750

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:5-8-902/C
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/1

94-91/1

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకమర
ఇసటట ననస:2-5-650 flatno 501 harichanada
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ బరస
ఇసటట ననస:3RD lane, I.P.D.Colony
వయససస:19
లస: ససస స

20
NDX2879237
పపరర: శక లకడమ కలసచనల

94-228/467

94-222/694
6
NDX2829943
పపరర: వనసకట కకటటశశ రరవప పపసపరటట

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-33-78,GUJJANAGUNDLA
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గసగనన మదచద
ఇసటట ననస:5-3-504
వయససస:21
లస: పప
94-200/1388

3
NDX2692713
పపరర: మహబమ ససభభన పఠరన

తసడడ:డ హహసపన పఠరన
ఇసటట ననస:1-3-81
వయససస:39
లస: పప

భరస : నవన కలమలర గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:2--17-48
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కకరస రపత
ఇసటట ననస:3 line
వయససస:26
లస: పప
16
NDX3152386
పపరర: పదమ కలమలరర చవశకలల

94-223/1043

భరస : లకడమ పత నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:1-120
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకయయమయ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:2-16-37
వయససస:83
లస: పప
13
NDX3058997
పపరర: జయరరజ కకరస రపత

2
NDX3059383
పపరర: కకరస ప
ర త వజయ

భరస : కకటటశశర రరవప కకరస రపత
ఇసటట ననస:1-3-4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరగష బభబమ ఏడస
ర రర
ఇసటట ననస:1-6-32
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వవవక రరజ సస లసకక
ఇసటట ననస:5-22-52,6/14
వయససస:26
లస: ససస స

4464 NDX2345098
పపరర: అపరపరరవప శ౦బన

4462 NDX2698959
పపరర: మమరళ కకషష శసబన

తసడడ:డ సననఖసస అపపడడ శ౦బన
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బబజగమ
ఇసటట ననస:01-01-1978
వయససస:41
లస: పప

22
NDX2391597
పపరర: లనన సస లసకక

94-162/51

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2433
వయససస:55
లస: పప

4463 NDX2337897
పపరర: జయమమ శసబన

1
NDX2969533
పపరర: దసస గరరర బబజగమ

4461 NDX0619346
పపరర: తరరపరల భభగఖస�

21
NDX2879096
పపరర: వవణమ గగపరల రరవప కలసచనల

94-222/751

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-8-902/C
వయససస:21
లస: పప
94-227/1253

24
NDX3123551
పపరర: శరకవణణ మదదద

94-223/1379

భరస : ననగరరజ కలమలర మదదద
ఇసటట ననస:5-67-25
వయససస:35
లస: ససస స
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25
SQX2046704
పపరర: జజఖత సశరఠప శలస
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95-4/980

తసడడ:డ రఘమ శలస
ఇసటట ననస:5-87-42/5
వయససస:21
లస: పప
28
NDX3206901
పపరర: వవణమ గగపరల దదవల

26
NDX2393197
పపరర: మతసలగరరర మమకరకరర

తసడడ:డ నరసయఖ మమకరకరర
ఇసటట ననస:5-92-42/6,2ND LINE
వయససస:31
లస: పప
94-199/1199

29
NDX0649970
పపరర: రరజ ఛనసబటట

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ రరవప దదవల
ఇసటట ననస:6-7-951/3
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ దసరర యఖ ఛనసబటట
ఇసటట ననస:6-18-2437
వయససస:35
లస: పప

31
NDX2177153
పపరర: ఈశశరమమ గమఱఱ స

32
NDX3021011
పపరర: ససధఖ వరససరరడడడ

94-223/835

భరస : శకనవరస రరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:6-20-2855
వయససస:39
లస: ససస స
34
NDX3188877
పపరర: ససజజత వనగసటట

94-227/1350

94-223/838

94-223/840

94-223/995

95-84/746

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బటటట
ఇసటట ననస:8-12-13/4
వయససస:24
లస: పప

41
NDX2532638
పపరర: నగడ అమల

44
NDX2485118
పపరర: రరధ సరతషలలరర

47
SQX2087096
పపరర: ధనలకడమ కటకస

94-223/2

50
NDX0043810
పపరర: రమణ కరరడర

94-223/839

53
NDX3060092
పపరర: వజయ లకడమ మరరక శశటట

94-223/994

33
NDX2937522
పపరర: వజయ కలమలర కకడమల

94-222/752

36
NDX2534675
పపరర: కకషష కలమలరర తతకల

94-223/837

39
NDX2650356
పపరర: హనసమసత రరవప సటటట

94-223/996

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సటటట
ఇసటట ననస:7-17-448/58
వయససస:22
లస: పప
94-223/841

42
NDX2556819
పపరర: రతన కలమలరర

94-223/997

తసడడ:డ బబ స బభబమ
ఇసటట ననస:7-17-449/25
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/1

45
NDX2654309
పపరర: వనఫషషవ మలర పపదద

94-223/998

తసడడ:డ పడసరద మలర పపదదద
ఇసటట ననస:7-19-24
వయససస:19
లస: ససస స
95-86/1074

48
NDX0692640
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర పపరవల

94-223/842

తసడడ:డ మసరసన పపరవత
ఇసటట ననస:8-3-710
వయససస:39
లస: పప
94-199/1

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:8-7-2504
వయససస:38
లస: ససస స
95-89/3

30
NDX2678720
పపరర: వనసకట ననగ సరయ పవరననజ
శకహరర శసగసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శసగసశశటట
ఇసటట ననస:6-20-20
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:7-17-446
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తషలససమహన రరవప కటకస
ఇసటట ననస:8-3-274
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమఏలల బబ డడగమ
ఇసటట ననస:8-5-1576
వయససస:34
లస: పప
52
SQX1819507
పపరర: పవన కలమలర బటటట

94-223/836

భరస : ససరగష సరతషలలరర
ఇసటట ననస:7-19-16
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గ బలర
ఇసటట ననస:8-2-3/4
వయససస:32
లస: ససస స
49
NDX2173102
పపరర: మమతనఖలల బబ డడగమ

38
NDX2461705
పపరర: ససదదప కనపరల

94-223/833

తసడడ:డ ఆరగన బభబమ కకడమల
ఇసటట ననస:7-6-846-66
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:7-17-449/16
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస వనలలచసరర
ఇసటట ననస:7 - 17 -500
వయససస:19
లస: ససస స
46
SQX2083095
పపరర: గగరర పరరశత బలర

94-200/1392

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:7-17-448
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బమలలర
ఇసటట ననస:7-17-449/12
వయససస:32
లస: ససస స
43
NDX2706968
పపరర: నలమ వనలలచసరర

94-223/834

తసడడ:డ రరధ కకషష గగళళ
ఇసటట ననస:7-17-404
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప కనపరల
ఇసటట ననస:7-17-448
వయససస:23
లస: ససస స
40
NDX2454387
పపరర: ససతతషమమ బమలలర

35
NDX2532315
పపరర: భభరర వ గగళర

27
NDX0492785
పపరర: సతఖననరరయణ శకరరమమలల

తసడడ:డ గమరవయఖ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:6-1-352
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:7-6-240/2
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస వనగసటట
ఇసటట ననస:7-16-202
వయససస:32
లస: ససస స
37
NDX2461663
పపరర: శరకవణణ కనపరల

94-200/1

51
NDX1631663
పపరర: మలలర సవరఠ వరకర

94-199/2

భరస : అనసత రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:8-8-3018
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/1149

భరస : వనసకట శవ ననగగశశర రరవప మరఠ శశటట
ఇసటట ననస:8-12-77A
వయససస:43
లస: ససస స

54
NDX2722502
పపరర: లకడమ కలరక

94-200/1396

భరస : శకనస కలరక
ఇసటట ననస:8-12-3594
వయససస:26
లస: ససస స
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55
NDX3146073
పపరర: మల కకసడ రరడడడ ససగన

94-200/1397

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:8-13-3781
వయససస:34
లస: పప
58
NDX3114378
పపరర: అఖల భమవనవశశరర వనలరసకక

94-200/1218

95-146/744

95-146/3

94-200/2

94-223/843

94-224/1048

94-227/1552

94-222/830

71
NDX3100427
పపరర: ననగమర షపక షపక

74
NDX2352474
పపరర: దసరర కలసచనల

77
NDX2802478
పపరర: బలరరజ ఠమమసపత

94-200/1225

80
NDX3201076
పపరర: కకషష తచజ గమసటటపలర

94-224/1232

83
NDX1945114
పపరర: ననగ మణణ భతనడజ
తసడడ:డ రమమశ భతనడజ
ఇసటట ననస:18-13-3769/1
వయససస:55
లస: ససస స

95-146/2

66
SQX1908748
పపరర: రమఖ పడశరసత బసడడ

95-146/5

69
NDX2957488
పపరర: మణణకరసత ససదద

94-223/1044

72
NDX2352482
పపరర: శలప కలసచనల

94-224/1047

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:15-117/23/A
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/1049

75
NDX3266798
పపరర: శరసత గగగమల

94-227/1551

భరస : శవ గగగమల
ఇసటట ననస:16-86-2808
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1223

94-223/1045

తసడడ:డ రరమ రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:18-6-1650
వయససస:21
లస: పప
94-227/1258

63
SQX1749001
పపరర: రరజగసదడ చనరర కమమ

తసడడ:డ పపలర యఖ ససదద
ఇసటట ననస:15-9-18
వయససస:24
లస: పప

Deleted

Deleted

భరస : ఆడమరరరఫ షరఠఫ
ఇసటట ననస:18-13-1130
వయససస:86
లస: ససస స

68
NDX3229168
పపరర: రరమజ గగతస వరగగలల

94-199/968

భరస : డచవడ బసడడ
ఇసటట ననస:12-16-186
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బభబమ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:16-125
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:16-303
వయససస:20
లస: పప
82
NDX3073277
పపరర: శరరఫసన షపక

95-146/4

భరస : పరమమశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:15-117/23/A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ గగగమల
ఇసటట ననస:16-86-2808
వయససస:19
లస: పప
79
NDX2880805
పపరర: భభసకర రరడడడ గరడడ

65
SQX1748714
పపరర: శక రరమ మమరరస సస మమ

60
NDX2669356
పపరర: నవన వలలర పప

తసడడ:డ దచవవసదడ చనరర కమమ
ఇసటట ననస:12-16-20
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: మసరసన బఇవనఫ షపక షపక
ఇసటట ననస:15-21-202
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:15-117/23/A
వయససస:23
లస: ససస స
76
NDX3267143
పపరర: ననరరయణ గగగమల

95-146/766

తసడడ:డ అసబబతకర వరగగలల
ఇసటట ననస:14-5-72
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ససబబరరయమడడ ఏదసదల
ఇసటట ననస:15-14-10513/1
వయససస:43
లస: పప
73
NDX2352508
పపరర: లకడమ కలసచనల

62
SQX2119063
పపరర: గగపస మమళళపరటట

94-199/1202

తసడడ:డ వరసజనవయమలల వలలర పప
ఇసటట ననస:12-11-878
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ టటమమశశర రరవప సస మమ
ఇసటట ననస:12-16-22
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరసర
ఇసటట ననస:13-8-175
వయససస:26
లస: పప
70
NDX2520286
పపరర: పపలర యఖ ఏదసదల

94-199/1027

తసడడ:డ పపలర రరవప మమలలపత
ఇసటట ననస:12-16-12
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస సస మమ
ఇసటట ననస:12-16-22
వయససస:21
లస: ససస స
67
NDX2525061
పపరర: డననయల కరసర

59
NDX3013281
పపరర: మలర శశరర కతస

57
NDX3035045
పపరర: ఝనస ససకల

భరస : వజయ కలమలర ససకల
ఇసటట ననస:8-22-14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:11-667
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:12-16-11
వయససస:21
లస: ససస స
64
SQX1748847
పపరర: హహమలసబక సస మమ

94-199/1201

తసడడ:డ నన కలసచనల
ఇసటట ననస:8-20-17
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరయ బభబమ వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-658/1
వయససస:51
లస: ససస స
61
SQX2073021
పపరర: లకడమ దసరర అననవరపప

56
NDX3013265
పపరర: వనసకటటష కలసచనల

78
NDX2883346
పపరర: రమణమమ మలగమలలరర

94-200/1224

భరస : ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:16-281/4
వయససస:41
లస: ససస స
81
NDX1761064
పపరర: వనసకటటశశరమమ బతష
స ల

94-199/3

భరస : మమరళ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-8-1861
వయససస:46
లస: ససస స
94-199/4

84
NDX3196680
పపరర: పవన ససర

94-224/1233

తసడడ:డ రరమకకషష ససర
ఇసటట ననస:18-15-1209
వయససస:27
లస: ససస స
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85
JBV2357903
పపరర: దసరర రరవప గమసజ�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-199/5

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:18-15-3981
వయససస:40
లస: పప
88
NDX2532695
పపరర: కకషష కలమలరర శకరరస

94-199/6

94-228/510

94-199/7

94-223/1048

94-223/4

తసడడ:డ ఖలల బబఫగ అబమదల
ఇసటట ననస:22-2-2013
వయససస:67
లస: పప

98
NDX2666360
పపరర: దచవకలమలర సపటట యర

101
NDX3070604
పపరర: వర శకనస మహసకరళ

94-223/950

104
NDX2466829
పపరర: బడమరరసబ ఎరకడననడర

94-223/1051

107
NDX3052826
పపరర: వనసకట పపజ బచసచ

94-223/949

110
NDX3283009
పపరర: సరసబడజఖస తమమశశట

94-223/1049

భరస : కకరణ గరరపరటట
ఇసటట ననస:19-7-470/59
వయససస:27
లస: ససస స
93
NDX2897189
పపరర: రరమమలమమ ఆశ

94-200/1227

96
NDX3037611
పపరర: అమమమలల దనసరర

94-223/1047

99
NDX2534667
పపరర: మమఘన సరయ శక కరయకకకకల

94-223/3

102
NDX2740421
పపరర: అసజల మహసకరళ

94-223/1378

భరస : వర శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-533/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-223/6

105
NDX3068327
పపరర: సపటట యర గరయతడ

94-223/1050

భరస : సపటట యర లకమణ
ఇసటట ననస:20-18-691
వయససస:22
లస: ససస స
94-200/1229

108
NDX3154465
పపరర: అయయషర షపక

94-222/695

తసడడ:డ అల అహమద షపక
ఇసటట ననస:21-365
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/1823

భరస : ససరర తమమశశట
ఇసటట ననస:22-11-193
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవపరర
ఇసటట ననస:22-25-508
వయససస:67
లస: పప

94-223/844

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప కరయకకకకల
ఇసటట ననస:20-16-304/55
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బచసచ
ఇసటట ననస:21-25-12
వయససస:18
లస: ససస స
94-223/7

90
NDX2454676
పపరర: పపడమ కలమలరర గరరపరటట

భరస : ససదదప దనసరర
ఇసటట ననస:20-10-25
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఎరకడననడర
ఇసటట ననస:20-18-580
వయససస:70
లస: ససస స

94-224/1561 113
112
NDX3082476
NDX2957470
పపరర: యహన కలమలర రరవనసతల
పపరర: జన రఠససమల
ద ర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవనసతల
ఇసటట ననస:22-25-81
వయససస:23
లస: పప

94-223/1046

తసడడ:డ తరరపతయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-533/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఎరర సససదర రరవప
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:48
లస: ససస స
109
NDX2409266
పపరర: బషసర బబఫగ అబమదల

95
NDX3037777
పపరర: ససదదప దనసరర

94-199/969

భరస : తరరపతయఖ ఆశ
ఇసటట ననస:19-15-319
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:20-16-29
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:20-18-543
వయససస:22
లస: పప
106
NDX2721447
పపరర: ఎరర రమణ

94-200/1226

తసడడ:డ జజజ దనసరర
ఇసటట ననస:20-10-25
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:20-18-513
వయససస:49
లస: పప
103
NDX2623593
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ యన

92
NDX3091352
పపరర: రమణ పరలకకటట
భరస : వనసకటటశశరరర పరలకకటట
ఇసటట ననస:19-15-317/35
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ దనసరర
ఇసటట ననస:20-10-25
వయససస:25
లస: పప
100
NDX2423770
పపరర: శకనస పలర పప

94-227/1259

Deleted

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:20-6-3
వయససస:34
లస: పప
97
NDX3166402
పపరర: పడదదప దనసరర

89
NDX2928315
పపరర: హహమలత దసపరటట

87
NDX2636819
పపరర: రసగరరరవప కకలర

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలర
ఇసటట ననస:18-175/FV
వయససస:66
లస: పప

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

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:19-10-117
వయససస:32
లస: ససస స
94
NDX2303998
పపరర: పడభభకర రరవప కకతస మలసస

94-200/1100

తసడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:18-46-44
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస శకరరస
ఇసటట ననస:18-175/HZ
వయససస:52
లస: ససస స
91
NDX3207313
పపరర: శరకకర షపక

86
NDX2552099
పపరర: మహమమద మనససర షపక

111
NDX2919181
పపరర: అరరణ వననకకట

94-224/1234

తసడడ:డ శవ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:22-22-91 NEW 86-2-452
వయససస:28
లస: ససస స
94-224/1235

114
NDX2865244
పపరర: మమనన బబగ మహమమద

94-224/1236

భరస : సరరసజ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:22-55-224
వయససస:32
లస: ససస స
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115
NDX2553360
పపరర: తలర స వనసకట శవ మణణ దదప

94-223/951

తసడడ:డ తలర స ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:22-17043/A
వయససస:21
లస: పప
118
NDX2534048
పపరర: అశశక కలమలర మసడ

116
NDX2716033
పపరర: అనల మలలర

భసధసవప: శకదచవ
ఇసటట ననస:23-17-322
వయససస:35
లస: పప
94-223/845

తసడడ:డ మధస కలమలర గగగర
ఇసటట ననస:24-3-9
వయససస:20
లస: ససస స

121
NDX2542405
పపరర: అనసత కకషష పరరగపలర

122
NDX3229333
పపరర: రమఖ కలమలరర రల

94-10/1021

తసడడ:డ వనసకట కకషష పపనన రరవప పరరగపలర
ఇసటట ననస:24-4-53
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప రల
ఇసటట ననస:24-7-6
వయససస:20
లస: ససస స

124
NDX2707792
పపరర: పపలవరరస సరయ పడసరద

125
NDX2708162
పపరర: పపలవరరస జయససధ

94-17/906

తసడడ:డ పపలవరరస రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-9-1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమసతనజ షపక
ఇసటట ననస:24-9-17
వయససస:56
లస: ససస స
130
NDX3195104
పపరర: వ ఏస ఏన ఆర మహన
కరరమమరర
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరరమమరర
ఇసటట ననస:24-12-12
వయససస:39
లస: పప
133
NDX2627172
పపరర: లకడమ మసరల

94-224/1237

94-6/616

భరస : మననజ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:24-16-304
వయససస:29
లస: ససస స
139
NDX3214186
పపరర: గగరసటర వనసకట పడసరద

94-227/1262

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసపప
ఇసటట ననస:24-17-99
వయససస:18
లస: పప

94-17/907

128
NDX2637643
పపరర: నఖత పబబశశటట

94-222/697
123
NDX3135050
పపరర: వనసకట పవన కలమలర కటట మమరర

126
NDX2609642
పపరర: చచఫతనఖ మలరగమసడ

94-17/908

94-17/909

129
NDX2696664
పపరర: అనల కలమలర ససరస

94-6/615

తసడడ:డ హహమ చసదడ కలమలర పబబశశటట
ఇసటట ననస:24-9-19
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస ససరస
ఇసటట ననస:24-10-54
వయససస:40
లస: పప

131
NDX2674521
పపరర: శవననగగశశరరరవప గసజ

132
NDX3173077
పపరర: ససకర రరజగశ

134
NDX2627123
పపరర: ఏన వ ససరగశ బబ మమశశటట

137
NDX2676468
పపరర: రరహహల సరగర కకకకకలగడడ

140
NDX2644524
పపరర: మధసన శక సరయ జసపప

143
NDX2654218
పపరర: నరమద మతషకలరర
భరస : బడమమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:24-17-126
వయససస:29
లస: ససస స

94-6/620

భరస : వషష
ష వరర న మలరగమసడ
ఇసటట ననస:24-9-10
వయససస:33
లస: ససస స

94-227/1161

94-224/1238

Deleted

తసడడ:డ మమతనఖలల
ఇసటట ననస:24-12-33
వయససస:27
లస: పప
94-6/617

135
NDX2485183
పపరర: కగశవ కలలఖణ కలమలర తడడకమళర

94-223/8

తసడడ:డ నగగశశరరరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:24-16-3
వయససస:33
లస: పప
94-223/955

138
NDX3057460
పపరర: వజయ లకడమ కకలగరన

94-227/1261

భరస : వజయ రరఘవ లలతచ కకలగరన
ఇసటట ననస:24-17-73
వయససస:50
లస: ససస స
94-222/648

తసడడ:డ జడ
ఇసటట ననస:24-17-99
వయససస:18
లస: పప
94-223/956

120
NDX2626943
పపరర: భభనసచసదర చదరసగపటనస

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:24-8-19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మదన గగపరల కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:24-17-5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:24-17-95
వయససస:35
లస: పప
142
NDX2659464
పపరర: మధసన శక సరయ జసపప

94-222/833

తసడడ:డ కకషష మమరరస బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:24-15-43
వయససస:33
లస: పప
94-200/1234

94-223/1052

తసడడ:డ కలమలర
ఇసటట ననస:24-3-9
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:24-12-17
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతస బభబమ
ఇసటట ననస:24-15-1 4TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స
136
NDX3169141
పపరర: దనసరర గకహ లకడమ దనసరర

94-5/1369

భరస : పపలవరరస సరయ పడసరద
ఇసటట ననస:24-9-1
వయససస:40
లస: ససస స
94-17/799

117
NDX3103199
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:23-23-77
వయససస:37
లస: పప

119
NDX2856649
పపరర: పపజ పడవలర క గగగర

తసడడ:డ వనసకటరతనస మసడ
ఇసటట ననస:23-25-125, 2/2nd line
వయససస:21
లస: పప

127
NDX2504918
పపరర: మమసతనజ షపక

94-224/1153

141
NDX2465219
పపరర: చపసపడడ సరయ సససధసర

94-223/9

తసడడ:డ చపసపడడ శకనవరసన
ఇసటట ననస:24-17-99
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/952

144
NDX2485100
పపరర: దసరర రరవప నలర వరపప

94-223/10

తసడడ:డ పడసరద నలర వరపప
ఇసటట ననస:24-17-134
వయససస:22
లస: పప

Page 159 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

145
NDX2678704
పపరర: కరకసత కలమలర తనళళబతష
స ల

94-223/953

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనళళబతష
స ల
ఇసటట ననస:24-17-135
వయససస:20
లస: పప
148
NDX3214889
పపరర: నగరజ వనమమల

146
NDX2660512
పపరర: వనసకట ససబబమమ గమడచ

భరస : వనసకటటశశరరర గమడచ
ఇసటట ననస:24-17-137
వయససస:46
లస: ససస స
94-227/1263

తసడడ:డ బడహమననయమడడ వనమమల
ఇసటట ననస:24-18-38
వయససస:42
లస: పప

149
NDX2762169
పపరర: యశశసత పబబశశటట

94-6/618

152
NDX2742849
పపరర: ససబబరరవప గజవలర

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:24-19-23/A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:24-19-26
వయససస:63
లస: పప

154
NDX2742823
పపరర: హరర పసడయ గజవలర

155
NDX2584332
పపరర: ససశలమమ కకఠరవవరఠ

94-223/1056

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప గజవలర
ఇసటట ననస:24-19-26
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:24-20-142
వయససస:22
లస: ససస స
160
NDX3159647
పపరర: ననగ దసరర జజఖత దసగరరరరల

94-223/1059

94-223/1061

94-223/11

94-6/619

94-15/407

94-224/1154

తసడడ:డ చచనసనపరటట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:24-23-75 NALLACHERUVU
వయససస:68
లస: పప

153
NDX2757540
పపరర: ధనలకడమ గజవలర

94-223/1055

156
NDX2683423
పపరర: బభలలజ చలర

94-227/1163

159
NDX2657336
పపరర: అమకత మలలర బబ యన

94-224/1155

తసడడ:డ పసచచయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:24-20-142
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/1302

162
NDX2967933
పపరర: మధస కకసపలర

94-223/1060

తసడడ:డ మల కకసడయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:24-21-89
వయససస:27
లస: పప

94-223/1062 165
164
NDX2967958
NDX3212941
పపరర: రతస యఖ ననయమడడ మమలర మమరర
పపరర: ఫరతమ షపక

167
NDX2666881
పపరర: సరయ మమకగశ కకరసపలర

170
NDX2387330
పపరర: శకనవరస రరవప మదసదల

173
NDX2630465
పపరర: నజమల కగసర మహమమద

94-223/1057

తసడడ:డ ఖలజ రగహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:24-21-100
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/957

168
NDX3144078
పపరర: రరజ రరజగశశరర రగజగటట

94-223/1058

భరస : మదసససధన రరవప రగజగటట
ఇసటట ననస:24-21-1620
వయససస:36
లస: ససస స
94-16/1061

తసడడ:డ ససబబ రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:24-23-11 12/1 LANE
వయససస:51
లస: పప
94-17/800

94-227/1162

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలర
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:24-21-133
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసదల
ఇసటట ననస:24-23-11 12/1 LANE
వయససస:22
లస: ససస స
172
NDX2383909
పపరర: చచనసనపరటట శసకరరరవప

161
NDX2843233
పపరర: షపక షకకల

150
NDX2642783
పపరర: శకనవరస చసదస

భరస : ససబబరరవప గజవలర
ఇసటట ననస:24-19-26
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమలర మమరర
ఇసటట ననస:24-21-89
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నల
ఇసటట ననస:24-21-124
వయససస:23
లస: పప
169
NDX2386720
పపరర: వనసకట కతఖయలన మదసదల

94-223/1054

భరస : షపక హయత బభష
ఇసటట ననస:24-21-26/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమలర మమరర
ఇసటట ననస:24-21-89
వయససస:27
లస: పప
166
NDX2485126
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నల

158
NDX2656916
పపరర: తరరపటమమ మలలర బబ యన

94-228/511

తసడడ:డ ససరఖస చసదస
ఇసటట ననస:24-18-49
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసచచయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:24-20-142
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నగరజ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:24-21-2
వయససస:31
లస: ససస స
163
NDX2967941
పపరర: వనసకట రతస యఖ మమలర మమరర

94-227/1264

భరస : వనసకట రరవప లలట కకఠరవవరఠ
ఇసటట ననస:24-19-61
వయససస:78
లస: ససస స
94-224/2

147
NDX3193174
పపరర: కరశససరహహబ షపక

తసడడ:డ సపఫదననబ షపక
ఇసటట ననస:24-18-18/1390
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:24-18-40
వయససస:23
లస: పప

151
NDX2626836
పపరర: శకనవరస రరవప గసధస

157
NDX2485357
పపరర: అమకత మలలర బబ యన

94-223/954

171
NDX3151768
పపరర: లకడమ శరస జటటట

94-17/1073

భరస : మణణ శరస జటటట
ఇసటట ననస:24-23-66
వయససస:37
లస: ససస స
94-15/466

భరస : ఖజ మయమనసదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:24-24-44
వయససస:25
లస: ససస స

174
NDX2442341
పపరర: నవన శశషష తషమమల

94-15/408

తసడడ:డ రసగ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:24-24-63 ,13TH LANE 2ND AD
వయససస:21
లస: పప
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94-223/1063

తసడడ:డ శకనవరస వర పడసరద ఈగ
ఇసటట ననస:24-25-26
వయససస:18
లస: ససస స
178
NDX2541449
పపరర: జన బభష షపక

94-227/1164

94-227/1569 177
176
NDX3289592
NDX3289600
పపరర: తరరమలశశటట అరవసద కలమలర
పపరర: తరరమలశశటట కళళవత

తసడడ:డ తరరమలశశటట పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:24-25-52
వయససస:38
లస: పప

భరస : తరరమలశశటట అరవసద కలమలర
ఇసటట ననస:24-25-52
వయససస:36
లస: ససస స

179
NDX2875060
పపరర: లకడమ ననరరయణ కరయల

180
NDX2925329
పపరర: కలలఖణ బభబమ ననదపరరజ

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:24-25-65/3 , 14/2 TH LANE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరయల
ఇసటట ననస:24-25-73
వయససస:43
లస: పప

181
NDX3250099
పపరర: నససమ సయద

182
NDX3061884
పపరర: అరరణశక అమర

94-224/1605

భరస : ఇబడహహస సయద
ఇసటట ననస:24-28-3
వయససస:30
లస: ససస స
94-13/1171

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:24-30-84
వయససస:23
లస: ససస స

185
NDX2654077
పపరర: పసడయసకర తషలసస

94-2/1094

188
NDX2387231
పపరర: ఏసపటరర రరణణ మసరల

భరస : ఎడడకకసడలల భభరఠకవ
ఇసటట ననస:24 SITHAMMA COLONY
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వకకమ మసరల
ఇసటట ననస:25-1-111
వయససస:23
లస: ససస స

190
NDX2938918
పపరర: డచవడ గనసగపసతన

191
NDX3150786
పపరర: బడడలర షపక

94-200/1242

తసడడ:డ చనన చచసచయఖ గనసగపసతన
ఇసటట ననస:25-1-456
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:25 2 19
వయససస:55
లస: పప

193
NDX3086584
పపరర: బభష షపక

194
NDX2714475
పపరర: ఖజజవల షపక

94-224/1252

తసడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:25-2-198
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-3-45,ADAPA VARI STREET
వయససస:23
లస: ససస స
199
NDX2789089
పపరర: బల తరరమల జగదదశ బభబమ
కనన
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కనన
ఇసటట ననస:25-4-93/3
వయససస:18
లస: పప
202
NDX3100591
పపరర: లకడమ ననరరయణ బతష
స ల
తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-5-741
వయససస:28
లస: పప

94-224/1240

94-15/609

197
NDX2387215
పపరర: ససవర కకషష చచమబబత

94-227/1165

94-13/694

186
NDX2386480
పపరర: షహననజ షపక

94-13/696

తలర : జరఫబమన షపక
ఇసటట ననస:24-34-68
వయససస:21
లస: ససస స
94-15/409

189
NDX2934891
పపరర: గగవరబ న బతష
స ల

94-199/1032

తసడడ:డ రరఘవపలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-1-456
వయససస:53
లస: పప
94-223/1303

192
NDX3125952
పపరర: శరఫసయ షపక

94-223/1304

తసడడ:డ కరరశరన మమరరస పలననటట
ఇసటట ననస:25 2 19
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/969

195
NDX2368868
పపరర: శకనవరససలల పప టటటపలలర

94-13/697

తసడడ:డ చన అసకయఖ పప టటటపలలర
ఇసటట ననస:25-2-662 2ND FLOUR
వయససస:36
లస: పప

198
NDX2609469
పపరర: బల తరరమల జగదదశ బభబమ
కనన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచమబబత
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కనన
ఇసటట ననస:25-4-93/2 ADAPAVARI STREE ఇసటట ననస:25-4-93/3
వయససస:35
లస: పప
వయససస:18
లస: పప
200
NDX2934370
పపరర: అనల కలమలర బతష
స ల

94-15/410

94-200/1358

తసడడ:డ మహలకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-4-785
వయససస:26
లస: పప
94-199/1175

183
NDX1521450
పపరర: దసదచకలల పసరర
తసడడ:డ గల సరహహబ
ఇసటట ననస:24-30-9
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-2-303
వయససస:19
లస: పప
94-17/801

203
SQX2261683
పపరర: ససధకర వనలలగమరర
తసడడ:డ కసయఖ వనలలగమరర
ఇసటట ననస:25-6-33
వయససస:39
లస: పప

94-224/1239

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నదపరరజ
ఇసటట ననస:24-25-136/B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర సరశమ తషలసస
ఇసటట ననస:24-34-67
వయససస:22
లస: ససస స

187
NDX2643393
పపరర: కకటమమ భభరఠకవ

196
NDX2387454
పపరర: శకలత పలర పప

94-222/696

భరస : శవ పడసరద అమర
ఇసటట ననస:24-29-89
వయససస:41
లస: ససస స

184
NDX2637155
పపరర: షరహహద షపక

94-227/1570

201
NDX2935310
పపరర: లకడమ కలసచల

94-15/467

94-200/1359

భరస : ఎడడకకసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:25-4-789
వయససస:46
లస: ససస స
95-118/962

204
NDX2650729
పపరర: భవరన మమననసగర

94-60/1039

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమననసగర
ఇసటట ననస:25-6-53/C
వయససస:19
లస: ససస స
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205
NDX2716389
పపరర: ననగ సరయ శకరరస పరదరరస

94-5/916

తసడడ:డ వనసకటరరమ చసదడరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:25-7-17
వయససస:18
లస: పప
208
NDX2467702
పపరర: వజయ బతషల

94-200/5

209
NDX2634814
పపరర: మహహశ చలర

94-200/6

భరస : రరమమ సబవత
ఇసటట ననస:25-10-11
వయససస:32
లస: ససస స

212
NDX2453033
పపరర: రరమమ సబవత

భసధసవప: వజయలకడమ చలర
ఇసటట ననస:25-10-135
వయససస:49
లస: పప

215
NDX2632008
పపరర: శరణఖ చలర

94-200/10

218
NDX2674760
పపరర: లకడమ ననగ వనఫషషవ ననరదనసస

తసడడ:డ కకషష మహన యయపపరర
ఇసటట ననస:25-10-170 1ST LANE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వజయ భభసకర ననరదనసస
ఇసటట ననస:25-10-171/1
వయససస:18
లస: ససస స

220
NDX2938140
పపరర: మహలకడమ చలలర

221
NDX2938363
పపరర: చరసజవ చలలర

94-200/1237

భరస : కకటయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:66
లస: ససస స
94-200/1240

తసడడ:డ గగవరబనరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-10-458
వయససస:30
లస: పప
94-228/512

భరస : గగవసద చచమట
ఇసటట ననస:25-11-82
వయససస:43
లస: ససస స
229
NDX2335784
పపరర: సపఫదన షపక
తసడడ:డ ఖలజజవళ షపక
ఇసటట ననస:25-12-24
వయససస:22
లస: పప
232
NDX3112653
పపరర: మర బఇవనఫ షపక
తసడడ:డ అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:18
లస: ససస స

94-200/7

94-200/1106

94-200/1103

213
NDX2408417
పపరర: మహన గగపస కకషష చచసబబటట

216
NDX2640019
పపరర: కరవటట ననగ సశపసనక

94-200/1107

94-200/1108

219
NDX2938298
పపరర: శవ కకషష మలర

94-199/1031

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:32
లస: పప
94-200/1238

222
NDX2938884
పపరర: లలయమమ నసనన

94-200/1239

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చలలర
ఇసటట ననస:25-10-196
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగయఖ నసనన
ఇసటట ననస:25-10-215
వయససస:38
లస: ససస స

94-200/1104
224
NDX2647303
పపరర: శవ ససరఖ ననరరయణ
యలనర లసపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప యలనర లసపత
ఇసటట ననస:25-10-1126/1
వయససస:58
లస: పప

225
NDX1619859
పపరర: సరయ చసదస చచబబడ లల
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ చచబబడ లల
ఇసటట ననస:25-11-26
వయససస:24
లస: పప

227
NDX3239290
పపరర: సససదరఖ మమకరకమల

228
NDX3248416
పపరర: పరరశత వరడపలర

230
NDX2802882
పపరర: హబబమన షపక

233
NDX2335891
పపరర: సపఫదనబ షపక
భరస : అమరరబషర షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:46
లస: ససస స

94-200/8

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-10-136
వయససస:20
లస: ససస స

94-222/836

94-5/911

94-168/1243

భరస : ససరఖ ననరరయణ వరడపలర
ఇసటట ననస:25-12-24
వయససస:48
లస: ససస స
94-207/611

భరస : మలభమ షపక
ఇసటట ననస:25-12-24
వయససస:59
లస: ససస స
94-206/1147

210
NDX2632131
పపరర: హరరశ బసడరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-10-115
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ మమకరకమల
ఇసటట ననస:25-12-1
వయససస:24
లస: ససస స
94-207/22

94-59/842

తసడడ:డ గమరరననథస బసడరర
ఇసటట ననస:25-10-04
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-135
వయససస:19
లస: ససస స

217
NDX2460376
పపరర: సతఖననరరయణ యయపపరర

226
NDX2894467
పపరర: రరమలకమమమ చచమట

94-200/1102

తసడడ:డ చనఖ సబవత
ఇసటట ననస:25-10-11
వయససస:37
లస: పప
94-200/1105

207
NDX2677078
పపరర: దసరర చచఫతనఖ గరనవససన

భరస : రరజగష గరనవససన
ఇసటట ననస:25-8-559
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:25-10-04
వయససస:24
లస: పప

211
NDX2452977
పపరర: జజఖత సబవత

223
NDX2934842
పపరర: ననగరరరరన బతష
స ల

94-200/1362

భరస : పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-7-852/7
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బభతషలల
ఇసటట ననస:25-10-04
వయససస:26
లస: పప

214
NDX2631992
పపరర: సరసబశవరరవప చలర

206
NDX2934768
పపరర: ఫరతమల షపక

231
NDX3255742
పపరర: ససరఖ ననరరయణ వలర పలర

94-207/839

తసడడ:డ చసదడ ననయమడడ వలర పలర
ఇసటట ననస:25-12-24
వయససస:53
లస: పప
94-207/26

234
NDX2335826
పపరర: అమరరమష షపక

94-207/27

తసడడ:డ మరగసరయబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:45
లస: పప
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235
NDX2663979
పపరర: అమర బభష షపక
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94-207/562

భరస : అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:42
లస: ససస స
94-207/828

భరస : అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:42
లస: ససస స
241
NDX3201811
పపరర: పపద జననన సరహహబ షపక

94-228/513

94-200/1241

94-199/1033

94-200/1109

94-200/1816

తసడడ:డ యలర మసద దగమరపరటట
ఇసటట ననస:25-16-30-48
వయససస:66
లస: పప

248
NDX2919769
పపరర: రరజమమ గడచడ

94-200/1243

251
NDX3278959
పపరర: బభబమ బతష
స ల

254
NDX1516758
పపరర: వనసకటరరవప మగల

94-199/1050

257
NDX2851756
పపరర: రగహహణణ వజయ కలమలరర

94-200/1814

260
NDX2861979
పపరర: పడవణ వలలర పప

94-192/1132

263
NDX1594903
పపరర: ననగగశశర రరవప జజనననకలటట
తసడడ:డ ఆనసద రరవప జజనననకలటట
ఇసటట ననస:25/16/32
వయససస:67
లస: పప

94-5/912

243
NDX3208105
పపరర: ననగ వనసకట శవ కలమలర శసక

94-228/515

94-224/1242
246
NDX3134491
పపరర: వనసకట అచసత ననగకలమలరర జటభట

భరస : వనసకటటశశరరర జటభట
ఇసటట ననస:25-15-85/4
వయససస:51
లస: ససస స
249
NDX2939205
పపరర: జజఖత రరణణ బతష
స ల

94-200/1244

252
NDX3278967
పపరర: అనల కలమలర బతష
స ల

94-200/1815

255
NDX2851715
పపరర: రగహహణణ సతఖననరరయణ

94-199/1049

తసడడ:డ రగహహణణ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-16-22/2
వయససస:56
లస: పప
94-200/1271

258
NDX2861987
పపరర: దసరర దచవ వలలర పప

94-184/1106

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:25-16-25/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-199/1072

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:25-16-25/29
వయససస:21
లస: పప
94-200/1349

240
ZZB0357871
పపరర: రరజగశశరర పపతమలలల

తసడడ:డ బభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-4A
వయససస:20
లస: పప

భరస : రగహహణణ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-16-22/2
వయససస:47
లస: ససస స
94-199/978

తసడడ:డ మర సయద షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహలకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-15-789
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగల
ఇసటట ననస:25-16-15/14
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:25-16-25/3
వయససస:30
లస: ససస స
262
NDX2749927
పపరర: రరమలసగడడ దగమరపరటట

94-228/615

తసడడ:డ హనసమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-4A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రగహహణణ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-16-22/2
వయససస:26
లస: పప
259
NDX2679405
పపరర: భమలకడమ ఒరరస

245
NDX3224250
పపరర: పపద శవయఖ మమచసచ

94-207/616

భసధసవప: సశరన పడససననసబ ససకర
ఇసటట ననస:25-14-70
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస గడచడ
ఇసటట ననస:25-15-275/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-4A
వయససస:32
లస: ససస స
256
NDX2845071
పపరర: రగహహణణ నటరరజ

94-228/514

Deleted

భరస : కకటటశశర రరవప మరరయసపలలర
ఇసటట ననస:25-16-3/22
వయససస:24
లస: ససస స
253
NDX3278975
పపరర: పరరశత బతష
స ల

242
NDX3188604
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజగటట

237
NDX3139003
పపరర: అమర బభష షపక

భరస : శశషగరరర రరవప పపతమలలల
ఇసటట ననస:25-12-77
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:25-15-8/A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడచడ
ఇసటట ననస:25-15-275/1
వయససస:42
లస: పప
250
NDX2553584
పపరర: ననగలకడమ మరరయసపలలర

94-207/837

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ రరజగటట
ఇసటట ననస:25-14-45
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:25-14-273
వయససస:28
లస: పప
247
NDX2962751
పపరర: శకనస గడచడ

239
NDX3252764
పపరర: శశశదన బఇవనఫ షపక
భరస : అమర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మర సరహహబ కకలలరర
ఇసటట ననస:25-14-26
వయససస:42
లస: పప
244
NDX2859791
పపరర: చరణ రరజ మమకల

94-207/563

Deleted

తసడడ:డ మర శరయబ షపక
ఇసటట ననస:25-12-39
వయససస:45
లస: పప
238
NDX3225141
పపరర: శశశదన బఇవనఫ షపక

236
NDX2663680
పపరర: శశశదన బఇవనఫ షపక

261
NDX2974970
పపరర: కలలఖణణ బతష
స ల

94-199/1087

భరస : తమమ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-27/3
వయససస:25
లస: ససస స
94-88/1077

264
NDX2473874
పపరర: శకనవరసరరవప బతషల

94-200/11

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:25-16-36
వయససస:59
లస: పప
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265
NDX1509423
పపరర: ససజవరరవప ననవనబబ యన

94-88/1078

తసడడ:డ అసజయఖ ననవనబబ యన
ఇసటట ననస:25-16-38
వయససస:57
లస: పప
94-88/1079

తసడడ:డ రజనచసఢ పసనపరల
ఇసటట ననస:25/16/50
వయససస:31
లస: పప
94-210/743

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-50/14
వయససస:46
లస: ససస స
94-10/1023

తసడడ:డ బకలక షపబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-71
వయససస:60
లస: పప
277
SQX2042307
పపరర: ఆశక షపక

95-6/802

తసడడ:డ లలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-77
వయససస:19
లస: ససస స
94-200/1351

94-213/756

275
NDX3276409
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటట
Tammisetti
భసధసవప: రరకలమన తమమశశటట
ఇసటట ననస:25/16/72
వయససస:31
లస: పప
278
NDX2715522
పపరర: సశరష లత భభణమ కకసడమమదద

281
SQX2050870
పపరర: చచలర శరమమఖయయల

94-199/1169

284
NDX2969079
పపరర: రజతకలమలరర లసక

94-200/1810

94-13/698

భరస : యరకగమసటపరటట చనన బమజర షపక
ఇసటట ననస:25-16-99/9
వయససస:38
లస: ససస స
94-222/1

భరస : కరలలయస షపఫక
ఇసటట ననస:25-16-110
వయససస:34
లస: ససస స

287
NDX2383503
పపరర: ససమ తచర

94-11/1114

273
NDX1481399
పపరర: హనసమలయమమ కలసభ

276
NDX2338556
పపరర: ఆశర షపక

94-209/24

279
NDX3109683
పపరర: దనశరక వరష పప

94-199/1167

95-6/803

282
NDX2959054
పపరర: రమమలల పస తషల

94-199/1168

తసడడ:డ రరఘవయలఖ పస తషల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:67
లస: పప
94-199/1170

285
SQX2088102
పపరర: ఉదయ లకడమ నమమ

95-5/728

తసడడ:డ చలపత రరవప నమమ
ఇసటట ననస:25-16-99/3
వయససస:19
లస: ససస స
94-9/579

288
NDX3099686
పపరర: సరజదన షపక

94-199/1034

తసడడ:డ ససభ సససదరస తచర
ఇసటట ననస:25-16-99/9/A 2 ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-110
వయససస:20
లస: ససస స

290
NDX2382554
పపరర: మసగమమ రరవప

291
NDX2555563
పపరర: ససదదప కలమలర గగరరపరరస

293
NDX2669984
పపరర: రవసదడ కలమలర పరనసగసటట
తసడడ:డ శకరరమమలల పరనసగసటట
ఇసటట ననస:25-16-116/B
వయససస:48
లస: పప

94-199/1166

భరస : మహన రరవప వరష పప
ఇసటట ననస:25-16-85,106B
వయససస:53
లస: ససస స

94-222/2

భరస : శకనవరసరరవప రరవప
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/1243

94-209/899

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-16-74/13
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:54
లస: ససస స

286
NDX2386498
పపరర: యరకగమసటపరటట ఛనన బ షపక

270
NDX2672038
పపరర: రబబన షపక

భరస : గగపరలరరవ లలట కలసభ
ఇసటట ననస:25-16-51/4
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస
ఇసటట ననస:25-16-88
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమలల పస తషల
ఇసటట ననస:25-16-99
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసస రరవప
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:53
లస: ససస స

272
NDX2672582
పపరర: మసరసన వల షపక

94-208/9

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-50/14
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ భభణమ పడకరశ
ఇసటట ననస:25-16-81
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:25-16-87
వయససస:27
లస: ససస స

292
NDX3097417
పపరర: సరమమజఖస రరవప

94-222/722

తసడడ:డ సహహననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-50/14
వయససస:47
లస: పప

274
NDX2663508
పపరర: యలహక సరహహబ షపక

289
NDX2485084
పపరర: జరఠనన షపఫక

269
NDX3123007
పపరర: హబబమదదదన షపక

267
NDX2392223
పపరర: బభలసరశమ సలలవరదద

తసడడ:డ మలరయఖ సలలవరదద
ఇసటట ననస:25-16-48
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససమమదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-16-50/4
వయససస:62
లస: పప

271
NDX2676567
పపరర: ఖససస బఇవనఫ షపక

283
NDX2986842
పపరర: నరసమమ పస తషల

94-208/8

భరస : బభలసరశమ చలలవరదద
ఇసటట ననస:25-16-48
వయససస:51
లస: ససస స

268
NDX1436022
పపరర: నఖల కకషష పసనపరల

280
NDX2933703
పపరర: రరజగశశరర ఉడడమమల

266
NDX2392199
పపరర: వనసకట రమణ చలలవరదద

94-222/649

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప గగరరపరరస
ఇసటట ననస:25-16-116
వయససస:21
లస: పప
94-222/650

294
NDX2627545
పపరర: తరరపఠమమ ఉదదదసపత

94-1/1307

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఉదదదసపత
ఇసటట ననస:25-16-117
వయససస:23
లస: ససస స
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94-30/998

భరస : వనసకటటశశరరర జనపరపప
ఇసటట ననస:25-16-117
వయససస:83
లస: ససస స
298
NDX3181948
పపరర: రమదచవ అటర

94-227/1265

94-222/3

299
SQX2050300
పపరర: కకమలమలపరటట శరఠష

302
NDX3183613
పపరర: రమదచవ అటర

తసడడ:డ బభపయఖ
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:62
లస: పప
94-151/827

308
NDX2591998
పపరర: హరరరణణ చధదరర రరయపరటట

భరస : రససమమనట ననగరరజ
ఇసటట ననస:25-16-117/A
వయససస:32
లస: ససస స

311
NDX3037132
పపరర: రససమమనట నగరజ

తసడడ:డ వనసకట రసగస తషలలబసదసల
ఇసటట ననస:25-16-118/1A
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ గమణపటట
ఇసటట ననస:25-16-118/23
వయససస:22
లస: ససస స
319
NDX2565026
పపరర: దసరర మలర శశరర పపవరశడ
తసడడ:డ వవననకటటశశరఠ
ర పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:19
లస: ససస స

94-168/818

317
NDX3179389
పపరర: సససదరర కకణతనల

94-199/1485

303
NDX2409225
పపరర: వనజజకడ చనవల

94-222/4

306
NDX2926038
పపరర: రగహహణణ దచవ పరరరపలర

94-223/1305

తసడడ:డ సతశ పరరరపలర
ఇసటట ననస:25-16-117/17
వయససస:18
లస: ససస స
94-161/555

309
NDX3050531
పపరర: పవన గమసజ

94-221/847

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:25-16-117/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-227/1266

312
NDX3097235
పపరర: ఫణణ కలమలరర ఆళర

94-200/1247

భరస : రరమకకటటరరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:25-16-117 flat G2
వయససస:41
లస: ససస స
94-199/1035

315
NDX2517886
పపరర: శరఖస బభబమ కకసగలలటట

94-208/20

తసడడ:డ కలమలర కకసగలలటట
ఇసటట ననస:25-16-118/21
వయససస:24
లస: పప
94-106/779

318
NDX2884112
పపరర: బభజద బఇవనఫ షపక

94-162/1330

భరస : ఉమ వనసకటటశశర రరవప కకణతనల
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:57
లస: ససస స

320
NDX3281292
పపరర: శకనవరస రరవప కగథరపప

321
NDX2983740
పపరర: శకనవరస రరవప కగథరపప

94-168/1261

తసడడ:డ శసకర రరవప కగథరపప
ఇసటట ననస:25-16-118/a
వయససస:48
లస: పప

94-207/673 323
322
NDX2890002
NDX3055878
పపరర: శకనవరస వనఫభవ కకకషష తకరకళళపరటట
పపరర: పసపపపరథద రరవప పరల

తసడడ:డ అరరణ కలమలర తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:28
లస: పప

94-224/1245

భరస : వనసకయఖ ఇటటట
ఇసటట ననస:25-16-118/4
వయససస:36
లస: ససస స
94-223/1065

300
NDX3248705
పపరర: మమకగసశశరర గగమరరర

భరస : దయలనసదస చనవల
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రససమమనట గగపయఖ
ఇసటట ననస:25-16-117/A
వయససస:35
లస: పప

94-222/651 314
313
NDX2678993
NDX2918076
పపరర: రరమకకషష రరవప తషలలబసదసల
పపరర: మరరయమమ ఇటటట

316
NDX3156908
పపరర: మయర గమణపటట

94-227/1267

తసడడ:డ బభబమరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-16-117/A
వయససస:19
లస: ససస స
94-222/701

94-209/956

భరస : వర పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:25-16-117/8
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:25-16-117/12
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బభబమ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:25-16-117/A
వయససస:47
లస: ససస స
310
NDX3037108
పపరర: రససమమనట నరసమమ

95-4/845

భరస : వనసకయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-117-11/A
వయససస:52
లస: ససస స

94-224/1244 305
304
NDX2957918
NDX2771327
పపరర: అవరశరర ఉమల మహహశశరరరవప
పపరర: షపక ఫరథదమమన

297
NDX2798486
పపరర: వరమమ పపవరశడ

భరస : ననగగశశరరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-16-117
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-16-117/3
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససవర పస తషరరజ బఖరర
ఇసటట ననస:25-16-117/11
వయససస:50
లస: ససస స

307
NDX2585164
పపరర: జజఖత లకడమ కకయ

94-208/1231

భరస : వనసకయఖ అటర
ఇసటట ననస:25-16-117
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ అటర
ఇసటట ననస:25-16-117
వయససస:52
లస: ససస స
301
NDX2409233
పపరర: వనసకట దసరర బఖరర

296
NDX3195773
పపరర: రమదచవ అటర

తసడడ:డ అపరపరరవప పరల
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:63
లస: పప

94-204/846

తసడడ:డ శసకర రరవప కగథరపప
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:48
లస: పప
94-208/1236

324
NDX3026457
పపరర: వజయ బభబమ ననలలదద

94-208/1237

తసడడ:డ బమలర యఖ ననలలదద
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:20
లస: పప
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325
NDX3151966
పపరర: సరధదక షపక
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94-222/702

తసడడ:డ రమమష బభబమ షపక
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:22
లస: పప
328
NDX2966547
పపరర: అహలఖ దరరసనపప

94-200/1248

94-224/1601

94-199/1038

332
NDX2967081
పపరర: జయశక రరయల దసపససపత

335
NDX2939916
పపరర: కవత పససపపలలటట

94-208/1241

338
NDX2987543
పపరర: జజఖషష వడడదల

341
NDX3008794
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద మలజగటట

తసడడ:డ శకధర కగహహకగ తతట ససరర
ఇసటట ననస:25-16-130/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప మలజగటట
ఇసటట ననస:25-16-130/2
వయససస:47
లస: పప

94-193/1215
343
NDX2810109
పపరర: శవ సతఖ ననరరయణ
గరశరరబబ యన
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:25-16-133/1
వయససస:39
లస: పప

344
NDX3183282
పపరర: శకనస ఇరగదదసడర
తసడడ:డ ననగమలల ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:25-16-135/1
వయససస:51
లస: పప

346
NDX3285350
పపరర: రరబబన పచ గగరర

347
NDX2942712
పపరర: మసరసన వల షపక

94-199/1507

Deleted

తసడడ:డ శసషరన పచ గగరర
ఇసటట ననస:25-16-161
వయససస:58
లస: పప
349
NDX2927515
పపరర: ససధనఖ ససరగన

94-200/1255

భరస : శవ ననగగశశర రరవప ససరగన
ఇసటట ననస:25-16-164
వయససస:32
లస: ససస స
352
NDX2934958
పపరర: ననగబభబమ బతష
స ల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-171
వయససస:20
లస: పప

94-192/1131

94-187/931

94-200/1250

353
NDX3063856
పపరర: తరరపత రరవప నలర మతష
తసడడ:డ వర సరశమ నలర మతష
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:56
లస: పప

94-199/1036
333
NDX3093929
పపరర: వనసకట శవ రరవప నసదదవనలలగమ

94-199/1039
336
NDX2934438
పపరర: రరజ చసదడ శశఖర పససపపలలటట

339
NDX2995603
పపరర: వజయ జజఖత వడడదల

94-200/1251

తసడడ:డ సరలలమన వడడదల
ఇసటట ననస:25-16-128/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-140/593

342
NDX3221611
పపరర: కలమలర బభబమ ససపసగమలల

94-222/819

తసడడ:డ కకసడలల ససపసగమలల
ఇసటట ననస:25-16-132/4
వయససస:25
లస: పప
94-200/1252

345
NDX2908598
పపరర: హహమ పలలరతతటట

94-199/1040

తసడడ:డ వససతరరవప పలలరతతటట
ఇసటట ననస:25-16-159
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/1253

348
NDX2942696
పపరర: బబగస షపక

94-200/1254

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-164
వయససస:48
లస: ససస స
94-200/1819

351
NDX3256807
పపరర: వనసకట వజయ కలమలర
చసతకరయల
భసధసవప: షపక సమర షపక
ఇసటట ననస:25-16-170
వయససస:18
లస: పప

94-200/1806

94-199/1041

354
NDX3064110
పపరర: ననగగసదడస నలర మతష

94-199/1042

భరస : దసరరరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-16-169
వయససస:74
లస: ససస స
94-200/1256

94-223/1066

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:25-16-126/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-16-164
వయససస:54
లస: పప
350
NDX3279726
పపరర: లకడమ తననరర

330
NDX3197787
పపరర: రజన వడదల

తసడడ:డ కరశ వశశననథ శరససస స నసదదవనలలగమ
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:71
లస: పప

భరస : మష వడడదల
ఇసటట ననస:25-16-128/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/823

95-5/727

భరస : అనసరరగరరవ వడదల
ఇసటట ననస:25-16-119/13
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:25-16-126/4
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:25-16-126/4
వయససస:35
లస: ససస స
340
NDX2565513
పపరర: భవన కగహహకగ తతట ససరర

94-200/1249

తలర : వనసకట కకషష కలమలరర తతట
ఇసటట ననస:25-16-121
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-125/B
వయససస:73
లస: ససస స
337
NDX2934461
పపరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

329
NDX2966539
పపరర: అజయ బభబమ దరరసనపప

327
SQX2082170
పపరర: శకవరణణ నననపనవన

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష పడసరద నననపనవన
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకసటఫర దరరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/6
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమమశ శఖల
ఇసటట ననస:25-16-119/16
వయససస:26
లస: ససస స
334
NDX3147352
పపరర: జహరబ షపక

94-229/1282

భరస : పసపపపరథద రరవప పరల
ఇసటట ననస:25-16-118/A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకసటఫర దరరసనపప
ఇసటట ననస:25-16-119/6
వయససస:20
లస: ససస స
331
NDX3235082
పపరర: రగశన మమరర శఖల

326
NDX3055605
పపరర: రరకకమణణ దచవ పరల

భరస : తరరపత రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:43
లస: ససస స
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NDX3249000
పపరర: శవయఖ గమసజ
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94-200/1799

తసడడ:డ పపదద ఆసజనవయమలల గమసజ
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:60
లస: పప
358
NDX2899953
పపరర: రరదడ బభబమ రరషససగగ

94-199/1043

94-199/1045

94-199/970

94-200/1261

94-199/972

Deleted
94-200/1264

భరస : చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:25-16-194/A
వయససస:48
లస: ససస స
376
NDX2939130
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలలర

94-199/1046

భరస : వరయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-210
వయససస:73
లస: ససస స

94-199/971

368
NDX3257425
పపరర: రరమకకషష కలసచల

371
NDX2938850
పపరర: మరరయదనసస నసనన

94-200/1807

377
NDX2933984
పపరర: మమసలయఖ చలలర

94-200/1266

380
NDX3277647
పపరర: కకటటశశరమమ గమదచ

94-200/1262

383
NDX3255171
పపరర: శకనవరస రరవప గమదచ
తసడడ:డ ననరరయణ గమదచ
ఇసటట ననస:25-16-210
వయససస:49
లస: పప

94-199/10

366
NDX2908861
పపరర: శవమమ కలసచల

94-200/1260

369
NDX2536035
పపరర: మరరయదనసస నసనన

94-199/11

372
NDX2932671
పపరర: చచసచయఖ గరనసగపసట

94-200/1263

తసడడ:డ జకరయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:25-16-194/A
వయససస:53
లస: పప
94-199/12

375
NDX3265154
పపరర: కకటటశశర రరవప మనగర

94-199/1490

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-16-204/25
వయససస:29
లస: పప
94-200/1265

378
NDX2990471
పపరర: ననగర్చ్సదడమమ చలలర

94-199/1047

భరస : ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:25-16-208/A
వయససస:55
లస: ససస స
94-199/1500

భరస : శకనవరస రరవప గమదచ
ఇసటట ననస:25-16-210
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1267

363
NDX2364503
పపరర: మలలర శశరర కలసచనల

తసడడ:డ ననగమలల నసనన
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటట ననగమలల నసనన
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:20
లస: పప
374
NDX2474096
పపరర: రరమకకషష సనక

94-200/1258

భరస : హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-206/A
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-16-209
వయససస:19
లస: ససస స
382
NDX2934032
పపరర: రరమకకటమమ చలలర

365
NDX2708519
పపరర: వసశ చలర

360
NDX2934990
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

భరస : రరమకకషష కలసచనల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప సనక
ఇసటట ననస:25-16-201
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-205
వయససస:32
లస: పప
379
NDX2944031
పపరర: అసజల శరఠష చచసబబటట

94-200/1259

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:25-16-190
వయససస:49
లస: పప
373
NDX2932705
పపరర: బమజర గరనసగపసట

362
NDX2934925
పపరర: శవపరరశత వనమమల

94-200/1257

భరస : అహమద జజన షపక
ఇసటట ననస:25-16-180
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలర
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమ కకషష కలసచల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:29
లస: ససస స
370
NDX2545697
పపరర: జయపరల యడర పలర

94-199/1044

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:25-16-185
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:25-16-187
వయససస:20
లస: పప
367
NDX2908846
పపరర: మలర శశరర కలసచల

359
NDX2901791
పపరర: రరదడ బభబమ రరషససగగ

357
NDX2934818
పపరర: సరగర గమసజ

తసడడ:డ కకటయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:25-16-178
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబమ రరషససగగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ మదనల
ఇసటట ననస:25-16-185
వయససస:25
లస: ససస స
364
NDX2708501
పపరర: వనసకట రరవప కలసచల

94-200/1802

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

తసడడ:డ హరర బభబమ రరషససగగ
ఇసటట ననస:25-16-179/6
వయససస:22
లస: పప
361
NDX3130283
పపరర: ససపసడయ మదనల

356
NDX3252459
పపరర: భమలకడమ బతష
స ల

381
NDX3277688
పపరర: వనసకట కకటమమ సదనశవపన

94-199/1501

భరస : శవయఖ సదనశవపన
ఇసటట ననస:25-16-210
వయససస:58
లస: ససస స
94-200/1804

384
NDX3255460
పపరర: శకనవరస రరవప కకలలర

94-200/1805

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలలర
ఇసటట ననస:25-16-210
వయససస:37
లస: పప
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385
NDX2880755
పపరర: వనసకటటశశరరడడడ ఇననగసటట

94-222/703

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-214
వయససస:49
లస: పప
388
NDX2755411
పపరర: ననగరరజ వవలపఅల

386
NDX2938868
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

తసడడ:డ ననగమమరళ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-215
వయససస:25
లస: పప
94-200/1269

389
NDX2800696
పపరర: లకడమ వరవప లపలర

తసడడ:డ లకడమ ననయమడడ వవపలలపఅల
ఇసటట ననస:25-16-219
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరరజ వరవపలపఅల
ఇసటట ననస:25-16-219
వయససస:30
లస: ససస స

391
NDX2490423
పపరర: అశశక ననయక కగతనవత

392
NDX3283272
పపరర: రజన కరసడనరవత

94-199/14

తసడడ:డ శవ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలచసపలర
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరమనససవరరరవ రగహహణణ
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:71
లస: ససస స
400
NDX3031218
పపరర: పవన కలమలరర చలర

94-220/837

94-200/1274

94-199/1055

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:25-16-232/6
వయససస:23
లస: పప

94-199/973

404
NDX2588481
పపరర: పపలర యఖ యడవలర

407
NDX2888980
పపరర: శశల నలర గగసడ

94-199/16

410
NDX3246501
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

94-199/1053

413
NDX3233210
పపరర: తడవవణణ గమసజ

94-199/1502

94-200/1272

396
NDX2923100
పపరర: సరసబశవ రరవప రగహహణణ

94-199/1051

399
NDX2903169
పపరర: లకడమ కరసత కటభట

94-199/1054

402
NDX3276789
పపరర: శశశలజ బతషల

94-200/1812

భరస : వనసకటటశశర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:25-16-226
వయససస:32
లస: ససస స
94-199/975

405
NDX2539880
పపరర: అవననశ కలమలర శదద

94-199/15

తసడడ:డ బడహమస శదద
ఇసటట ననస:25-16-227/3
వయససస:20
లస: పప
94-199/1056

408
NDX2379006
పపరర: శవ పరరశత వవమమల

94-199/44

భరస : వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:25-16-227,MURIKIPETA,
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/1796

411
NDX2627099
పపరర: తరరమలరరవప తషరక

94-6/621

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషరక
ఇసటట ననస:25-16-231
వయససస:32
లస: పప
94-199/1483

Deleted

భరస : వనసకట రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:25-16-233
వయససస:19
లస: ససస స

393
NDX3038148
పపరర: ననగ జననరబ న మలచసపలర

తసడడ:డ పడసరద కటభట
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-230
వయససస:18
లస: ససస స
94-199/17

94-199/13

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:73
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:25-16-227/4
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటభడవప సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:25-16-229
వయససస:23
లస: ససస స
412
NDX2474187
పపరర: గగపస మగరల

401
NDX3277696
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతషల

390
NDX2490167
పపరర: ఈశశరమమ కగతనవత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలచసపలర
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సపఫదసలల యడవలర
ఇసటట ననస:25-16-227/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:25-16-227/4
వయససస:35
లస: పప
409
NDX2280584
పపరర: శరఠష సరగనబబ యన

94-199/1506

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతషల
ఇసటట ననస:25-16-226
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:25-16-226/13
వయససస:22
లస: పప
406
NDX2888972
పపరర: శకనవరసరరవప నలర గగసడ

398
NDX2923324
పపరర: జయలకడమ రగహహణణ

94-199/1048

భరస : శవ ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరమనససవరరరవ రగహహణణ
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:25-16-225/2
వయససస:20
లస: ససస స
403
NDX2897106
పపరర: గగపసననధ తతకల

94-200/1270

తసడడ:డ పడసరద కటట
ఇసటట ననస:25-16-224
వయససస:21
లస: పప
94-199/1052

387
NDX2889111
పపరర: అనల కలమలర జరఫన

తసడడ:డ తచజపరల జరఫన
ఇసటట ననస:25-16-217,
వయససస:51
లస: పప

భరస : అనల ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:25-16-220
వయససస:21
లస: ససస స

94-200/1273 395
394
NDX3046455
NDX2635241
పపరర: ననగ కలససమ లత మలచసపలర
పపరర: నవన కటట

397
NDX2923365
పపరర: జయలకడమ రగహహణణ

94-200/1268

414
NDX3167889
పపరర: వవణమ కకసడరరడడడ

94-199/1057

తసడడ:డ ససబబరరవప కకసడరరడడ
ఇసటట ననస:25-16-233/11
వయససస:18
లస: పప
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415
NDX3100237
పపరర: శకనస కకసడరరడడడ
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94-199/1058

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకసడరరడడ
ఇసటట ననస:25-16-233\11
వయససస:37
లస: పప
418
NDX3290111
పపరర: దచవరకకసడ మలలర శశరర

94-199/1510

భరస : దచవరకకసడ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-16-235
వయససస:31
లస: ససస స
421
NDX2560134
పపరర: ననగమమ బతష
స ల

94-199/976

భరస : వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-240
వయససస:68
లస: ససస స

416
NDX2626554
పపరర: ననగభమషణస ఉయఖల

419
NDX0156885
పపరర: సరసబశవ రరవప� పరలపరరస�

420
NDX2364529
పపరర: ననగ లకడమ బతష
స ల

భరస : బభలకకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-246
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-236
వయససస:35
లస: ససస స

422
NDX2856359
పపరర: నలకసటస దచవసడర

94-199/1059
423
NDX2773489
పపరర: కకసడ చనన గగపస రరజ తరరమల

94-199/1066

94-199/1068

94-199/1071

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఆలలగమల
ఇసటట ననస:25-16-249C
వయససస:29
లస: పప
442
NDX2938736
పపరర: ననగమణణ సరకక
భరస : ననగ మలర శశర రరవప సరకక
ఇసటట ననస:25-16-252
వయససస:21
లస: ససస స

94-199/1060

428
NDX2554053
పపరర: కకటటశశర రరవప ఓరరచ

434
NDX2926780
పపరర: కసస
స రర మమదరమమటర

94-199/977

94-199/1061

429
NDX3082344
పపరర: ననగ వనసకట తడవవణణ బతష
స ల

94-199/1064

432
NDX3086907
పపరర: వవణమ గగపరల రరడడ అటర

94-199/1065

తసడడ:డ హనసమసతష రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:25-16-247
వయససస:42
లస: ససస స
94-198/981

94-199/1067
435
NDX2926954
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప మమదరమమటర

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:68
లస: పప

94-199/1069 438
437
NDX2926475
NDX3034006
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదరమమటర
పపరర: మణణకసట చలలర

94-199/1070

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప చలలర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:24
లస: పప

440
NDX2937456
పపరర: రరజఖస నలర బబ తషల

441
NDX2917938
పపరర: శవకకటటసరశశమల వలలర పప

443
NDX2523827
పపరర: శకనవరస రరవప తరరపత
తసడడ:డ ఎడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:25-16-253/3
వయససస:21
లస: పప

94-199/1062

తలర : వర లకడమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-246
వయససస:23
లస: ససస స

94-199/1073

భరస : పడబమ దనసస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-16-250
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/1277

426
NDX2878973
పపరర: జయ ససరఖ వలలర పప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-16-243
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవ కకటటశశరరరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప చలలర
ఇసటట ననస:25-16-247/1
వయససస:43
లస: ససస స
439
NDX2989366
పపరర: నరరసదడ ఆలలగమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-16-242
వయససస:21
లస: పప

భరస : హనసమసత రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:25-16-247
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వవణమ గగపరల రరడడ అటర
ఇసటట ననస:25-16-247
వయససస:36
లస: ససస స
436
NDX3034212
పపరర: శవ పరరశత చలలర

94-200/1275

తసడడ:డ కకటయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-246
వయససస:56
లస: పప

తలర : వర లకడమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-246
వయససస:22
లస: పప

94-199/18

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:25-16-235, Murikipeta,
వయససస:29
లస: పప

94-199/1063 431
430
NDX3082138
NDX3064185
పపరర: జయ సరయ కలమలర బతష
పపరర: రతస మమ అటర
స ల

433
NDX3065109
పపరర: శక లకడమ అటర

94-199/716

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-16-243
వయససస:21
లస: పప
94-192/1133

94-199/1503

తసడడ:డ దచవరకకసడ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-16-235
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దచవసడర
ఇసటట ననస:25-16-241/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:25-16-242
వయససస:20
లస: పప

417
NDX3279056
పపరర: దచవరకకసడ శరసబయఖ

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప ఉయఖల
ఇసటట ననస:25-16-233/16
వయససస:18
లస: పప

94-199/1508 425
424
NDX3285863
NDX3042322
పపరర: చనన గగపస రరజ తరరమల కకసడ
పపరర: రరకగష వలలర పప

427
NDX3069580
పపరర: వర లకడమ బతష
స ల

94-13/1172

94-200/1276

భరస : వనసకటరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:25-16-250
వయససస:36
లస: ససస స
94-199/19

444
NDX2846921
పపరర: బల ఒరరస

94-199/1074

తసడడ:డ కకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:25-16-253/4
వయససస:48
లస: పప
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445
NDX2847093
పపరర: భభసకర ఒరరస
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94-199/1075

తసడడ:డ బల ఒరరస
ఇసటట ననస:25-16-253/4
వయససస:22
లస: పప
448
NDX2888147
పపరర: వనసకట రరవప వలర పప

94-199/1077

94-199/1080

94-199/1081

94-6/622

94-199/1083

94-195/6

94-199/1086

భరస : ననగగసదర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:30
లస: ససస స

458
NDX3151248
పపరర: సరసబడజఖస అనననస

461
NDX2393502
పపరర: జజఖత గగనన

464
NDX2848927
పపరర: రరమమహన రరడడ కకటపరటట

467
NDX2474138
పపరర: హనసమమమ మలగమలలరర

94-199/1088

470
NDX3074895
పపరర: తరరపతరరడడడ మదదదరరల

94-199/1082

473
NDX2473718
పపరర: వనసకట కకటమమ మలగమలలరర
భరస : వర వనసకటటశశరరర మలగమలలరర
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:26
లస: ససస స

94-199/1504

456
NDX2469484
పపరర: బడహమయఖ చలలర

94-199/20

459
NDX2608164
పపరర: పడవణ కలమలర తపపపటర

94-199/979

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తపపపటర
ఇసటట ననస:25-16-264
వయససస:20
లస: పప
94-199/21

462
NDX2905834
పపరర: పడవణ కలమలర తమమశశటట

94-199/1084

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:25-16-267
వయససస:18
లస: పప
94-199/1085

465
NDX2855484
పపరర: రరమరరవప ఆతమకలరర

94-200/1278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-16-268
వయససస:40
లస: పప
94-199/22

468
NDX2474161
పపరర: వర వనసకటటశశరరర మలగమలలరర

94-199/23

తసడడ:డ యలమసద మలగమలలరర
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:30
లస: పప
94-199/1089

తసడడ:డ పపద చచనననరరడడ మదదదరరల
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:34
లస: పప
94-199/1091

453
NDX3281961
పపరర: మమరహరర బతషల

తసడడ:డ ననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-259/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : యలమసద మలగమలలరర
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:63
లస: ససస స
472
NDX2884765
పపరర: మలర శశరర కకలర

94-168/41

తసడడ:డ శకరరమ రరడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:25-16-268
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనసవరససలల రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:25-16-268/B
వయససస:25
లస: ససస స
469
NDX2773364
పపరర: ససబబయమమ కకలర

455
NDX2529790
పపరర: భభణమ చసదడ కకరణ బతష
స ల

94-199/1079

తసడడ:డ హరరబభబమ
ఇసటట ననస:25-16-258/5
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరడడడ గగనన
ఇసటట ననస:25-16-266
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బకకక
ఇసటట ననస:25-16-268
వయససస:28
లస: పప
466
NDX2863926
పపరర: కకషష కలమలరర పపల

94-199/1497

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:25-16-262
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక దసరరర రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-264
వయససస:20
లస: ససస స
463
JBV2561496
పపరర: బకకక రమమశ

452
NDX3275484
పపరర: జవన పడకరశ బతషల

450
NDX3069036
పపరర: బభల ససదదయఖ షపక
తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-16-256/2/B
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-259
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగగశశరరవప ననలస
ఇసటట ననస:25-16-261
వయససస:57
లస: ససస స
460
NDX2846798
పపరర: ఉషరసశన మలరరడడ

94-199/1078

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బతషల
ఇసటట ననస:25-16-258/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగమల మర చలర
ఇసటట ననస:25-16-258/6
వయససస:35
లస: ససస స
457
NDX2626174
పపరర: ఉమ మహహవవసరర ననలస

449
NDX2926327
పపరర: దదవనన నసనన

94-199/1076
447
NDX3168994
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమలకకసడ

తసడడ:డ ఎలర యఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:25-16-253/6
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడభభకర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:25-16-256
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బతషల
ఇసటట ననస:25-16-258/2
వయససస:19
లస: పప
454
NDX2747780
పపరర: లకడమ చలర

94-184/1107

భరస : గగవసద రరజలల
ఇసటట ననస:25-16-253/5
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలర పప
ఇసటట ననస:25-16-254/30
వయససస:49
లస: పప
451
NDX2947661
పపరర: పపడమ సరగర బతషల

446
NDX2862001
పపరర: లకడమ ఉపపప

471
NDX3120896
పపరర: ససశల మదదదరరల

94-199/1090

భరస : తరరపతరరడడడ మదదదరరల
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:34
లస: ససస స
94-221/7

474
NDX2879195
పపరర: వనసకట రరడడడ కకనసరణణ

94-222/704

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-273
వయససస:43
లస: పప
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475
NDX2490308
పపరర: లకడమ దనటర
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94-199/24

భరస : పపలర రరడడడ దనటర
ఇసటట ననస:25-16-273/4
వయససస:41
లస: ససస స
478
NDX2460855
పపరర: గగవసదమమ కకనసరన

476
NDX2933885
పపరర: శవబడహహమయ చలర

తసడడ:డ చనన దసరర యఖ చలర
ఇసటట ననస:25-16-273/4
వయససస:37
లస: పప
94-221/8

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకనసరన
ఇసటట ననస:25-16-273/A
వయససస:38
లస: ససస స

479
NDX2643864
పపరర: వనసకట ననగ ససతతష జట

తసడడ:డ శశష వరరన రరవప జట
ఇసటట ననస:25-16-273/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పస క
ఇసటట ననస:25-16-275/1
వయససస:24
లస: పప
487
NDX2927390
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఏలకకటట

94-200/1279

94-199/1491

94-199/1100

94-199/1103

భరస : కకషషయఖ పపతనచనసతనల
ఇసటట ననస:25-16-281/3
వయససస:48
లస: ససస స

491
NDX2938843
పపరర: రమణమమ దచవళర

494
NDX3154614
పపరర: పపదద వనసకట రరడడడ ఈదర

497
NDX2900264
పపరర: కకషష రరడడడ దదసతరరడడడ

94-180/1389

500
NDX2930378
పపరర: గగపస కకషష బటటటల

94-199/25

483
NDX2859221
పపరర: లకడమ అననపపరరడడ

94-222/705

486
NDX2927408
పపరర: భభగఖలకడమ ఏలకకటట

94-199/1098

489
NDX2452647
పపరర: సపస రరడడడ పపదద రరడడడ

94-199/26

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-276-1
వయససస:28
లస: పప
94-200/1280

492
NDX2940492
పపరర: ససబబయమమ కకలర

94-199/1099

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-279
వయససస:62
లస: ససస స
94-199/1101

495
NDX2965937
పపరర: గగపస కకషషన బతషల

94-199/1102

భసధసవప: ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:25-16-280
వయససస:22
లస: పప
94-222/706

498
NDX2908457
పపరర: వరరజ చలలర

94-180/1388

తసడడ:డ ననగయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-280/B
వయససస:52
లస: పప
94-222/707

తసడడ:డ రమణయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:25-16-280 NALLAPADUROAD
వయససస:22
లస: పప
94-199/1492

94-199/981

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఏలకకటట
ఇసటట ననస:25-16-275/C
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-280
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరరకజ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-280/B
వయససస:50
లస: ససస స
502
NDX3266434
పపరర: ససబబలకడమ పపతనచనసతనల

94-199/1097

తసడడ:డ లకమయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:25-16-280
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-280
వయససస:18
లస: పప
499
NDX2930279
పపరర: కకటటశశరమమ చలలర

488
NDX2422236
పపరర: లకడమ ననరరయణ పపదద రరడడడ

480
NDX2609014
పపరర: రరఘవవసదడ తననరర

భరస : గగపరలరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-273/B
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనన కకసడల రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:25-16-278
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగగసదర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-279
వయససస:30
లస: ససస స
496
NDX2843787
పపరర: కకషష రరడడడ దదసతరరడడడ

94-199/1095

భరస : సపఫదన రరడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-276-1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-16-277
వయససస:30
లస: ససస స
493
NDX2739720
పపరర: మలర శశరర కకలర

485
NDX2927382
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఏలకకటట

501
NDX2940443
పపరర: శవయఖ పలలర బబ యన

94-221/866

తసడడ:డ పపదదయఖ అచచయఖ
ఇసటట ననస:25-16-281
వయససస:30
లస: పప

94-199/1493 504
503
NDX3266509
NDX3266525
పపరర: హనసమసతరరవప పపతనచనసతనల
పపరర: కకషషయఖ పపతనచనసతనల

తసడడ:డ కకషషయఖ పపతనచనసతనల
ఇసటట ననస:25-16-281/3
వయససస:31
లస: పప

94-199/1093

తసడడ:డ శవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:25-16-273/B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఏలకకటట
ఇసటట ననస:25-16-275/C
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఏలకకటట
ఇసటట ననస:25-16-275/C
వయససస:26
లస: పప
490
AYW0341982
పపరర: పదనమవత గసడడకకట

94-199/980

తసడడ:డ దతష
స బభబమ తషరకపలర
ఇసటట ననస:25-16-273/B
వయససస:19
లస: పప
94-199/1096

477
NDX2896942
పపరర: లల పవన కలమలర చలర

తలర : జజఖత చలర
ఇసటట ననస:25-16-273/4
వయససస:18
లస: పప

తలర : జజనకక కలమలరర జట
ఇసటట ననస:25-16-273/B
వయససస:26
లస: పప

94-199/1094 482
481
NDX3103991
NDX3093374
పపరర: టట వ ఏస ఏన హర హరరరత జట
పపరర: నవన కలమలర తషరకపలర

484
NDX2986271
పపరర: వనసకటటశశరరర పస క

94-199/1092

94-199/1494

తసడడ:డ వరయఖ పపతనచనసతనల
ఇసటట ననస:25-16-281/3
వయససస:52
లస: పప
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505
NDX2796167
పపరర: ననగ మలర శశరర మలగమలలరర

94-200/1281

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:25-16-281/4
వయససస:20
లస: ససస స
508
NDX2452563
పపరర: పడసరద గమమమ

94-221/9

94-200/1283

94-200/1284

94-199/983

94-199/1108

94-199/1110

94-199/1112

భరస : రసబభబమ మడడడ
ఇసటట ననస:25-16-286/2
వయససస:27
లస: ససస స

518
NDX2895993
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

521
NDX2755288
పపరర: భమలకడమ ఉపపప

524
NDX2989416
పపరర: కకసడ రరవప దచవళర

527
NDX2849008
పపరర: శరఠష దనసరర

94-199/1114

530
NDX2901544
పపరర: అసజలదచవ మడడడ

94-199/1106

533
NDX3085271
పపరర: అననపపరష ఇపపల
భరస : రరమచసదడ రరడడడ ఇపపల
ఇసటట ననస:25-16-286/4
వయససస:82
లస: ససస స

513
NDX3120573
పపరర: ధన లకడమ ఇరరగమలల

94-199/1105

516
NDX2656056
పపరర: లకడమ తరరపతమమ బతష
స ల

94-13/1173

519
NDX2938090
పపరర: కకటయఖ చలలర

94-199/1107

తసడడ:డ నరసయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-16-285/1
వయససస:66
లస: పప
94-199/1109

522
NDX2938074
పపరర: మహహమ గఠత ఉపపప

94-200/1286

తసడడ:డ బలరరజ ఉపపప
ఇసటట ననస:25-16-285/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-199/1111

525
NDX2940526
పపరర: వనసకట రమణ వనమమల

94-222/710

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:25-16-286
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/1113

528
NDX2827475
పపరర: కకసత కకరణ దనసరర

94-221/867

తసడడ:డ హరర హర పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-286/1
వయససస:34
లస: పప
94-199/1115

భరస : రసబభబమ మడడడ
ఇసటట ననస:25-16-286/2
వయససస:27
లస: ససస స
94-221/771

94-200/1282

భరస : వనసకటరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-285
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరకసత కకరణ దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-286/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:25-16-286/2
వయససస:41
లస: పప
532
NDX2675296
పపరర: అసజలదచవ మడడడ

94-199/982

భసధసవప: వమల దచవళర
ఇసటట ననస:25-16-286
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హరర హర పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-286/1
వయససస:33
లస: పప
529
NDX2846673
పపరర: రసబభబమ మడడడ

515
NDX2576585
పపరర: హరరక యలసస

510
NDX3104189
పపరర: అలర రరధదక అలర

భరస : శకనస ఇరరగమలల
ఇసటట ననస:25-16-283/3
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బలరరజ ఉపపప
ఇసటట ననస:25-16-285/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : క0డన
ఇసటట ననస:25-16-286
వయససస:33
లస: ససస స
526
NDX2961902
పపరర: కకసత కకరణ దనసరర

94-222/709

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-285
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:25-16-285/1
వయససస:34
లస: పప
523
NDX2733624
పపరర: వమల మల

512
NDX2884781
పపరర: శరకవణణ ఏననపపగమనననన

94-199/1104

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-282/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చస్ఆదశశఖర యలసస
ఇసటట ననస:25-16-284
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:25-16-285
వయససస:30
లస: పప
520
NDX2847085
పపరర: ఎడడ కకసడలల వనమమల

94-199/27

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఏననపపగమనననన
ఇసటట ననస:25-16-282/2-1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-283/3
వయససస:21
లస: పప
517
NDX2684140
పపరర: వనసకట కకటయఖ వనమమల

509
NDX2536605
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ వరకర

507
NDX2889186
పపరర: పడసరద గమమమ

తసడడ:డ కకసడలల గమమమ
ఇసటట ననస:25-16-281/9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:25-16-282/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ ఏననపపగమనననన
ఇసటట ననస:25-16-282/2-1
వయససస:22
లస: ససస స
514
NDX2927804
పపరర: జగదదశ కలమలర బతష
స ల

94-222/708

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-16-281/4
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల గమమమ
ఇసటట ననస:25-16-281/9
వయససస:22
లస: పప
511
NDX2751667
పపరర: శరకవణణ ఏననపపగమనననన

506
NDX2883296
పపరర: ఆదదశశషయఖ మలగమలలరర

531
NDX2675171
పపరర: ససదదప మడడడ

94-221/770

తసడడ:డ శరఖస ససడనడ రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:25-16-286/2
వయససస:28
లస: పప
94-200/1287

534
NDX2365948
పపరర: శశసస కలమలర పరమమలపరటట

94-221/10

తసడడ:డ సరసబ రరడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:25-16-286/4
వయససస:22
లస: పప
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94-199/1116

536
NDX2531820
పపరర: ఖససస శశశదన షపక

తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-16-286/4 3 LINE
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-16-289/4
వయససస:46
లస: పప

94-88/1195
538
NDX2574416
పపరర: వనసకట శవ గణణష రరడడడ
గసగవరపప
తసడడ:డ వవసకట ససబభబరరడడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:25-16-290
వయససస:19
లస: పప

539
NDX3036159
పపరర: లకడమ దసరర ఓరరచ
భరస : మహన బభబమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290
వయససస:20
లస: ససస స

541
NDX2393494
పపరర: శవమమ ఓరరచ

542
NDX2904035
పపరర: దసరర మమ బతష
స ల

94-199/28

భరస : శకనస ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/1 MAHARSHI DAYA
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-16-290/C
వయససస:22
లస: ససస స

544
NDX3157237
పపరర: ననగరరరరన ఏనసగసటట

545
NDX2739639
పపరర: వనసకట కకటయఖ ఒరరస

94-199/1118

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:25-16-290/c
వయససస:19
లస: పప
547
NDX2501948
పపరర: శసకర ఓరరస

94-222/6

94-88/1081

94-200/1288

తలర : పదమ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:22
లస: ససస స

554
NDX2836070
పపరర: హహసపన షపక

94-222/716

557
NDX2684108
పపరర: కలమలరర చలక

94-199/1119

560
NDX2771343
పపరర: వనసకట రమణ మమకల

94-222/712

563
NDX2767473
పపరర: రమలదచవ చలకల
తలర : పదమ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:22
లస: ససస స

543
NDX3148459
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఏనసగసటట

94-199/1117

546
NDX2501831
పపరర: లకడమ ఓరరస

94-222/5

549
NDX2903698
పపరర: మమరళమహన బభబమ ఓరరచ

94-222/713

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/C
వయససస:28
లస: పప
94-199/1120

552
NDX2880847
పపరర: చసద బ షపక

94-199/1121

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:34
లస: ససస స
94-222/714

94-199/984

555
NDX2872893
పపరర: లకడమ రరవపల

94-222/715

భరస : బభల గమరవయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:33
లస: ససస స
558
NDX2668283
పపరర: వనసకటటశశరరర చలక

94-199/985

తసడడ:డ ననగయఖ చలక
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:41
లస: పప
94-199/1123

భరస : చరణ రరజ
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:30
లస: ససస స
94-199/1125

94-13/699

భరస : కకసడలల ఓరరస
ఇసటట ననస:25-16-290/C
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలక
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:56
లస: ససస స
94-199/1122

540
NDX2384394
పపరర: జవన కలమలర ఓరరచ

తసడడ:డ యలర మసద ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:25-16-290/c
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:35
లస: పప
562
NDX2861953
పపరర: రమల దచవ చలకల

94-17/1074

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:20
లస: పప
559
NDX2769388
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలకల

551
NDX2847457
పపరర: బభల గమరవయఖ రరవపల

94-88/1080

తసడడ:డ శకనస ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/1 MAHARSHI DAYA
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పపదద అసకయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:25-16-292
వయససస:38
లస: ససస స
556
NDX2900280
పపరర: కరశ రరవప పసదద

94-222/711

భరస : శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:25-16-290/C
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబ స చనవర
ఇసటట ననస:25/16/291
వయససస:69
లస: ససస స
553
NDX2883379
పపరర: తరరపతమమ పసదద

548
NDX2903730
పపరర: అరరణ ఓరరచ

537
NDX0618165
పపరర: పపదద బసవయఖ జగ

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-16-290
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:25-16-290C
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల ఓరరస
ఇసటట ననస:25-16-290/C
వయససస:21
లస: పప
550
NDX2192623
పపరర: దసరర చనవర

94-221/11

561
NDX3008539
పపరర: రమఖశక చలకల

94-199/1124

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:23
లస: ససస స
94-199/1126

564
NDX2862548
పపరర: రమలదచవ చలకల

94-199/1127

తలర : పదమ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:22
లస: ససస స
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565
NDX2883924
పపరర: రమల దచవ చలకల
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94-199/1128

తలర : పదమ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:22
లస: ససస స
568
NDX3130226
పపరర: శకనవరస రరడడడ వపపపపటటరఠ

94-199/1129

94-199/29

94-199/1133

94-222/718

94-199/31

94-199/988

94-199/1138

తసడడ:డ గమరవరరరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-297/A
వయససస:45
లస: పప

578
NDX3109105
పపరర: ససపడజ కసబభల

581
NDX2393544
పపరర: భభసకర రరడడడ అమమడస

584
NDX2903011
పపరర: ఓబమలమమ దచవరరడడ

587
NDX3043338
పపరర: అసజన పడసనన తనసబబ దదద

94-199/33

590
NDX2452803
పపరర: పదనమవత అననపరరడడ

94-199/1135

593
NDX3007945
పపరర: జజఖతసర అననపరరడడ
తసడడ:డ రరమలసగర రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-297/A
వయససస:20
లస: ససస స

573
NDX2880722
పపరర: తరరపఠమమ రరవపల

94-199/1132

576
NDX2978286
పపరర: శక లకమమ పస లక

94-199/1134

579
NDX2393577
పపరర: ససవర కలమలరర బతష
స ల

94-199/30

భరస : భభసకర రరడడడ అమమడస
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:22
లస: ససస స
94-199/32

582
NDX2668242
పపరర: వనసకట జగదదశ రరడడడ చలకల

94-199/987

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:22
లస: పప
94-199/1136

585
NDX2902542
పపరర: శకకరసత మమకల

94-199/1137

తసడడ:డ సరసబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:20
లస: పప
94-199/1139

588
NDX2904639
పపరర: మనససశన వడచడల

94-200/1291

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప వడచడల
ఇసటట ననస:25-16-297
వయససస:19
లస: ససస స
94-199/34

భరస : రరమలసగరరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-297/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1140

94-200/1290

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పస లక
ఇసటట ననస:25-16-294/A
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ తనసబబ దదద
ఇసటట ననస:25-16-297
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-297/A
వయససస:21
లస: ససస స
592
NDX2903615
పపరర: రమణరరడడడ దచవరరడడడ

94-222/717

భరస : రమణ రరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ తనసబబ దదద
ఇసటట ననస:25-16-297
వయససస:43
లస: పప
589
NDX2464469
పపరర: జజఖతతత అననపరరడడడ

575
NDX2861680
పపరర: రమమశ కసచరర

570
NDX2764249
పపరర: లఖత చలకల

భరస : బల చననయఖ
ఇసటట ననస:25-16-294
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరశ రరడడ అమమడస
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:20
లస: పప
586
NDX3048295
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనసబబ దదద

94-199/1131

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-294/a1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-296
వయససస:23
లస: పప
583
NDX2648517
పపరర: శకకరసత మమకల

572
NDX2771103
పపరర: కకటట రరడడడ వననకకలలర

94-199/986

తలర : కశమమ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-293/a
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:25-16-294
వయససస:29
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:25-16-294/A
వయససస:27
లస: ససస స
580
NDX2464451
పపరర: వనసకట జగదదశ రరడడడ చలకల

94-199/1130

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వననకకలలర
ఇసటట ననస:25-16-294
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-294
వయససస:24
లస: పప
577
NDX2861698
పపరర: ససపపరష కసచరర

569
NDX2907954
పపరర: పదమ ఉదదదసపత

567
NDX2708097
పపరర: నరరసదడ
ఉదదదశశటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఉదదదశశటట
ఇసటట ననస:25-16-293/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఉదదదసపత
ఇసటట ననస:25-16-293/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ అసర
ఇసటట ననస:25-16-293B
వయససస:38
లస: పప
574
NDX3145794
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఇనగసటట

94-200/1289

భరస : లకడమ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-293
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: సశరనమన వపపపపటటరఠ
ఇసటట ననస:25-16-293/A
వయససస:54
లస: పప
571
NDX2452696
పపరర: లకడమ నరసయఖ అసర

566
NDX2771384
పపరర: దననమమ దచవరరడడ

591
NDX2452761
పపరర: రరమలసగ రరడడడ అననపరరడడడ

94-199/35

తసడడ:డ శవరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-297/A
వయససస:41
లస: పప
94-199/1141

594
NDX2504629
పపరర: ననరరయణ ఏనసగసటట

94-199/36

తసడడ:డ ఎలమసద ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:25-16-299
వయససస:43
లస: పప
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595
NDX2903987
పపరర: తడవవణణ చలకల
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94-199/1142

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-300/3
వయససస:19
లస: ససస స
598
NDX2770048
పపరర: ససషమ దచవరరడడడ

94-200/1292

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-300A
వయససస:27
లస: ససస స
601
NDX2884492
పపరర: రమలదచవ దచవరరడడడ

94-199/1144

94-200/47

భసధసవప: లకమరరడడడ బభలలపపరఠ
ఇసటట ననస:25-16-300/4
వయససస:19
లస: పప

599
NDX2769941
పపరర: వసపశసదర రరడడడ దచవరరడడడ

600
NDX2726651
పపరర: మలలలఖదదడ రరడడడ దచవరరడడడ

602
NDX2453421
పపరర: పదమ మలధసరర కకదమగమసడర

94-200/13

94-199/989

తసడడ:డ ససబబయఖ గమసడవరపప
ఇసటట ననస:25-16-302
వయససస:20
లస: పప
94-200/15

94-199/1148

తసడడ:డ యయగగశశరఠ
ర
ఇసటట ననస:25-16-302/4
వయససస:18
లస: పప
622
NDX2771533
పపరర: వరసజ కలరసగఠ
తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-16-303
వయససస:25
లస: పప

94-200/46

611
NDX0928713
పపరర: వసశ రరమ గగటటటమమకకల

94-221/12

తసడడ:డ చనన మలలకకసడ రరడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-301
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/37

609
NDX3091576
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలకకటట

94-200/1294

తసడడ:డ లసగయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:25-16-301/76
వయససస:56
లస: పప
94-88/1082

612
NDX2567824
పపరర: వనసకటటశశరరర గమనదరపర

94-88/1196

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గగటటటమమకకల
ఇసటట ననస:25-16-302
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గమనదరపర
ఇసటట ననస:25-16-302
వయససస:20
లస: పప

614
NDX2880888
పపరర: వనసకటటశశరరర గమనదరపర

615
NDX2393296
పపరర: ససబభబరరడడడ వరకర

94-199/1146

617
NDX2452878
పపరర: రజన పపదద రరడడడ

94-200/14

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:25-16-302/1
వయససస:43
లస: పప
94-200/16

618
NDX3180429
పపరర: బడహమ రరడడడ ఏననగసటట

94-199/1147

భరస : కరసస రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-302/2 GROUND FLR
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ ఏననగసటట
ఇసటట ననస:25-16-302/3
వయససస:18
లస: పప

620
NDX2618783
పపరర: అనత కకరగడర న

621
NDX2939148
పపరర: వరరసజ కలరసగఠ

94-200/1111

తసడడ:డ కకటయఖ కకరగడర న
ఇసటట ననస:25-16-302/4
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/1295

603
NDX2453397
పపరర: వజయ కలమలరర కకదమగమసడర

606
NDX2459667
పపరర: శరఠష దచవరరడడడ

94-199/1145

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:25-16-302
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరశ రరడడడ పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-302/2
వయససస:26
లస: ససస స
619
NDX2940476
పపరర: వననద బబ సదలపరటట

94-200/45

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బసస
ఇసటట ననస:25-16-301/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల వనసకట రరడడడ పరతకలసటట
ఇసటట ననస:25-16-301/C
వయససస:21
లస: పప

616
NDX2460384
పపరర: రజన పపదద రరడడడ

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-300/b
వయససస:48
లస: పప

605
NDX3120839
పపరర: వసకట రమణ వడర పపడడ

608
NDX2528750
పపరర: మమనక బసస

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:25-16-301
వయససస:21
లస: పప

94-199/1143

భరస : వనసకయఖ కకదమగమసడర
ఇసటట ననస:25-16-300,F.NO-402 S.K. GRA
వయససస:62
లస: ససస స

607
NDX2900272
పపరర: ననగగశశర రరవప వవగర నవటట

613
NDX2545028
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసడవరపప

94-200/1293

94-199/1505

తసడడ:డ వనసకయఖ కకదమగమసడర
ఇసటట ననస:25-16-300,F.NO-402 S.K. GRA
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగశశర రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:25-16-301
వయససస:28
లస: ససస స

94-222/719

597
NDX3282167
పపరర: శకకరసత రరడడడ బభలలపపనరఠ

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పరతగమసట
ఇసటట ననస:25-16-300/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననన రరయమడడ కకదమగమసడర
ఇసటట ననస:25-16-300,F.NO-402 S.K. GRA
వయససస:67
లస: పప

610
NDX2459444
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ పరతకలసటట

94-200/1110

తసడడ:డ మలలఖదదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-300A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమణరరడడడ దచవరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-300/D
వయససస:20
లస: ససస స
604
NDX2453884
పపరర: వనసకయఖ కకదమగమసడర

596
NDX2610384
పపరర: దసరరరవరణణ పరతగమసట

623
NDX2169788
పపరర: లకడమ పసననసటట
తసడడ:డ అపరప రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:25/16/304
వయససస:24
లస: ససస స

94-199/1149

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-16-303
వయససస:25
లస: పప
94-88/1083

624
NDX2897320
పపరర: మసస నమమ ఆకరశపప

94-198/982

భరస : వనసకటటశశరరర ఆకరశపప
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:59
లస: ససస స
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625
NDX3037363
పపరర: ననగమర మర షపక
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94-199/1150

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:31
లస: పప
628
NDX2897353
పపరర: లలత ఆకరశపప

94-200/1297

94-199/38

94-200/1300

94-200/20

94-200/1325

94-200/1116

94-200/1808

తసడడ:డ ఇసరరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:25-16-304/15
వయససస:66
లస: పప

641
NDX2974186
పపరర: ససలలమలన ఖలన పఠరన

644
NDX2861011
పపరర: షరరగనస పస కలరర

94-200/1305

94-200/1112

94-200/1326

653
NDX3255114
పపరర: రజయ ఖటటన షపక

94-200/1299

636
NDX2459493
పపరర: రమణ రరడడడ ఇనగసటట

94-200/19

639
NDX2522217
పపరర: శవ రరడడడ కగతరరడడడ

94-200/21

642
NDX2864668
పపరర: అసజమమ ఏసదసరఠఠ

94-200/1327

భరస : శకనవరస రరవప ఏసదసరఠఠ
ఇసటట ననస:25-16-304/4
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/1151

645
NDX2466795
పపరర: లకడమ దసరర వరక

94-200/22

తసడడ:డ బభలయఖ వరక
ఇసటట ననస:25-16-304/10
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/23

648
NDX2469476
పపరర: అరరణ ఉపపపటటరర

94-199/39

భరస : కకటటశశర రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:25-16-304/12
వయససస:26
లస: ససస స
94-199/1155

భరస : యయలలశశర రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:25-16-304/14
వయససస:45
లస: ససస స
94-200/1306

633
NDX3212230
పపరర: ఈశశరమమ సగరల

తసడడ:డ కకసడరరడడడ కగతరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/4
వయససస:20
లస: పప

647
NDX2453165
పపరర: దనసరర ససమఖ దనసరర

650
NDX2903532
పపరర: మమరమమ మటమరరక

94-13/700

తసడడ:డ పపదద వనసకట రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-304/2
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/11
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:25-16-304/12
వయససస:25
లస: పప
652
NDX3100971
పపరర: అననసరర మహమమద

94-200/18

భరస : జరగఠ
ఇసటట ననస:25-16-304/10
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:25-16-304/10/B
వయససస:44
లస: ససస స
649
NDX2754299
పపరర: ఆవపలయఖ కసచస కలసటర

635
NDX2460350
పపరర: సరసబభడజఖస ఇనగసటట

638
NDX2546133
పపరర: ససనల కలమలర కసబస

630
NDX1592451
పపరర: ధనరర వససథ

భరస : నరరస రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయబ వల పఠరన
ఇసటట ననస:25-16-304/4
వయససస:52
లస: పప

భరస : శరఖస బభబమ తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-16-304/5
వయససస:21
లస: ససస స
646
NDX3257623
పపరర: మమరర బటటటల

94-200/1298

తసడడ:డ మజగశ కసబస
ఇసటట ననస:25-16-304 2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమలన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/4
వయససస:58
లస: ససస స
643
NDX2615946
పపరర: రగజజ తనళళ
ర రర

632
NDX3153285
పపరర: నరరస రరడడడ సగరరర

94-200/1296

భరస : ధనరర ధనరరజ
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమణరరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:25-16-304/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:25-16-304/2
వయససస:28
లస: ససస స
640
NDX2978179
పపరర: రరజజశన షపక

94-224/1063

తసడడ:డ నరరససహ రరడడడ సగరరర
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరరస రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:25
లస: పప
637
NDX2536951
పపరర: వనసకట కలమలరర పపరస

629
NDX2366391
పపరర: కకరణ కలమలర కరటడగడడ

627
NDX2853687
పపరర: జరఫన బ షపఫక

భరస : మహబమ బభషర షపఫక
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : లకడమ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనన అచచయఖ దనర
ఇసటట ననస:25-16-304/1
వయససస:24
లస: ససస స
634
NDX3211422
పపరర: మసరసన రరడడడ సగరల

94-200/17

తసడడ:డ పపరరరరడడడ రరడడడమ
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట అపపరరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:25-16-304
వయససస:49
లస: ససస స
631
NDX2521730
పపరర: ససపసడయ దనర

626
NDX2473940
పపరర: నరరసరరడడడ రరడడడమ

651
NDX2902021
పపరర: మసరసన బ షపక

94-199/1156

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/14
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/1803

తసడడ:డ పపల మహమమద అననసరర షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/15
వయససస:21
లస: ససస స

654
NDX3093515
పపరర: జరజ బభబమ షపక

94-200/1307

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/18
వయససస:47
లస: పప
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655
NDX3006053
పపరర: సతస ర షపక
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94-200/1308

తసడడ:డ మమకరసర మయల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/19
వయససస:62
లస: పప
658
NDX2902963
పపరర: షఫస షపక

94-199/1157

94-200/1310

94-200/1313

94-200/1315

94-60/1038

94-171/690

94-200/25

94-200/1318

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:24
లస: ససస స

680
NDX3185006
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయలల

683
NDX2420149
పపరర: మమరర లలర పపషప కరణస
భరస : రరమ కకటటశశర రరవప కరణస
ఇసటట ననస:25-16-304/23
వయససస:36
లస: ససస స

94-200/1312

666
NDX2647923
పపరర: గగపమమ మలరగలర

94-13/1175

669
NDX3201266
పపరర: లకడమ మరరయలల

94-26/1149

Deleted

94-109/785

672
NDX2557999
పపరర: ససధనకర మలలర ల

94-151/834

తసడడ:డ శవరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:37
లస: పప
94-199/1158

675
NDX3207065
పపరర: పసడయసకర బబ కకసస

94-199/1159

భరస : హరర బభబమ బబ కకసస
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1316

678
NDX3205093
పపరర: లకడమ మరరయలల

94-200/1317

భరస : పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:58
లస: ససస స
94-200/1319

తసడడ:డ పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:33
లస: పప
94-200/1321

663
NDX2974319
పపరర: జజన బభష షపక

భరస : పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హరర బభబమ బబ కకసస
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:38
లస: ససస స
682
NDX3211356
పపరర: అనసష మరరయలల

94-10/1264

671
NDX2966380
పపరర: సరశమ దసగరరరరల

677
NDX3201522
పపరర: లకడమ మరరయలల

94-200/1309

భరస : మహహష మలరగలర
ఇసటట ననస:25-16-304/21
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సగఠర
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:35
లస: పప
679
NDX3167780
పపరర: పసడయసకర బబ కకసస

94-200/1314

668
NDX3187903
పపరర: వనసకట రరవప మరరయలల

674
NDX3191525
పపరర: లకడమ మరరయలల

660
NDX3053568
పపరర: జరఫన బఇవనఫ షపక

తసడడ:డ మబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మమతయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:49
లస: పప

భరస : హరర బభబమ బబ కకసస
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:38
లస: ససస స
676
NDX2465656
పపరర: గమడడడ ఎస డ

94-200/1311

తసడడ:డ పపదద హనసమయఖ మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ కకసస
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:41
లస: పప
673
NDX3182003
పపరర: పసడయసకర బబ కకసస

665
NDX2908333
పపరర: సపర గగకస దనసరర

94-60/1037

భరస : మబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ యయరరకగరరరర
ఇసటట ననస:25-16-304/21
వయససస:22
లస: పప
670
NDX2673952
పపరర: హరర బభబమ బబ కకసస

94-200/24

తసడడ:డ మలబమబ బభషర షపఫక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ వరక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:22
లస: పప
667
NDX2872885
పపరర: మహహష యయరరకగరరరర

659
NDX2474021
పపరర: పడమద వనమమల

662
NDX2853711
పపరర: జజన బభషర షపఫక

657
NDX2634103
పపరర: వనసకట మణణకరసత బబ ణస

తసడడ:డ అదద ననరరయణ బబ ణస
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:52
లస: పప
664
NDX2915882
పపరర: సరయ కలమలర వరక

94-13/1174

భరస : అసకకరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/20
వయససస:24
లస: పప
661
NDX2932937
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

656
NDX2651669
పపరర: వజయ లకడమ గసగరరరడడడ

681
NDX3119633
పపరర: శక లకడమ మరరయలల

94-200/1320

భరస : వనసకట రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:31
లస: ససస స
94-60/948

684
NDX0495879
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప� కరణస�

94-200/26

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:25-16-304/23
వయససస:36
లస: పప
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94-200/1322 686
685
NDX2923894
NDX2521797
పపరర: వనసకట ససబబరరవప రరజవరపప
పపరర: ససనల కలమలర రరడడడ లసగరరరడడడ

తసడడ:డ చననబభబయ రరజవరపప
ఇసటట ననస:25-16-304/25
వయససస:30
లస: పప

94-200/27

తసడడ:డ ససబబరరమరరడడడ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/27
వయససస:20
లస: పప

688
NDX2393437
పపరర: ననగమణణ మమతనఖల

94-199/40

భరస : లకమణ మమతనఖల
ఇసటట ననస:25-16-304/30
వయససస:32
లస: ససస స
94-13/1176

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/32
వయససస:19
లస: ససస స

689
NDX2393460
పపరర: లకమణ రరవప మమతనఖల

94-199/41

94-13/701

692
NDX2306801
పపరర: మలణణకఖమమ చసతల

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-304/35
వయససస:38
లస: ససస స

695
NDX2907889
పపరర: ససకనఖ నలల

690
NDX2748432
పపరర: శవకలమలరర పపలబసడర

94-200/28

693
NDX2306751
పపరర: శకనస చసతల

94-200/1328

696
NDX2707693
పపరర: శకమల భమననధసన

94-200/30

699
NDX3010667
పపరర: రమణరరడడడ అసబటట

తసడడ:డ బల సససదర రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:25-16-304/43
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకర టటసశరరర చసతల
ఇసటట ననస:25-16-304/44
వయససస:22
లస: పప

700
NDX3010790
పపరర: శవపరరశత అసబటట

94-200/1114 702
701
NDX2613503
NDX2610418
పపరర: వనసకట మహహశ బభబమ బబ కకల
పపరర: నగరజ నససకలసటభర

703
NDX2660603
పపరర: లకడమ పడసనన వరణణమరగదద
భరస : ససరగశ వరణణమరగదద
ఇసటట ననస:25-16-304/51
వయససస:23
లస: ససస స
706
NDX2474054
పపరర: ససరగష కకడసరర

94-200/32

తసడడ:డ చనన నరసయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-16-304/56,
వయససస:43
లస: పప

94-199/1160

94-222/700

94-200/1331

94-200/31

708
NDX3086188
పపరర: ననగ శకనవరస కయకకకకలల

94-227/1268 711
710
NDX2840668
NDX2532844
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కరయకకకకల
పపరర: మసరసనమమ ఎరకసశశటట

713
NDX2532141
పపరర: ననగలకడమ మలలర ల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:25
లస: ససస స

94-200/1332

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కయకకకకలల
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కరయకకకకల
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:43
లస: పప
94-200/44

705
NDX2474062
పపరర: లకమణ కకడసరర
తసడడ:డ శవ ఆసజనవయమలల కకడసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ దసపత
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప కరయకకకకల
ఇసటట ననస:25-16/304/55
వయససస:41
లస: ససస స
712
NDX2532851
పపరర: అసకరరవప ఎరకసశశటట

707
NDX3137478
పపరర: శకనస దసపత

94-200/1115

తసడడ:డ బడహమయఖ నససకలసటభర
ఇసటట ననస:25-16-304/47
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ వనమరరడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/51
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ ఆసజనవయమలల కకడసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/55
వయససస:24
లస: పప
709
NDX2889129
పపరర: శకదచవ కరయకకకకల

704
JBV3681251
పపరర: ననగ కలమలర వనమరరడడ

94-200/1329

తసడడ:డ నరసరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:25-16-304/44
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప బబ కరకన
ఇసటట ననస:25-16-304/45
వయససస:18
లస: పప
94-13/1177

94-199/992

భరస : శకననథ బభబమ భమననధసన
ఇసటట ననస:25-16-304/42/a
వయససస:23
లస: ససస స

94-222/720 698
697
NDX2872331
NDX2393288
పపరర: బల సససదర రరవప కరకలమలనస
పపరర: గగపస చసతల

భరస : రమణరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:25-16-304/44
వయససస:35
లస: ససస స

94-200/29

తసడడ:డ కకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:25-16-304/33
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరజ
ఇసటట ననస:25-16-304/40
వయససస:20
లస: ససస స

94-200/1330

94-200/1324

భరస : సరసబశవరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:25-16-304/30
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:25-16-304/33
వయససస:66
లస: ససస స

694
NDX1521435
పపరర: ననగలకడమ చలపరటట

94-200/1323

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/27
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:25-16-304/30
వయససస:36
లస: పప

691
NDX2624088
పపరర: ననగమలలర శశరర గసగవరపప

687
NDX2932945
పపరర: రరస పడకరశ బబ రరగడడ

94-200/33

భరస : అసకరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-16-304/56
వయససస:38
లస: ససస స
94-199/42

714
NDX2921393
పపరర: లలత రరణణ మమలర సగర

94-199/1161

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ మమలర సగర
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:22
లస: ససస స
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715
NDX2868156
పపరర: మమరళ కకషష యడవలర

94-200/1333

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:34
లస: పప
718
NDX3129236
పపరర: జ వ ఏల ఏస శరమ గగపరరజ

94-199/1162

94-200/1337

94-200/633

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-16-304/71
వయససస:39
లస: పప
727
NDX2466092
పపరర: రమణ మసచనల

94-200/36

94-200/1339

94-200/1342

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/82
వయససస:21
లస: ససస స
736
NDX2893311
పపరర: కకశశర వపరదద

94-18/816

94-222/7

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/93
వయససస:20
లస: పప

725
NDX3102910
పపరర: మయమరర దసదసదకలసట

726
NDX2464428
పపరర: ననగమర బభషర షపఫక

94-199/1163

94-200/629

94-200/35

తసడడ:డ ననగమర వరల షపఫక
ఇసటట ననస:25-16-304/73
వయససస:26
లస: పప

728
NDX2464444
పపరర: హహమసత కలమలర మసచనల

731
NDX2772861
పపరర: శకనవరసస యలదలలపపరగపప

94-200/34

723
NDX0449421
పపరర: లకడమ కససనబబ యన
భరస : శరత బభబమ
ఇసటట ననస:25-16-304/71
వయససస:35
లస: ససస స

94-200/37

729
NDX2464436
పపరర: చనన బడహమయఖ మసచనల

94-200/1340

732
NDX3149093
పపరర: ఆసజనవయమలల కపపరగపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలదలలపపరగపప
ఇసటట ననస:25-16-304/76
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కపపరగపప
ఇసటట ననస:25-16-304/79
వయససస:28
లస: పప

734
NDX2939593
పపరర: అబద షపక

735
NDX3118114
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగడడ

737
NDX2473965
పపరర: యగగష పరలకగటట

740
NDX3071180
పపరర: హనసమసతరరవప పపరరమమటర

743
NDX2364602
పపరర: యరకసశశటట వనసకట శకదచవ
భరస : యరకసశశటట వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:25-16-304/94
వయససస:30
లస: ససస స

94-200/38

తసడడ:డ యయగయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:25-16-304/76
వయససస:48
లస: పప

94-200/1343

94-200/1341

94-200/1344

తసడడ:డ జయ రరస అసగడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/83
వయససస:34
లస: పప
94-200/39

738
NDX2474005
పపరర: యగగష పరలకకటట

94-200/41

తసడడ:డ లకమణ రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:25-16-304/86
వయససస:23
లస: పప
94-200/1345

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపరరమమటర
ఇసటట ననస:25-16-304/90
వయససస:30
లస: పప
94-200/1118

720
NDX2364636
పపరర: ననహడ షపక

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కరయకకకకలల
ఇసటట ననస:25-16-304/68
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప పరలకగటట
ఇసటట ననస:25-16-304/86
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర అలలర
ఇసటట ననస:25-16-304/88
వయససస:35
లస: ససస స
742
NDX2551679
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససదచపపడడ

94-200/1338

భరస : జజనబభష
ఇసటట ననస:25-16-304/82
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వపరదద
ఇసటట ననస:25-16-304/84
వయససస:22
లస: పప
739
NDX2452944
పపరర: లకడమ దచవ అలలర

722
NDX3080538
పపరర: వనసకటటశశరరర కరయకకకకలల

94-200/1335

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/68
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బడహమయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:25-16-304/76
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:25-16-304/76
వయససస:42
లస: పప
733
NDX3077260
పపరర: అబద షపక

94-200/1336

భరస : ననగ బడహమ రరడడడ దసదసదకలసట
ఇసటట ననస:25-16-304/71a
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన బడహమయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:25-16-304/76
వయససస:42
లస: ససస స
730
NDX3114980
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ నలర పప

719
NDX3018843
పపరర: జ వ ఆర నఖల గగపరరజ

717
NDX3023892
పపరర: మల కకసడరరడడడ ససగన

భసధసవప: కకసడరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:25-16-304/62, 88-13-3781
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జ వ ఏల ఏస శరమ శరమ
ఇసటట ననస:25-16-304/64
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప కరయకకకకల
ఇసటట ననస:25-16-304/68
వయససస:63
లస: ససస స
724
NDX0449520
పపరర: శరత బభబమ కససనబబ యన

94-200/1334

తసడడ:డ బసవవశశర రరవప మమషసటపలర
ఇసటట ననస:25-16-304/62
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జ మలర కరరరరనరరవప రరవప
ఇసటట ననస:25-16-304/64
వయససస:57
లస: పప
721
NDX2902914
పపరర: శవమమ కరయకకకకల

716
NDX3085867
పపరర: శకకరసత మమషసటపలర

741
NDX2551737
పపరర: అసజల దచవ ససదచపపడడ

94-200/1101

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:25 16 304/93
వయససస:22
లస: పప
94-200/42

744
SQX2036168
పపరర: ననగ తచజశశ ఉపపపమవలలరఠ

95-6/801

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఉపపపమవలలరఠ
ఇసటట ననస:25-16-304/95,Behind 47th
వయససస:20
లస: ససస స
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745
NDX2937159
పపరర: సరసబశవరరవప మరరక వనమమల

94-200/1346

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-16-304/99
వయససస:23
లస: పప
748
NDX2520245
పపరర: రరకగశ తతట

94-199/43

94-200/1301

94-199/1154

752
NDX3124294
పపరర: రమఖ పపసడనఖల

755
NDX2924553
పపరర: గగపస రరడడడ భమసపలర

94-200/1236

758
NDX2874972
పపరర: వనసకటరరడడడ చలవ

761
NDX2556900
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలవ
ఇసటట ననస:25-16-304/A,6TH LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/b
వయససస:21
లస: పప

763
NDX2872836
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ పలర పప లల

764
NDX3192481
పపరర: కకసడమమ వరకర

94-200/1350

తసడడ:డ వనసకట చచనన రరడడడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:25-16-306
వయససస:18
లస: పప
766
NDX2617389
పపరర: బల సరయ యరకసశశటట

94-200/1121

767
NDX2640662
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చలకల

770
NDX2528909
పపరర: షపక మజద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-16-3048/5, NEAR SAI BAB
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షపక అబమదల నబ
ఇసటట ననస:25-17-08 6TH LANE
వయససస:20
లస: పప

772
NDX2608347
పపరర: పడవణ గగ

773
NDX3097037
పపరర: శకనవరసరరవప గరశ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగ
ఇసటట ననస:25-17-27
వయససస:18
లస: పప

94-200/1303

94-16/1085

తసడడ:డ చననయఖ గరశ
ఇసటట ననస:25-17-27
వయససస:41
లస: పప

94-200/43

94-199/1153
753
NDX2912525
పపరర: బడహమ ననయమడడ సగన బబ యన

756
NDX3141850
పపరర: శకనస దదసత

94-200/1304

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసత
ఇసటట ననస:25-16-304/113
వయససస:38
లస: పప
94-200/1347

759
NDX2860336
పపరర: లకమ రరడడడ చలవ

94-222/721

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ చలవ
ఇసటట ననస:25-16-304/A
వయససస:20
లస: పప
94-200/1120

762
NDX2383875
పపరర: యమససఫ షపక

94-17/802

తసడడ:డ అబమదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:25-16-304,LAKSHMINAGAR 1/
వయససస:58
లస: పప
94-199/1164

765
NDX3201027
పపరర: కకసడమమ వరకర

94-199/1165

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:25-16-309
వయససస:56
లస: ససస స
94-196/811

తసడడ:డ రరజజరరమరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:25-16-385
వయససస:24
లస: పప
94-200/48

750
NDX2474047
పపరర: హహమ తతట

తసడడ:డ చచనన రరయమడడ సగన బబ యన
ఇసటట ననస:25-16-304/107/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:25-16-309
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-16-364/12
వయససస:19
లస: పప
769
NDX2393312
పపరర: శరఖమ బభబమ తనళళ
ర రర

94-200/1302

తసడడ:డ రరమరరడడడ చలవ
ఇసటట ననస:25-16--304/A
వయససస:65
లస: పప
94-200/1348

94-199/991

తసడడ:డ రవ శసకర తతట
ఇసటట ననస:25-16-304/105
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ భమసపలర
ఇసటట ననస:25-16-304/108
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ షపక జన షపక
ఇసటట ననస:25/16/304/116
వయససస:19
లస: పప
760
NDX2860377
పపరర: రమలకరసత రరడడడ చలవ

94-199/1152

భరస : శకనవరస పపసడనఖల
ఇసటట ననస:25-16-304/106
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: కకటటశశరర భమసపలర
ఇసటట ననస:25-16-304/108
వయససస:48
లస: ససస స
757
NDX2905107
పపరర: షపక మహమమద నహల షపక

749
NDX2840171
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

747
NDX2624492
పపరర: ఉషరరణణ తలతల

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/103
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖలలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:25-16-304/105
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:25-16-304/106
వయససస:29
లస: పప
754
NDX2924702
పపరర: ఒబమలమమ కకటభటపపల

94-199/990

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-16-304/103
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర తతట
ఇసటట ననస:25-16-304/105
వయససస:21
లస: పప
751
NDX3053733
పపరర: శకనవరస పపసడనఖల

746
NDX2624450
పపరర: వరమమ తలతల

768
NDX3146354
పపరర: దచవళర వనసకయమమ దచవళర

94-198/983

తలర : దచవళర వనసకట కకటటశశరరరవప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-16-407
వయససస:63
లస: ససస స
94-228/10

771
NDX2818383
పపరర: హహసపసన బ దసదచకలల

94-228/525

భరస : బభబమ దసదచకలల
ఇసటట ననస:25-17-12
వయససస:55
లస: ససస స
94-228/534

774
NDX2459840
పపరర: ననగ శశశలజ కకటస

94-228/2

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ కకటస
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:24
లస: ససస స
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775
NDX2454759
పపరర: కకటస రరజశశకర రరడడడ
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94-228/3

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కకటస
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:48
లస: పప
778
NDX3128196
పపరర: శక రసగననథ జగమ

94-228/537

94-228/539

తసడడ:డ షపక శమరరమయల
ఇసటట ననస:25-17-51
వయససస:20
లస: పప
787
NDX2837177
పపరర: కవఖ యయపపరర
తలర : పదమ యయపపరర
ఇసటట ననస:25-17-58
వయససస:24
లస: ససస స
790
NDX2459832
పపరర: ససఖర బ షపక

94-228/6

94-228/8

94-228/544

తసడడ:డ సభభననచఆలమ
ఇసటట ననస:25-17-101
వయససస:52
లస: పప

788
NDX3214509
పపరర: జన బబగమమ షపక

791
NDX2635308
పపరర: అమలనసలర షపక

794
NDX2633196
పపరర: శకలకడమ కకమమమ

797
NDX3178555
పపరర: భవన పరశస

94-228/547

800
NDX3123197
పపరర: దసస గరరర షపక

94-222/733

803
NDX2892594
పపరర: జజఖత కసడచల
భరస : ఇసరడయయల కసడచల
ఇసటట ననస:25-17-101
వయససస:46
లస: ససస స

786
NDX2468700
పపరర: బననమల సశయన

94-228/5

789
NDX2941409
పపరర: హహమస సరహహబ షపక

94-228/543

తసడడ:డ మలధనర షపక
ఇసటట ననస:25-17-64
వయససస:19
లస: పప
94-228/487

792
NDX2491124
పపరర: షబర పటభన

94-228/7

తసడడ:డ ఖససస ఖలన పటభన
ఇసటట ననస:25-17-72/A
వయససస:38
లస: పప
94-228/488

795
NDX2454841
పపరర: కరవఖ కడడమశశటట

94-228/9

భరస : బభల ససబడమణఖస కడడమశశటట
ఇసటట ననస:25-17-78
వయససస:28
లస: ససస స
94-228/545

798
NDX3022415
పపరర: ఈశశర కకరపరటట

94-228/546

తసడడ:డ శకనస కకరపరటట
ఇసటట ననస:25-17-96
వయససస:24
లస: పప
94-228/516

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-17-100
వయససస:34
లస: పప
94-228/517

94-228/540

తసడడ:డ జజగర సశయన
ఇసటట ననస:25-17-54
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పపద నరసయఖ పరశస
ఇసటట ననస:25-17-84
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:25-17-98
వయససస:18
లస: పప
802
NDX3169109
పపరర: సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట

94-228/4

తసడడ:డ పపలర రరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:25-17-73
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:25-17-78
వయససస:19
లస: ససస స
799
NDX3107240
పపరర: మహహశ కలమలర మలదదరగటట

785
NDX2525400
పపరర: గరలబ షపక

783
NDX2859635
పపరర: నసరజహన షపక
తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:25-17-48
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:25-17-70/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప సససకర
ఇసటట ననస:25-17-73
వయససస:20
లస: పప
796
NDX2935146
పపరర: నలమ తనడడబబ యన

94-9/899

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:25-17-62
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ ఇమలసవరల షపక
ఇసటట ననస:25-17-69
వయససస:22
లస: ససస స
793
NDX2472918
పపరర: ఉమ మహహశ సససకర

782
NDX3012838
పపరర: ఆనసద సరయరరస కకనవటట

94-228/482

తసడడ:డ వనసకటటవర రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:25-17-38
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-52
వయససస:34
లస: పప
94-228/542

94-228/536

94-228/538 780
779
NDX3129426
NDX2625440
పపరర: శక సరయ రరఘవవసదడ రరవప జగమ
పపరర: పసడయ కలనస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనవటట
ఇసటట ననస:25-17-43
వయససస:26
లస: పప
94-228/541

777
NDX3131166
పపరర: కకషష కలమలరర జగమ

భరస : వనసకటటశశర రరవప జగమ
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జగమ
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:25-17-38
వయససస:23
లస: ససస స
784
NDX3046018
పపరర: షపక అజగక

94-228/535

తసడడ:డ ననరరయణ జగమ
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జగమ
ఇసటట ననస:25-17-34
వయససస:34
లస: పప
781
NDX3135183
పపరర: ఆదదలకడమ అనమనవన

776
NDX3126778
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జగమ

801
NDX3223864
పపరర: రగశనన షపక

94-228/613

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:25-17-100
వయససస:44
లస: ససస స
94-228/518

804
NDX2469609
పపరర: జజన బభష షపక

94-228/11

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:25-17-102
వయససస:22
లస: పప
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805
NDX2533370
పపరర: ననగమణణ అసబటట
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94-228/12

భరస : రరజగష అసబటట
ఇసటట ననస:25-17-102
వయససస:20
లస: ససస స
808
NDX2839835
పపరర: కరరమమలర షపక

806
NDX2550002
పపరర: నగఠనన షపక

భరస : నజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:25-17-102
వయససస:23
లస: ససస స
94-228/519

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-17-104
వయససస:54
లస: పప

809
NDX0743583
పపరర: రతనకలమలరర అసబటటపపడడ

తసడడ:డ శక రరమమలల అసబటట పపడడ
ఇసటట ననస:25/17/105/2
వయససస:31
లస: పప
94-228/520

భరస : ససదరరన రరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:25-17-106/3
వయససస:74
లస: ససస స
817
NDX2547065
పపరర: రమలదచవ ననలర లరర
భరస : శకనవరస రరవప ననలర లరర
ఇసటట ననస:25-17-107/B
వయససస:45
లస: ససస స
94-228/17

తసడడ:డ గరలబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:25-17-109/1
వయససస:18
లస: పప
826
NDX2817815
పపరర: బల సరశమ సతఖల
తసడడ:డ కకటయఖ సతఖల
ఇసటట ననస:25-17-111
వయససస:39
లస: పప
829
NDX2711984
పపరర: అచసచత కలమలర బబలరస కకసడ
తసడడ:డ అదద ననరరయణ బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:21
లస: పప
832
NDX2646248
పపరర: సరయ చరణ తననరర

815
NDX2909653
పపరర: ఆదస హహసపఫన షపక

816
NDX3115110
పపరర: శరమ షపక

94-222/723

818
NDX2472942
పపరర: పదమజ కడగలర

821
NDX2624369
పపరర: లలకగశ రరడడడ మరరబ ల

824
NDX2469617
పపరర: పడమల గరజల

827
NDX2463917
పపరర: రవ తచజ లలయల

830
NDX2642270
పపరర: బబ బభబ లకకమ

94-228/15

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

833
NDX2409217
పపరర: ననననబ షపక
భరస : హహససపన షపక
ఇసటట ననస:25-17-114/A
వయససస:61
లస: ససస స

819
NDX2454817
పపరర: షకకల షపక

94-228/16

భరస : లలల జజన షపక
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:44
లస: ససస స
94-228/475

822
NDX2874543
పపరర: వనసకట ననరరయణ గరజల

94-228/522

తసడడ:డ రసగయఖ గరజల
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:31
లస: పప
94-228/18

825
NDX2689867
పపరర: దదలప తతకల

94-228/476

తసడడ:డ ధరమసకలమలర తతకల
ఇసటట ననస:25-17-111
వయససస:40
లస: పప
94-228/19

828
NDX2472959
పపరర: కకరణ కలమలర తనననరర

94-228/20

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:39
లస: పప
94-228/478

తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:18
లస: ససస స
94-228/479

94-228/521

భరస : శరమ షపక
ఇసటట ననస:25-17-107/1
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : పదమ వత
ఇసటట ననస:25-17-112
వయససస:26
లస: పప
94-228/477

94-228/14

తసడడ:డ డక ఆర వ ససమసత బభబమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-105/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:25-17-109/4
వయససస:23
లస: ససస స
94-228/524

810
NDX0743930
పపరర: మరరయ కలమలర అసబటటపపడడ

94-228/473
813
NDX2663789
పపరర: సస ఏన వ శక దటట పడభమ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ డక ఆర వ ససమసత బభబమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-105/2
వయససస:19
లస: పప

94-228/472

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ మరరబ ల
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:25
లస: పప
94-228/523

94-228/471

తసడడ:డ చననపప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:25-17-105
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరపరరవప కడగలర
ఇసటట ననస:25-17-108
వయససస:23
లస: ససస స

820
NDX2454783
పపరర: లలల జజన షపక

823
NDX3175817
పపరర: ఇసరమయల జజబయమలలర షపక

94-228/13

తసడడ:డ అబమదలలర
ఇసటట ననస:25-17-107
వయససస:62
లస: పప
94-228/474

807
NDX2554806
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:25-17-104
వయససస:18
లస: పప

భరస : మరరయ కలమలర షపక
ఇసటట ననస:25-17-105
వయససస:33
లస: ససస స

94-88/1084 812
811
NDX1677519
NDX2674950
పపరర: నరసససహ రరవప అసబటట పపడడ
పపరర: తచజశశన తరరమలశశటట

814
NDX3143021
పపరర: సస మలకడమ శవకకటట

94-228/470

831
NDX2534436
పపరర: ఖదర బభష షపక

94-228/21

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-17-113
వయససస:32
లస: పప
94-222/8

834
NDX2922227
పపరర: అనససరఖ కలల
ర రర

94-227/1269

భరస : వసకటటశశర రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:25-17-115
వయససస:34
లస: ససస స

Page 182 of 304

835
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94-228/626

తసడడ:డ చననయఖ గగపప
ఇసటట ననస:25-17-116/7
వయససస:27
లస: పప
838
NDX2712958
పపరర: శకనవరస రరవప పస లశశటట

94-91/1074

839
MLJ2233062
పపరర: లకకమనరసససహరరవప పపవరశడ

94-222/824

842
NDX3227717
పపరర: శవ కలమలర మలర డడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:25-17-123/21
వయససస:21
లస: పప

847
NDX2386357
పపరర: ససబభన షపక

848
NDX2987865
పపరర: రహమత బభష షపక

94-10/943

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:25-17-127
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇలర
ఇసటట ననస:25-17-133
వయససస:25
లస: ససస స
853
NDX3202256
పపరర: తచజ శక వసర
తసడడ:డ జజఖత బభస వసర
ఇసటట ననస:25-17-135
వయససస:26
లస: ససస స
856
NDX3160439
పపరర: సరసబడజఖస ఠతరగదద

94-228/530

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:25-17-178/1
వయససస:22
లస: ససస స
862
NDX2607646
పపరర: సరశత గరరర పరటట
భరస : దసరర పస
డ రద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:18
లస: ససస స

94-222/9

851
NDX2923852
పపరర: మలర శశరర ఇలర

854
NDX3133956
పపరర: సలస శయ

857
NDX3126281
పపరర: శకనవరస రరవప గమసడ

860
NDX2838332
పపరర: దసరర భవన రరజననల

863
NDX2577336
పపరర: దస
తసడడ:డ శ
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:25
లస: పప

94-228/526

భరస : హనసమసత రరవప నసల
ఇసటట ననస:25-17-124
వయససస:29
లస: ససస స
94-138/760

849
NDX2840825
పపరర: గమలజజర షపక

94-222/724

భరస : అనవర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-17-132/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-228/528

852
NDX3117124
పపరర: రరమ పడసరద రరవప శనగశశటట

94-222/725

భసధసవప: పపషప కలమలర దళవరయళ
ఇసటట ననస:25-17-134B
వయససస:66
లస: పప
94-210/930

855
NDX2931467
పపరర: గమలలరర షపక

94-210/931

భరస : బభజ ఖసరగషస షపక
ఇసటట ననస:25-17-178
వయససస:22
లస: ససస స
94-222/726

858
NDX3192978
పపరర: ఈశశరమమ గమసడ

94-222/727

భరస : శకనవరస రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:25-17-178/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-210/932

భరస : వనసకటటశశరరర రరజననల
ఇసటట ననస:25-17-180
వయససస:28
లస: ససస స
94-208/1119

843
NDX2388841
పపరర: మరర దచవ అసకల

Deleted

భసధసవప: ఈశశరమమ గమసడ
ఇసటట ననస:25-17-178/1
వయససస:52
లస: పప
94-222/728

94-228/481

భరస : బమచచ వరయఖ అసకల
ఇసటట ననస:25-17-119/8
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇభభరరమ షపక
ఇసటట ననస:25-17-178
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:25-17-178
వయససస:53
లస: ససస స
859
NDX3181757
పపరర: తరరమల గమసడ

94-222/828

భరస : మమరళ కకషష ఇలర
ఇసటట ననస:25-17-133/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-228/529

840
MLJ2234839
పపరర: అనసరరధన పపవరశడ
భరస : లకడమనరసససహరరవప పపవరట
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-17-130/4
వయససస:45
లస: పప
94-228/527

94-91/1073

94-223/1067 846
845
NDX3187226
NDX3192945
పపరర: తరక సరయ ననగరరరరన తననరర
పపరర: ఏగగశశరర నసల

భరస : రమమశ బభబమ పసటట
ఇసటట ననస:25-17-119/G, 12TH LANE
వయససస:26
లస: ససస స

850
NDX3198595
పపరర: శకలలఖ ఇలర

94-228/480

తసడడ:డ అయఖలల మలర డడ
ఇసటట ననస:25-17-119/6
వయససస:36
లస: పప
94-91/1006

837
NDX2707008
పపరర: మర దచవ అసకరల

భరస : బమచచ వరయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:25-17-117/8
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలరరవ పపవరశడ
ఇసటట ననస:25-17-119
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ కలమలర మలలలలద
ఇసటట ననస:25-17-119/6
వయససస:42
లస: ససస స
844
NDX2395283
పపరర: పపషప పసటట

94-91/1005

తసడడ:డ శరమమఖల ననననపరగ
ఇసటట ననస:25-17-117/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉష బభబమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:25-17-117/A
వయససస:21
లస: పప
841
NDX3227527
పపరర: శరరద మలలలలద

836
NDX2395218
పపరర: పడశరసత గమదచటట

861
NDX2867232
పపరర: ఫరడసకకరన జజన మటట

94-213/941

తసడడ:డ చసదడమహన మటట
ఇసటట ననస:25-17-180
వయససస:20
లస: పప
94-210/758

864
NDX2580082
పపరర: నలనన బ షపక

94-210/759

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:20
లస: ససస స
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865
NDX2638955
పపరర: మణణదరర సరయ నలకసటస

94-211/1005

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలకసటస
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:18
లస: పప
868
NDX2959278
పపరర: షరహహర బభనస షపక

94-228/531

94-230/948

94-213/765

94-228/616

94-222/854

94-224/1065

94-210/1021

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గసదదవరలసర
ఇసటట ననస:25-17-331/A
వయససస:18
లస: ససస స

878
NDX2911808
పపరర: రవ కలమలర కరర పపడడ

881
NDX2366151
పపరర: వనసకట జజవరల కవట

884
NDX2380095
పపరర: గగతమ ఇమమడడసపటట

887
NDX3064516
పపరర: గగతమ ఇమమడడశశటట

94-211/1087

890
NDX2687572
పపరర: శకనవరసస వనలలచసరర

94-210/995

893
NDX2879658
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:25-17-331/A
వయససస:23
లస: పప

873
NDX2387397
పపరర: షరరమల షపక

94-16/1062

876
NDX2664266
పపరర: మహహశ కటటకల

94-5/914

879
NDX3272473
పపరర: భమవనవశశరర మమదసనసరర

94-222/853

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:25-17-318/2
వయససస:34
లస: ససస స
94-222/11

882
NDX2351104
పపరర: రరధ కకషష మమరరస గసట

94-224/1064

తసడడ:డ తరరపతయఖ గసట
ఇసటట ననస:25-17-320
వయససస:54
లస: పప
94-210/44

885
NDX2638963
పపరర: నససమ బబగమమ షపక

94-210/799

భరస : వరయనవన మలలఖదదడ షపక
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:35
లస: ససస స
94-210/1022

888
NDX3000205
పపరర: హహమ బసదస ఇమమడడశశటట

94-211/1086

తలర : మధవ
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:20
లస: ససస స
94-136/828

తసడడ:డ సరయ బభబమ నసతలపత
ఇసటట ననస:25-17-327
వయససస:41
లస: పప
94-210/1028

94-228/532

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటటకల
ఇసటట ననస:25-17-290/1
వయససస:34
లస: పప

తలర : మధవ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : మలధవ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:19
లస: ససస స
892
NDX3047560
పపరర: నహరరక గసదదవరలసర

94-213/944

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇమమడడసపటట
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:25-17-323
వయససస:46
లస: ససస స
889
NDX3081478
పపరర: హహమ బసదస ఇమమడడశశటట

875
NDX2767952
పపరర: మహహన గరదచ

870
NDX1022755
పపరర: హససన షపక

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-17-273/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:25-17-320
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:25-17-320/B
వయససస:22
లస: ససస స
886
NDX3074473
పపరర: మలధవ ఇమమడడశశటట

94-222/10

తసడడ:డ రమలరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:25-17-294/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:25-17-318/2
వయససస:38
లస: పప
883
NDX2352128
పపరర: శకవదఖ దదడడ

872
NDX2366193
పపరర: మలబమససభభన షపక

94-229/1336

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:25-17-199.60feet road
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:25-17-286
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చధడ
ఇసటట ననస:25-17-290/3
వయససస:25
లస: పప
880
NDX3272820
పపరర: భభసకర రరవప మమదసనసరర

94-227/1270

తసడడ:డ మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:25-17-221
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ గరడచ
ఇసటట ననస:25-17-286
వయససస:20
లస: ససస స
877
NDX3224862
పపరర: శకనవరస చధడ

869
NDX3124435
పపరర: నసరర హనబబగస షపక

867
NDX2819720
పపరర: వసశ దచఫసస

తలర : ననగ లకడమ దచఫసస
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: ఇసతయలజ షపక
ఇసటట ననస:25-17-188
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:25-17-216/A
వయససస:43
లస: పప
874
NDX2645612
పపరర: పవన గరడచ

94-222/729

తసడడ:డ శవకలమలరర
ఇసటట ననస:25-17-182
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:25-17-185
వయససస:40
లస: ససస స
871
NDX3151974
పపరర: వనసకటటశశరర రరవప అసబటట

866
NDX3104312
పపరర: అలసపత శకలత

891
NDX3047842
పపరర: సరసబశవరరవప గసదదవరలసర

94-168/984

తసడడ:డ రసగ రరవప గసదదవరలసర
ఇసటట ననస:25-17-331/A
వయససస:49
లస: పప
94-211/1089

894
NDX2527356
పపరర: ్దహన వనలర

94-210/45

తసడడ:డ ఏడఖఢఱ వనలర
ఇసటట ననస:25-17-334/2
వయససస:23
లస: ససస స
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895
NDX3256070
పపరర: వనలర ఏదసకకనసనన
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94-211/1310

తసడడ:డ వనలర వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:25-17-334/2
వయససస:49
లస: పప
94-17/910

తసడడ:డ కకసడ మలదదనవటట
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:23
లస: ససస స

899
NDX2351062
పపరర: సతష వవమమల

94-224/1068

904
NDX2652204
పపరర: మహహశ బభబమ వనలవల

94-224/1066

94-223/959

905
NDX2654952
పపరర: ససకర హరరకకషష

908
NDX3077328
పపరర: నరగశ తతట

తసడడ:డ శకనవరససలల తతట
ఇసటట ననస:25-17-365
వయససస:20
లస: పప

910
NDX2386589
పపరర: లసగమమ గమసటట

911
NDX2393262
పపరర: సబల షపక

94-14/538

భరస : వవదనదదడ గమసటట
ఇసటట ననస:25-17-401
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ లలకకల
ఇసటట ననస:25-17-413
వయససస:23
లస: పప
916
NDX2454742
పపరర: వజయ గసట

94-14/830

94-222/730

94-200/49

తసడడ:డ చనన బభబమ షపక
ఇసటట ననస:25-17-405
వయససస:22
లస: పప
94-228/484

914
NDX2683720
పపరర: భభణమ పడకరశ రరడడడ లలకకల

భరస : మధసససధనరరవప గసట
ఇసటట ననస:25-17-413,5TH LANE
వయససస:32
లస: ససస స
94-14/832

917
NDX2463925
పపరర: ససధదర పపరరషస తస స

94-224/1067

903
NDX1515446
పపరర: రరజజ రరవప గడదస

94-222/12

94-210/1041
906
NDX2840957
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ వశరల
వసగరపపరపప
తలర : వమలలదచవ వసగరపపరపప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:25-17-343/48
వయససస:21
లస: ససస స

909
NDX2708659
పపరర: అజత బభబమ అసకరల

94-14/831

తసడడ:డ బమచచ వరయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:25-17-399
వయససస:19
లస: పప
912
NDX2669497
పపరర: అసకమమరరవప తషరక

94-200/1122

తసడడ:డ వరయఖ తషరక
ఇసటట ననస:25-17-409
వయససస:58
లస: పప
94-228/485

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరడడడ లలకకల
ఇసటట ననస:25-17-413
వయససస:20
లస: పప
94-228/24

900
NDX2351088
పపరర: రమలదచవ వవమమల

తసడడ:డ షసరఠలల గడదస
ఇసటట ననస:25-17-343/23A
వయససస:35
లస: పప

Deleted

భరస : రరమచసదడ రరవప రరచమలర
ఇసటట ననస:25-17-343, SRINIVASA RAO P
వయససస:34
లస: ససస స

913
NDX2683803
పపరర: భభసకర శకనవరస రరడడడ లలకకల

94-14/537

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:25-17-343/26
వయససస:22
లస: పప
94-17/803

94-14/829

భరస : సతష వవమమల
ఇసటట ననస:25-17-343/18
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజజ రరవప గడదస
ఇసటట ననస:25-17-343/23A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:25-17-343/23/B
వయససస:19
లస: పప
907
NDX2387439
పపరర: వనత రరచమలర

902
NDX2386662
పపరర: మమరఠ జజఖత నగఠనఎస

897
NDX2653293
పపరర: ససజనఖ మలదదనవటట

తసడడ:డ కకసడ మలదదనవటట
ఇసటట ననస:25-17-343
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:25-17-343/17
వయససస:33
లస: పప

భసధసవప: సపలర
ఇసటట ననస:25-17-343/20
వయససస:33
లస: పప

919
NDX2639177
పపరర: చసదడ శశఖర కనన

94-211/1311

భరస : వనల ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:25-17-334/2
వయససస:43
లస: ససస స

898
NDX2643963
పపరర: వనసకట లకడమ మలదదనవటట

901
NDX2523553
పపరర: జగమ శకహరర

896
NDX3258571
పపరర: వనల వనసకయమమ

915
NDX2388270
పపరర: అననపపరష గమసత

94-228/23

భరస : రరమసరశమ గమసత
ఇసటట ననస:25-17-413 5TH LINE
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయరరస పపరరషస తస స
ఇసటట ననస:25-17-414 60 FEETS ROAD
వయససస:31
లస: పప

918
NDX2548725
పపరర: రరమ శశష పవన కళళఖణ
మలదదరరడడడ
తసడడ:డ శరసతనరరమ మలదదరరడడ
ఇసటట ననస:25-17-417
వయససస:22
లస: పప

920
NDX3032745
పపరర: వసశ కకషష తతట

921
NDX2391951
పపరర: సరసబశవరరవప గమరకసకకసడ

తసడడ:డ కకషష పపరరమలలర కనన
ఇసటట ననస:25-17-421
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:25-17-426
వయససస:34
లస: పప

94-210/838
922
NDX2707685
పపరర: ననగభమశరన కలమలర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ససభభశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:40
లస: పప

923
NDX2624617
పపరర: యమ వ ఆర కకషష గమరకసకకసడ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:28
లస: పప

94-228/25

94-222/731

94-228/486

94-210/65

తసడడ:డ ససబభబరరవప గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:66
లస: పప
94-210/839

94-213/777
924
NDX2680619
పపరర: ననగ భమసహన కలమలర తరరమల
శశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:40
లస: పప
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NDX2989606
పపరర: హమద షపక
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తలర : హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:60
లస: పప

94-213/956
926
NDX2989580
పపరర: ననగభమషణ కలమలర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:41
లస: పప

94-231/1025
928
NDX2707818
పపరర: ననగభమషణ కలమలర
తరరమలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:41
లస: పప

94-231/1154
929
NDX2986883
పపరర: సరయ శవ కకషష చచఫతనఖ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ శరఖమ కలమలర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆడడబథన ఆసజనవయరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:25-17-439
వయససస:18
లస: పప

931
NDX2453272
పపరర: వనసకరయలమమ జ

932
NDX2678951
పపరర: కకమమమరర లకడమ కరసతనరరవప

933
NDX2653764
పపరర: శరఖస కలమలర పసచపఅలల

94-213/955

94-222/14

భరస : కకషష జ
ఇసటట ననస:25-17-474
వయససస:49
లస: ససస స
934
NDX2663573
పపరర: తడననద కలమలర పసచపఅలల

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:25-17-474
వయససస:74
లస: పప
94-222/655

తసడడ:డ భగవరన పసచపఅలల
ఇసటట ననస:25-17-477
వయససస:21
లస: పప
937
NDX2678837
పపరర: సరయ కలమలర పపటటటట

94-222/658

94-228/533

94-222/16

94-6/624

941
NDX2662823
పపరర: ససరరసదడ కలమలర కలసచ

944
NDX2536548
పపరర: పపషరపసజన అసబడడపపడడ

94-14/841

947
NDX2653236
పపరర: చసదదక
డ భవన మమడడ

94-10/1025

950
NDX2753069
పపరర: లకడమ రరకకమణణ శకనజ తనడడకకసడ

తసడడ:డ భవరన శసకర వర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:25-18-43/1 1/4 SAMPATH NA
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరడ కకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:25-18-46/2
వయససస:22
లస: ససస స

952
NDX2501898
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కరమమష
కలమలర మలరరళళ
తసడడ:డ మలధవరరవప మలరరళళ
ఇసటట ననస:25-18-58/3
వయససస:23
లస: ససస స

953
NDX2409183
పపరర: వనసకట ననగ సరయ ససరరఖ
కలమలర మలరరలర
తసడడ:డ మలధవరరవప మలరరలర
ఇసటట ననస:25-18-58/3
వయససస:23
లస: పప

94-222/18

94-222/654

936
NDX2668093
పపరర: సరయ కలమలర చచనసన

94-222/657

939
NDX2617884
పపరర: తడవవణణ తతట పపల

94-30/999

942
NDX2683977
పపరర: దనరపనవన ససతనరరమమలల

94-228/483

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:25-17-40914
వయససస:61
లస: పప
94-222/17

945
NDX3111184
పపరర: కలటటసబ రరవప కరలచచటట

94-223/1311

తసడడ:డ రరఘవ చరఠ కరలచచటట
ఇసటట ననస:25-18-36/8
వయససస:84
లస: పప
94-14/842

తసడడ:డ రరమ రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:25-18-42
వయససస:24
లస: ససస స
94-14/539

94-14/833

తసడడ:డ శవయఖ తతట పపల
ఇసటట ననస:25-17-718
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:25-18-26
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప తడడమళర
ఇసటట ననస:25-18-40/1
వయససస:28
లస: ససస స
949
NDX2386647
పపరర: శకనవరస కకట

938
NDX2627198
పపరర: శకలకడమ కటకస

930
NDX2584837
పపరర: దస ననగ నతశ చమకలరరస

తసడడ:డ రమమశ చచనసన
ఇసటట ననస:25-17-493
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమణరరవప కలసచ
ఇసటట ననస:25-17-3787
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల చలలర
ఇసటట ననస:25-18-22/1
వయససస:40
లస: ససస స
946
NBT0862797
పపరర: వదఖ తడడమళర

94-222/656

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:25-17-509
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గరన శశశదన వల షపక
ఇసటట ననస:25-17-2073/3
వయససస:18
లస: పప
943
NDX2409209
పపరర: ఇసదదర చలలర

935
NDX2668069
పపరర: సరయ పడశరసత చచనసన

భరస : సరసబశవరరవప గమరకసకకసడ
ఇసటట ననస:25-17-431
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవరన పసచపఅలల
ఇసటట ననస:25-17-477
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ చచనసన
ఇసటట ననస:25-17-493
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పనయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:25-17-494/2
వయససస:24
లస: పప
940
NDX2960508
పపరర: ఖససస సపఫదన షపక

94-222/653

94-222/13
927
NDX2366169
పపరర: వరణణఆననపపరష దచవ గమరకసకకసడ

948
NDX2633816
పపరర: సరయ అఖల గగనసగమసటర

94-14/843

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:25-18-42/2
వయససస:18
లస: పప
94-14/958

951
NDX2644086
పపరర: శకనవరసరరవప మసనస

94-14/844

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల మసనస
ఇసటట ననస:25-18-46/2A
వయససస:52
లస: పప
94-222/19

954
NDX2649507
పపరర: నరసజన కలమలర కకలగరన

94-222/661

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:25-18-58/7
వయససస:46
లస: పప
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955
NDX2614733
పపరర: పసడయ దచవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/1124

భరస : మణణకసట
ఇసటట ననస:25-18-73/A
వయససస:24
లస: ససస స

956
NDX2614345
పపరర: పడసరద వననన

తసడడ:డ ననసచనరయఖ వననన
ఇసటట ననస:25-18-77/8a
వయససస:35
లస: పప

94-224/1158 959
958
NDX2626034
NDX2366540
పపరర: దసరర లకడమ వససధ పపణఖమమరరస
పపరర: సరసబశవ రరవప తననరర

తసడడ:డ పపణఖమమరరస శశష సరయ కలమలర
ఇసటట ననస:25-18-77A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:25-18-77A/8
వయససస:31
లస: పప

961
NDX2632255
పపరర: సరయ పడథసఖష చచననసశశటట

962
NDX2584290
పపరర: మమరళ కకషష యయమమజ

94-222/662

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:25-18-79
వయససస:19
లస: ససస స
94-222/663

967
NDX2395275
పపరర: రరమ మణణకసఠ పస లల

94-91/1007

965
NDX2939163
పపరర: శకహహ హధద దదడడ వరస

తసడడ:డ చన ననగగశశర రరవప పస లల
ఇసటట ననస:25-18-79/6/D
వయససస:22
లస: పప
94-14/541

971
NDX3269131
పపరర: బభజ బబగమమ షపక
భరస : బభజ వల షపక
ఇసటట ననస:25-18-85/4
వయససస:36
లస: ససస స

973
NDX2892495
పపరర: ననగరరజ రమలవత

974
NDX2366425
పపరర: కకకషషవవణణ ఉసగరరల

94-227/1271

తసడడ:డ బభలలజ ననయక రమలవత
ఇసటట ననస:25-18-85/13
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమలర పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:25-18-91
వయససస:27
లస: ససస స
979
NDX3212198
పపరర: ససనల దదడ
తసడడ:డ మటట యఖ దదడ
ఇసటట ననస:25-18-106/5
వయససస:33
లస: పప

94-91/1075

977
NDX2529758
పపరర: కరశ వశశననథస శసక
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప శసక
ఇసటట ననస:25-18-91
వయససస:54
లస: పప

94-223/1307

960
NDX2501856
పపరర: అసకమమ వవమమల

94-222/20

963
NDX2485076
పపరర: మణణ దదపసక మదడడగమ

94-222/735

94-91/1076
966
NDX2576528
పపరర: బదరర ననరరయణ సరయ బమడడడ

తసడడ:డ శకనవరస బమడడడ
ఇసటట ననస:25-18-79-6B
వయససస:21
లస: పప
94-222/664

969
NDX2442259
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస గరడచపలర

94-14/540

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ గరడచపలర
ఇసటట ననస:25-18-81/2
వయససస:60
లస: పప
94-227/1553

972
NDX3162526
పపరర: ననగరసజల అమ
ర ఠఠ

94-224/1246

భరస : శవ
ఇసటట ననస:25-18-85/12
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/1070

975
NDX2529766
పపరర: రరజగశశరర ససక

94-214/24

భరస : కరశ వశశననథస ససక
ఇసటట ననస:25-18-91
వయససస:50
లస: ససస స
94-230/18

94-224/1071
978
NDX2366383
పపరర: లలకర అడడబత ననగ సరయ
చమకలరరస
తసడడ:డ అడడబత ఆసజనవయ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:25-18-92 NEAR MEESEVA
వయససస:22
లస: పప

94-222/734 981
94-223/1068
980
NDX2865194
NDX2934271
పపరర: యసడపలర సరయ కకషష పడశరసత
పపరర: వరలకడమ ఉమ కరమమశశరర
చసతపలర
తసడడ:డ యసడపలర వనసకట గగపరల రరవప
భరస : వనసకట గగపరల రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:25-18-106/6
ఇసటట ననస:25-18-106/6
వయససస:22
లస: పప
వయససస:48
లస: ససస స

94-223/1308 983
94-222/22 984
982
NDX2934164
NDX2388833
NDX2551315
పపరర: వనసకట గగపరల రరవప యసడపలర
పపరర: బభల చసదడ కలమలరర కకతస మలసస
పపరర: యమమన చచసబబటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:25-18-106/6
వయససస:54
లస: పప

94-222/21

భరస : ససరరసదడ బభబమ మదడడగ
ఇసటట ననస:25-18-79/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఉసగరరల
ఇసటట ననస:25-18-90/2
వయససస:46
లస: ససస స
94-221/409

94-5/915

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:25-18-77/C
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ అనబత
ఇసటట ననస:25-18-79/12
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట భభవ ననరరయణ గగమతస
ఇసటట ననస:25-18-83/1
వయససస:62
లస: ససస స

976
NDX2388999
పపరర: తడవవణణ పపలర సశశటట

94-224/1069

భరస : సరయ చచఫతనఖ
ఇసటట ననస:25-18-79/2
వయససస:22
లస: ససస స
968
NDX2607828
పపరర: శకనవరసరరవప అనబత

957
NDX2643351
పపరర: ససదదప మసడవ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:25-18-77/61
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప యయమమజ
ఇసటట ననస:25-18-79/1
వయససస:29
లస: పప

964
NDX2655009
పపరర: సరయ వనసకట అరరణ కలమలరర
మదనడడగమ
భరస : ససజత కలమలర మదనడడగమ
ఇసటట ననస:25-18-79/1
వయససస:24
లస: ససస స

970
NDX2386605
పపరర: శకలసతల గగమతస

94-30/1000

భరస : రరమయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:25-18-111
వయససస:50
లస: ససస స

94-222/659

Deleted

తసడడ:డ అసకమమరరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-18-111
వయససస:21
లస: ససస స
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985
NDX2648756
పపరర: పవన వజయ మలలర
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94-14/834

తసడడ:డ చనననననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:25-18-113
వయససస:19
లస: పప
988
NDX2939866
పపరర: రరమకకషష కరకలమలనస

94-223/1309

94-140/513

94-14/837

94-200/1123

తసడడ:డ బభలయఖ నలబబ ఠఠ
ఇసటట ననస:25-18-118
వయససస:56
లస: పప
1000 NDX2655405
పపరర: నజమమదదదన షపక

992
NDX3213378
పపరర: అసకమమ రరవప పలర పప

995
NDX2386654
పపరర: కకషష కలమలరర పపరససపటట

94-222/660

1006 NDX2635662
పపరర: రరఢ కకషషవనణణ కటటకమ

1007 NDX3094737
పపరర: మమనక ఏలశశటట

94-13/1179

తసడడ:డ లకమయఖ కటటకమ
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:18
లస: ససస స

94-14/839

94-223/1070

94-14/845

1010 NDX2918639
పపరర: మగల సహననజ బబగస

1013 NDX2366185
పపరర: ఫరతమల షపక
భరస : శరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:25-20-54
వయససస:27
లస: ససస స

94-14/838

94-14/840

1002 NDX2391480
పపరర: చసదడ గగపస వరలల

94-224/3

తసడడ:డ రరస బభబమ వరలల
ఇసటట ననస:25-19-46/1
వయససస:26
లస: పప
94-13/702

1005 NDX2650224
పపరర: సరయ శకననద రరడడడ బమససరరడడడ

94-13/1178

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:25-19-79
వయససస:22
లస: పప
94-199/1171

1008 NDX2990547
పపరర: ఇసదదరర గలర

94-192/1135

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:25-19-105/B
వయససస:34
లస: ససస స
94-224/1247

భరస : నజర రరవపరర
ఇసటట ననస:25-19-120/1
వయససస:32
లస: ససస స
94-222/23

996
NDX2641181
పపరర: శరఠష కలసచ

భరస : జజనబభష
ఇసటట ననస:25-18-121/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:25-19-105/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మర బయలగ రరవపరర
ఇసటట ననస:25-19-120/1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:25-20-54
వయససస:22
లస: ససస స

94-14/542

999
NDX2659761
పపరర: షపక గగససయ

తసడడ:డ వజరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-19-73
వయససస:56
లస: పప

1012 NDX2366177
పపరర: జజహహ నన హహసపసనబ షపక

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:25-18-116/3
వయససస:18
లస: పప

998
NDX2655033
పపరర: సరయ దసరర షపక

1004 NDX1592436
పపరర: బభషర షపక

94-14/835

94-14/836
993
NDX2631257
పపరర: భభనస శవ పడకరష చచనసనబబ యన

భరస : దసరర పస
డ రద కలసచ
ఇసటట ననస:25-18--118
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దసతన
ఇసటట ననస:25-19-46/4,RAMACHANDRAP
వయససస:47
లస: పప

1009 NDX2918290
పపరర: కరఠమమమ బబగస మగల

94-223/1310

తసడడ:డ మహనరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-18-863
వయససస:28
లస: పప
94-59/760

990
NDX2656577
పపరర: భమవరపప దసరరరపడసరద

భరస : దసరర పడసరద పపరససపటట
ఇసటట ననస:25-18-116/A SRINIVASARAO P
వయససస:39
లస: ససస స

1001 NDX2634996
పపరర: నవన బతష
స ల

94-223/1069

తసడడ:డ పరశతనలల
ఇసటట ననస:25-18-115/6
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బభజవల షపక
ఇసటట ననస:25-18-118/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-18-216
వయససస:39
లస: పప
1003 NDX2384642
పపరర: పడభభకర రరవప దసతన

94-14/543

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:25-18-115/15
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కమమలల సతవరడ
ఇసటట ననస:25-18-116/4
వయససస:39
లస: పప
997
NDX2699379
పపరర: రమమలల నలబబ ఠఠ

989
NDX2462596
పపరర: లకడమ పడసనన కలసచనల

987
NDX3005949
పపరర: ననగమణణ కరకలమలనస

భరస : శకననథ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:25-18-115 2ND
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశర చనరర
ఇసటట ననస:25-18-115/7B
వయససస:19
లస: పప
994
NDX2655090
పపరర: ససరఖ ననరరయణ సతవరడ

94-192/1134

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:25-18-115
వయససస:34
లస: పప
991
NDX2586923
పపరర: రరగర ఖలజ

986
NDX2994903
పపరర: శకననథ కరకలమలనస

94-200/1352
1011 NDX2935047
పపరర: సరయ ససరగశ బభబమ పరపరసణణ

తసడడ:డ రవసదడ బభబమ పరపరసణణ
ఇసటట ననస:25-19-246
వయససస:20
లస: పప
94-222/24

1014 NDX2696565
పపరర: ఎసపస రర కవల

94-74/651

భసధసవప: ఇశరక కవల
ఇసటట ననస:25-20-88
వయససస:20
లస: ససస స
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1015 NDX2678928
పపరర: కసబభల చగడచశశరర
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94-222/665

భరస : కసబభల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-20-103
వయససస:58
లస: ససస స
1018 NDX2631323
పపరర: మణణచసదన పపలవరరబ

94-223/960

94-223/1316

94-227/1276

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-21-17
వయససస:23
లస: పప
1027 NDX3036423
పపరర: కకటటశశర రరవప మమసడడమ

94-223/1087

తసడడ:డ పపరయఖ మమసడడమ
ఇసటట ననస:25-21-23
వయససస:59
లస: పప
1030 NDX3299658
పపరర: అరరణ కలమలరర బలలర

94-223/1405

94-223/1100

94-223/965

94-223/966

భరస : భదడయఖ కటభచ
ఇసటట ననస:25-21-56
వయససస:48
లస: ససస స

1023 NDX2748788
పపరర: కకరణ కలమలర జసపన

94-227/1277
1025 NDX2751253
పపరర: వసశ శవ రరమ కకషష వర పడసరద
జసపన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-21-17
వయససస:18
లస: పప

1026 NDX2738060
పపరర: రతన రరజ వరససమలర
తసడడ:డ డనఏలల వరససమలర
ఇసటట ననస:25-21-22
వయససస:31
లస: పప

1028 NDX2738219
పపరర: రరహహల జజషస లసగరబతస న

1029 NDX2738201
పపరర: మధసమత లసగరబతస న

1031 NDX2773653
పపరర: బభష సయద

1034 NDX2761435
పపరర: రరజ బ సయఖద

1037 NDX3141934
పపరర: పవన చనరర రరగర

1040 NDX2959492
పపరర: ఆశ షపక

1043 NDX2485225
పపరర: జజకకర హహసపన షపక
తసడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇసటట ననస:25-21-57
వయససస:49
లస: పప

94-223/1315

94-227/1275

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-21-17
వయససస:26
లస: పప

94-223/1091

94-223/1086

94-223/1092

తసడడ:డ రవసదడ బభబమ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:25-21-26
వయససస:18
లస: ససస స
94-223/1098

1032 NDX2773752
పపరర: రరజ బ సయద

94-223/1099

తసడడ:డ బభష సయద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:36
లస: ససస స
94-227/1280

1035 NDX3167640
పపరర: వనసకట రరజగశశరర వవలలపరర

94-223/1322

భరస : మమరళ కకషష కరగ
ఇసటట ననస:25-21-31/C ,2/5 LINE
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/1101

1038 NDX2759777
పపరర: ననగమలలర శశర చరఠ రరగర

94-224/1250

తసడడ:డ పరరపపరష చరఠ రరగర
ఇసటట ననస:25-21-33
వయససస:43
లస: పప
94-224/1251

భరస : హజజరత అల
ఇసటట ననస:25-21-39
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/1281

1020 NDX3095924
పపరర: రరజగశ బభబమ కకసడసరర

భరస : సరసబశవ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:25-21-17
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలర శశర చనరర రరగర
ఇసటట ననస:25-21-33
వయససస:20
లస: పప

భరస : బదదడ థసరరకపపడక
ఇసటట ననస:25-21-37
వయససస:27
లస: ససస స
1042 NDX2977668
పపరర: కమల కటభచ

94-227/1274

తసడడ:డ బభష సయఖద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదచద
ఇసటట ననస:25-21-32
వయససస:20
లస: ససస స
1039 NDX2648020
పపరర: దచవ థసరరకపపడక

1022 NDX2751212
పపరర: లకడమ దచవ జసపన

94-224/1562

తసడడ:డ ఏససపరదస కకసడసరర
ఇసటట ననస:25-21-13
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బభష మహమమద
ఇసటట ననస:25-21-31
వయససస:20
లస: పప
1036 NDX2665016
పపరర: లలత కలమలరర మదచద

94-223/1312

తసడడ:డ రవసదడ బభబమ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:25-21-26
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమమ బలలర
ఇసటట ననస:25-21-30
వయససస:24
లస: ససస స
1033 NDX2773703
పపరర: రఫస మహమమద

1019 NDX3054624
పపరర: పడభభవత పప టటనరర

1017 NDX3168820
పపరర: రరహమన షర షపక

భసధసవప: ఫరతమలన ����
ఇసటట ననస:25-20-493
వయససస:50
లస: పప

భరస : దసరరర రరవప పప టటనరర
ఇసటట ననస:25-21-11
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఖర గమడడవరడ
ఇసటట ననస:25-21-14
వయససస:26
లస: పప
1024 NDX2748762
పపరర: చసదసననగ జసపన

94-222/25

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస మమనగ నసరర
ఇసటట ననస:25-20-104
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసతరగశదద పపలవరరబ
ఇసటట ననస:25-21-2
వయససస:18
లస: ససస స
1021 NDX3127248
పపరర: కకరస ర గమడడవరడ

1016 NDX2382562
పపరర: జననరర న మమనగ నసరర

94-223/1102
1041 NDX2974996
పపరర: వర వససత రరయమడడ కటభజ

తసడడ:డ భదడయఖ కటభజ
ఇసటట ననస:25-21-56
వయససస:22
లస: పప
94-223/12

1044 NDX3297801
పపరర: శవ పడసరద కకనగళళ

94-223/1404

తసడడ:డ చలపత రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:25-21-62
వయససస:59
లస: పప
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1045 NDX2485175
పపరర: లకడమ పపడల
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94-223/13

భరస : వనసకటటశశరరర పపడల
ఇసటట ననస:25-21-68
వయససస:40
లస: ససస స
1048 NDX2454007
పపరర: మరరయమమ పపదల

94-223/14

94-223/1325

94-74/652

94-223/1402

94-223/17

94-223/1314

94-223/1074

తసడడ:డ వరరసరశమ కకరస రపరటట
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:38
లస: పప

1058 NDX2375293
పపరర: శరఠష వవమమల

1061 NDX3150240
పపరర: జలలన షపక

1064 NDX2963478
పపరర: మమరళ పపరస

1067 NDX3138484
పపరర: మసస నమమ షపక

94-223/1077

1070 NDX3163888
పపరర: ధనతడ శకవఖ కకసడచపప

94-223/16

1073 NDX3038676
పపరర: ససగఠత రరవప కకరస రపత
తసడడ:డ వరరసరశమ కకరస రపత
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:25
లస: పప

1053 NDX2878072
పపరర: శవ శసకర అరవపలర

94-223/1103

1056 NDX3141124
పపరర: శక లకడమ నసదస

94-227/1272

1059 NDX2774545
పపరర: వనసకట కకషష వవమమల

94-223/1071

తసడడ:డ కకషష వవమమల
ఇసటట ననస:25-21-108
వయససస:31
లస: పప
94-223/1072

1062 NDX3147253
పపరర: ఫరతమల షపక

94-223/1313

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:25-21-120
వయససస:34
లస: ససస స
94-223/1073

1065 NDX2959039
పపరర: అసజల పపరస

94-227/1273

భరస : మమరళ పపరస
ఇసటట ననస:25-21-127
వయససస:31
లస: ససస స
94-223/1075

1068 NDX3127164
పపరర: కరఠస బభష షపక

94-223/1076

తసడడ:డ మహమమద గగసప షపక
ఇసటట ననస:25-21-138
వయససస:29
లస: పప
94-223/1078

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:25-21-142
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/1079

94-223/1324

భరస : అనల నసదస
ఇసటట ననస:25-21-102
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగసప మహమమద
ఇసటట ననస:25-21-138
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కటట
ఇసటట ననస:25-21-141
వయససస:31
లస: ససస స
1072 NDX3038742
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప కకరస రపరటట

94-224/1640

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:25-21-127
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కలకలనసరర
ఇసటట ననస:25-21-131
వయససస:32
లస: పప
1069 NDX2867059
పపరర: అనసరరధ కటట

1055 NDX3286028
పపరర: అమన షరఠఫ సయద

1050 NDX3194222
పపరర: కకరస ర బలజ

తసడడ:డ శకనస అరవపలర
ఇసటట ననస:25-21-91
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-21-120
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మమననయఖ
ఇసటట ననస:25-21-126
వయససస:64
లస: ససస స
1066 NDX3039476
పపరర: అమమనన కలకలనసరర

94-223/15

భరస : వనసకట కకషష వవమమల
ఇసటట ననస:25-21-108
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలర బక షపక
ఇసటట ననస:25-21-110
వయససస:25
లస: పప
1063 NDX3194362
పపరర: నకతడమమ కనసమమరర

1052 NDX2453371
పపరర: ససవర లకడమ ఉపటభల

94-223/967

భరస : కరరఠసక బలజ
ఇసటట ననస:25-21-84
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బల షరహహద సయద
ఇసటట ననస:25-21-98
వయససస:33
లస: పప

భరస : మషప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-21-104
వయససస:34
లస: ససస స
1060 NDX2529261
పపరర: మహమమద బలలల షపక

94-223/1323

భరస : కకటయఖ ఉపటభల
ఇసటట ననస:25-21-88
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధకర బభబమ మదసదమలల
ఇసటట ననస:25-21-92
వయససస:21
లస: ససస స
1057 NDX3288073
పపరర: భమలకడమ బతష
స ల

1049 NDX3194727
పపరర: కకరస ర బలజ

1047 NDX2678597
పపరర: శవ పపడల

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:25-21-76
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరరఠసక బలజ
ఇసటట ననస:25-21-84
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కరరఠసక బలజ
ఇసటట ననస:25-21-84
వయససస:18
లస: ససస స
1054 NDX2701001
పపరర: రరచత మదసదమలల

94-223/1396

భరస : వనసకటటశశరరర పపడల
ఇసటట ననస:25-21-68
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పపదల
ఇసటట ననస:25-21-80
వయససస:28
లస: ససస స
1051 NDX3206471
పపరర: కకరస ర బలజ

1046 NDX3268232
పపరర: లకడమ పపడల

1071 NDX3285145
పపరర: వరమమ తరరమలకకసడ

94-223/1400

భరస : ససధకర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:25-21-143
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/1317

1074 NDX3038668
పపరర: పపషరపవత కకరస రపత

94-223/1318

భరస : ససగఠత రరవప కకరస రపత
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:22
లస: ససస స
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94-224/1248

తసడడ:డ గరలబభబమ కకరట రపటట
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:53
లస: పప
1078 NDX2759405
పపరర: నసరర హన శక

94-223/1081

94-223/20

94-223/1395

94-223/1083

94-223/22

తసడడ:డ మహబమ సయఖద
ఇసటట ననస:25-21-275
వయససస:55
లస: పప

1088 NDX3130192
పపరర: ససరగష కలమలర చధట

94-223/1084

1091 NDX2485142
పపరర: ఆసజనవయమలల మలదదనవటట

94-223/23

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలదదనవటట
ఇసటట ననస:25-21-214
వయససస:36
లస: పప
94-223/1319

1094 NDX2853828
పపరర: ఖలదర బ షపక

94-223/24

1097 NDX2768489
పపరర: సససధసజ నలబబ ఠఠ

94-223/1088

1100 NDX2366201
పపరర: ససభభన బ షపక

94-227/1278

1103 NDX2749893
పపరర: తరరమల గగరక
భరస : శవ పస ల రరడడ గగరక
ఇసటట ననస:25-21-280
వయససస:32
లస: ససస స

94-6/625

1086 NDX2921013
పపరర: ననగమర షపక

94-223/1082

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:25-21-202
వయససస:35
లస: పప
1089 NDX3098159
పపరర: ససరగష కలమలర చధట

94-223/1085

తసడడ:డ ఆనసద చధట
ఇసటట ననస:25-21-202
వయససస:23
లస: పప
1092 NDX2760270
పపరర: మసడన షపక

94-17/1075

1095 NDX2848570
పపరర: షబభన షపక

94-223/1320

1098 NDX2755817
పపరర: పపషప లత గసధస

94-223/1089

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసధస
ఇసటట ననస:25-21-241
వయససస:30
లస: ససస స
94-223/29

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:25-21-270 2/6
వయససస:39
లస: ససస స
94-223/1093

1083 NDX2613008
పపరర: నలస రరహహ మహమమద

తసడడ:డ బథసలర షపక
ఇసటట ననస:25-21-234/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగపస నలబబ ఠఠ
ఇసటట ననస:25-21-239 2/6
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/1090

94-223/19

భరస : రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:25-21-234
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బధసల షపక
ఇసటట ననస:25-21-234/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఫణణ గసధస
ఇసటట ననస:25-21-241
వయససస:19
లస: ససస స
1102 NDX3036340
పపరర: మలససస వల సయఖద

94-224/1617

Deleted

తసడడ:డ ససజవయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:25-21-239
వయససస:43
లస: పప
1099 NDX2755726
పపరర: లకడమ మమనక గసధస

1085 NDX3258720
పపరర: వనసకటటశశరరర మరపకరయల

1080 NDX2502730
పపరర: సస న డచగల

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:25-21-171
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద చధట
ఇసటట ననస:25-21-202
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరదర షపక
ఇసటట ననస:25-21-234
వయససస:68
లస: పప
1096 NDX2453470
పపరర: చనన నలర బబ తషల

94-223/21

Deleted

భరస : ససబబరరవప బబ మమనవన
ఇసటట ననస:25-21-207
వయససస:69
లస: ససస స
1093 NDX2760296
పపరర: రర్చహమలన

1082 NDX2453678
పపరర: ససనత చసతగమసటర

94-223/1080

తసడడ:డ పడభభకర రరవప డచగల
ఇసటట ననస:25-21-160
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మరపకరయల
ఇసటట ననస:25-21-190
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద చధట
ఇసటట ననస:25-21-202
వయససస:33
లస: పప
1090 NDX2467728
పపరర: వనసకట రతనస బబ మమనవన

94-223/18

భరస : ఏడడకకసడలల చసతగమసటర
ఇసటట ననస:25-21-162
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడభభకర కకరకపస లల
ఇసటట ననస:25-21-190
వయససస:38
లస: ససస స
1087 NDX3139870
పపరర: రతన కలమలర చధట

1079 NDX2466555
పపరర: ససరఠ బభబమ గమబభబల

1077 NDX2750602
పపరర: అపరపరరవప పటట పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప పటట పప
ఇసటట ననస:25-21-151
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమబభబల
ఇసటట ననస:25-21-157
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర రరవప డచగల
ఇసటట ననస:25-21-160
వయససస:22
లస: ససస స
1084 NDX3266475
పపరర: ఆదదలకడమ కకరకపస లల

94-224/1249

భరస : వరరసరశమ కకరస రపత
ఇసటట ననస:25-21-149
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర శక
ఇసటట ననస:25-21-151
వయససస:39
లస: ససస స
1081 NDX2485233
పపరర: ససమఖ డచగల

1076 NDX3012523
పపరర: ఆదదలకడమ కకరస రపత

1101 NDX2662328
పపరర: రహహమమన షపక

94-223/961

తసడడ:డ ఖలదరశల షపక
ఇసటట ననస:25-21-273
వయససస:18
లస: ససస స
94-6/880

1104 NDX3259876
పపరర: శకనవరస రరడడడ పసట

94-223/1393

తసడడ:డ అనమ రరడడడ పసట
ఇసటట ననస:25-21-281
వయససస:35
లస: పప
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1105 NDX2485217
పపరర: మరరయదనసస గమరజజల

94-223/25

తసడడ:డ శశషగరరర గమరజజల
ఇసటట ననస:25-21-284
వయససస:25
లస: పప

1106 NDX3041290
పపరర: బభల భరత బతష
స ల

94-223/1094

తసడడ:డ రవ కకశశర బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-21-284
వయససస:26
లస: పప

94-223/1095 1109 NDX2988814
1108 NDX2864742
పపరర: ననగ మలలర శశరరరవప బసడనరర
పపరర: నసరయఖ అకలమలర

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:25-21-287/1
వయససస:66
లస: పప
94-223/1097

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:25-21-289
వయససస:21
లస: ససస స

1112 NDX2633154
పపరర: రబభబన షపక

94-223/1096

94-223/26

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:25-21-306
వయససస:21
లస: ససస స

1115 NDX2453595
పపరర: ననగమర వల షపక

94-223/962

94-227/1279

1113 NDX2714384
పపరర: షబన అశమ షపక

94-223/963

తసడడ:డ అబమదలలర షపక
ఇసటట ననస:25-21-303
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/27

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:25-21-306
వయససస:25
లస: పప

1117 NDX2550580
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

1110 NDX2988897
పపరర: మమల బ అకలమలర
భరస : నసరయఖ అకలమలర
ఇసటట ననస:25-21-287/4
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:25-21-290
వయససస:25
లస: పప

1114 NDX2453629
పపరర: అససమన షపక

94-223/1321

భరస : శశషగరరర గమరజజల
ఇసటట ననస:25-21-284
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మర సరహహబ అకలమలర
ఇసటట ననస:25-21-287/4
వయససస:49
లస: పప

1111 NDX3189552
పపరర: తడవవణణ ఆరర

1107 NDX3195484
పపరర: సరమమజఖస గమరజజల

1116 NDX3299914
పపరర: షపక జజన బభష

94-223/1406

తసడడ:డ షపక జజన
ఇసటట ననస:25-21-314
వయససస:39
లస: పప

94-223/964

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:25-21-315
వయససస:23
లస: పప

1118 NDX2520310
పపరర: షపక షపఫన
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94-223/846

భరస : షపక సలస
ఇసటట ననస:25-21-320/1
వయససస:22
లస: ససస స
1121 NDX2888584
పపరర: కకటటశశర రరవప ఊయల

94-224/1566

94-224/5

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:25-22-17/4
వయససస:22
లస: ససస స

94-224/1310

1125 NDX2391613
పపరర: మలధవ గమసజ

94-224/6

1128 NDX2354710
పపరర: యయసస చచననన

94-224/70

1131 NDX2354801
పపరర: ససతమమ నలపప
తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:25-22-17/4
వయససస:23
లస: ససస స

1123 NDX3038643
పపరర: గరయతడ పరలపరరత

94-224/1321

1126 NDX2366516
పపరర: లకడమ గమసజ

94-224/1093

భరస : కకసడలల గమసజ
ఇసటట ననస:25-22-13,3RDLINE
వయససస:44
లస: ససస స
94-224/7

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చచననన
ఇసటట ననస:25-22-17/3
వయససస:25
లస: పప
94-224/9

94-15/608

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పరలపరరత
ఇసటట ననస:25-22-4
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ గమసజ
ఇసటట ననస:25-22-13,3RDLINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప చనన
ఇసటట ననస:25-22-17/3
వయససస:42
లస: ససస స
1130 NDX2354744
పపరర: జజఖత నలపప

1122 NDX3175643
పపరర: శకనవరస రరవప దచశ

1120 NDX2834158
పపరర: శక దసరరర నధద చరరల

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర చరరల
ఇసటట ననస:25-21, F NO 101
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దచశ
ఇసటట ననస:25-22-3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస బమరరస
ఇసటట ననస:25-22-11
వయససస:21
లస: పప
1127 NDX2354678
పపరర: రమణమమ చనన

94-223/28

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:25-21-409
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ ఊయల
ఇసటట ననస:25-22-2
వయససస:39
లస: పప
1124 NDX2459766
పపరర: మహహశ బమరరస

1119 NDX2453512
పపరర: రసజజన వల షపక

1129 NDX2532224
పపరర: దసరర మమ చచనన

94-224/8

తసడడ:డ కనకయఖ చచనన
ఇసటట ననస:25-22-17/3
వయససస:20
లస: ససస స
94-224/10

1132 NDX2354868
పపరర: చనసన నలపప

94-224/11

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:25-22-17/4
వయససస:23
లస: పప
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1133 NDX2354843
పపరర: ననగ రరజ నలపప
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94-224/12

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:25-22-17/4
వయససస:26
లస: పప
1136 NDX3016144
పపరర: మణణకరసత దనదదగఠ

94-224/1288

1137 NDX3146198
పపరర: మణణకసఠ దడడగర

94-224/1162

1140 NDX3115680
పపరర: గగసప షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నరరకలలపత
ఇసటట ననస:25-22-25
వయససస:20
లస: పప
94-222/736

94-224/1313

94-224/14

94-224/1320

భరస : వనసకటటశశరరర చనన
ఇసటట ననస:25-22-45
వయససస:78
లస: ససస స

1152 NDX2525632
పపరర: ససరరసదడ వవలలపరర

1155 NDX2366250
పపరర: యయహహషవ మమరరరర

94-224/16

1158 NDX2391431
పపరర: తరరమల బసడడ

94-224/1309

1161 NDX2388692
పపరర: అబమదల యలససన షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:25-22-48
వయససస:22
లస: పప

1141 NDX3102209
పపరర: ఫరతమ బ షపక

94-224/1304

1144 NDX2932176
పపరర: హరర కకషష రరగస

94-224/1308

1147 NDX2640969
పపరర: వనసకటటష అరవపలర

94-224/1164

తసడడ:డ ఏసస ఏ
ఇసటట ననస:25-22-31
వయససస:20
లస: పప
94-224/13

94-224/1651
1150 NDX3299583
పపరర: ఉయఖల నరసయఖ శరసబయఖ

తసడడ:డ శరసబయఖ ఉయఖల
ఇసటట ననస:25-22-33
వయససస:32
లస: పప
94-224/1072

1153 NDX3048691
పపరర: ఖలశస షపక

94-224/1319

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:25-22-38
వయససస:57
లస: పప
94-224/15

1156 NDX3159589
పపరర: చననపస తషల కకరస ర

94-224/1322

తసడడ:డ శవ పడసరద దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:25-22-41 1st lane
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/17

భరస : లలలల బసడడ
ఇసటట ననస:25-22-45
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/19

94-224/1160

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:25-22-27
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ యహన మమరరరర
ఇసటట ననస:25-22-39
వయససస:28
లస: పప

భరస : దసరర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:25-22-45
వయససస:21
లస: ససస స
1160 NDX2531697
పపరర: గమరవమమ చనన

94-224/1307

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వవలలపరర
ఇసటట ననస:25-22-36
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:25-22-38
వయససస:26
లస: పప
1157 NDX2366235
పపరర: వజయ దసరర బసడడ

1149 NDX2485423
పపరర: భవన నమమకరయల

1138 NDX2625366
పపరర: కకటటశశర రరవప భమపత

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:25-22-23
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప నమమకరయల
ఇసటట ననస:25-22-33
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ వవలలపరర
ఇసటట ననస:25-22-36
వయససస:34
లస: ససస స
1154 NDX3038007
పపరర: ఫయలజ షపక

94-224/1303

భరస : ననగరరరడడడ పరల
ఇసటట ననస:25-22-29
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కలసబ
ఇసటట ననస:25-22-32
వయససస:18
లస: ససస స
1151 NDX2532034
పపరర: శవ లకడమ వవలలపరర

1146 NDX3098571
పపరర: శవమమ పరల

94-224/1287

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప భమపత
ఇసటట ననస:25-22-20
వయససస:31
లస: పప

తలర : శకరరమలల
ఇసటట ననస:25-22-27
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:25-22-29
వయససస:33
లస: ససస స
1148 NDX3016185
పపరర: ఈసససన రరణణ కలసబ

94-224/1289

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-22-23
వయససస:61
లస: పప

94-224/1306 1143 NDX2932127
1142 NDX3016300
పపరర: పపడమ కలమలర నరరకలలలపత
పపరర: రరమ కకషష రరగస

1135 NDX3148368
పపరర: శవపరరశత దడడగర

తసడడ:డ ననగయఖ దడడగర
ఇసటట ననస:25-22-18
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దడడగర
ఇసటట ననస:25-22-18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరవప కటటకరళళరఠ
ఇసటట ననస:25-22-21
వయససస:18
లస: పప

1145 NDX3186400
పపరర: వజయ దనసరర

94-224/1286

తసడడ:డ ననగయఖ దనదదగఠ
ఇసటట ననస:25-22-18
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దనదదగఠ
ఇసటట ననస:25-22-18
వయససస:19
లస: పప
1139 NDX2609352
పపరర: పవన కలమలర కటటకరళళరఠ

1134 NDX3018330
పపరర: శవ పరరశత దనదదగఠ

1159 NDX2366243
పపరర: దసరరర రరవప బసడడ

94-224/18

తసడడ:డ లలలల బసడడ
ఇసటట ననస:25-22-45
వయససస:22
లస: పప
94-224/1073

94-224/1336
1162 NDX2929768
పపరర: రగహహత రవసదడ సరయ చచబబడ లల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచబబడ లల
ఇసటట ననస:25-22-53/2
వయససస:20
లస: పప
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1163 NDX3017985
పపరర: అదద ననరరయణ వపయఅలల

94-224/1337

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వపయఅలల
ఇసటట ననస:25-22-54
వయససస:20
లస: పప
1166 NDX3110236
పపరర: మలథసరఠఠ వనసకట లకడమ

94-224/1339

94-224/1341

94-222/698

Deleted
94-224/1344

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చడడగమ
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:28
లస: పప
1178 NDX2366367
పపరర: సరత బభబమ కకలకలలరర

1170 NDX2712487
పపరర: మణణ కకషష వలలర పప

1173 NDX2920056
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ చడడగమ

94-224/20

1179 NDX2665891
పపరర: ననగ లకడమ బతష
స ల

భరస : మలలయలదదడ పపరరమమటర
ఇసటట ననస:25-22-70
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-22-88
వయససస:78
లస: ససస స
94-224/1253

భరస : అనల కలమలర నలపప
ఇసటట ననస:25-22-100
వయససస:26
లస: ససస స
1190 NDX2485464
పపరర: మమసటభజ సయద
భరస : శమమశరవరల సయఖద
ఇసటట ననస:25-22-104
వయససస:37
లస: ససస స

94-224/1241

1185 NDX2919066
పపరర: భవరన వననకకట

94-224/1345

1171 NDX2918084
పపరర: దదనవశ కల

94-224/1342

1174 NDX3197605
పపరర: శకనవరస చడడగమ

94-224/1343

1177 NDX3197134
పపరర: శకనవరస చడడగమ

94-224/1346

Deleted

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చడడగమ
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:28
లస: పప
94-224/1177

94-224/1571
1180 NDX3178407
పపరర: పపరరమమటర మలలయలదదడ ఓబయఖ

భసధసవప: సపలర సపలర
ఇసటట ననస:25-22-70
వయససస:48
లస: పప
94-222/739

1183 NDX2937084
పపరర: వజయ లకడమ మసగళగరరర

94-224/1347

భరస : చసటట మసగళగరరర
ఇసటట ననస:25-22-86
వయససస:31
లస: ససస స
94-224/1348

1186 NDX2919124
పపరర: పదనమవత వననకకట

94-224/1349

తసడడ:డ శవ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:25-22-91 new 86-2-452
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:25-22-91 new 86-2-452
వయససస:25
లస: ససస స

1188 NDX2845469
పపరర: నలపప బదదన
డ నథ

1189 NDX2763696
పపరర: శకలకడమ దచసదసలల

94-224/1254

తలర : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:25-22-100
వయససస:19
లస: పప
94-224/22

94-224/1596

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చడడగమ
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పరకలపరటట
ఇసటట ననస:25-22-86
వయససస:60
లస: పప
94-224/21

1168 NDX3231263
పపరర: ననగమ చరరగరచచత

తసడడ:డ వనసకన రరవపరర
ఇసటట ననస:25-22-61
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-22-68
వయససస:28
లస: ససస స

94-224/1572 1182 NDX3174257
1181 NDX3182623
పపరర: పపరరమమటర మలలర శశరర మలలయలదదడ
పపరర: ససతనరరమయఖ పరకలపరటట

1187 NDX3124013
పపరర: దమయథద నలపప

94-224/1176

భరస : శకనవరస రరవపరర
ఇసటట ననస:25/22/65
వయససస:22
లస: ససస స
1176 NDX3195054
పపరర: శకనవరస చడడగమ

94-137/40

తసడడ:డ కకటట
ఇసటట ననస:25-22-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చడడగమ
ఇసటట ననస:25-22-65
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:25-22-67/2, 1/2 LANE
వయససస:47
లస: పప

1184 NDX2463990
పపరర: ససతనరరవమమ కకట

94-224/1340

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:25-22-61
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవపరర
ఇసటట ననస:25/22/65
వయససస:22
లస: ససస స

1175 NDX3192150
పపరర: శకనవరస చడడగమ

1167 NDX3110269
పపరర: మలథసరఠఠ ననగమణణ

1165 NDX2394419
పపరర: ఆషసయ షపక

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:25-22-58
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మలథసరఠఠ రరమమ
ఇసటట ననస:25-22-58
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఒబమలలసస జదద
ఇసటట ననస:25-22-59
వయససస:20
లస: ససస స
1172 NDX2921526
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ చడడగమ

94-224/1338

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకశక
ఇసటట ననస:25-22-57
వయససస:28
లస: పప

భరస : మలథసరఠఠ రరమమ
ఇసటట ననస:25-22-58
వయససస:39
లస: ససస స
1169 NDX3016110
పపరర: పరరశత దచవ జదద

1164 NDX2870129
పపరర: మలలర శశరరరవప కకశక

1191 NDX2485472
పపరర: శమమశరవరల సయఖద
తసడడ:డ ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:25-22-104
వయససస:39
లస: పప

94-224/1255

భరస : మణణ కలమలర దచసదసలల
ఇసటట ననస:25-22-101
వయససస:27
లస: ససస స
94-224/23

1192 NDX2391555
పపరర: వసశ కకషష తషమమల

94-224/24

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:25-22-105
వయససస:23
లస: పప
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94-223/968

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-22-107
వయససస:27
లస: పప
1196 NDX2461622
పపరర: రరమ యలమసదల

94-224/25

94-224/1259

తసడడ:డ కకషషరరవప జకక
ఇసటట ననస:25-22-112
వయససస:33
లస: పప
1202 NDX3087129
పపరర: లకమమమ మటగగనననన

94-223/1326

తసడడ:డ వనసకటయఖ మటగగనననన
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:38
లస: పప
1208 NDX2906287
పపరర: తరరపఠమమ పలర పప

1197 NDX2461630
పపరర: ససధదర యలమసదల

1201 NDX2366334
పపరర: మణణ మమఘన ఆరరమమగస

1203 NDX3152303
పపరర: పపద కకటయఖ జపలర

1206 NDX3164969
పపరర: వనసకట కకషష జపలర

1209 NDX2454189
పపరర: ననగమణణ పససపపరరడడడ

1211 NDX2373918
పపరర: ససనల వరమ ననగరరజ

1212 NDX2915445
పపరర: పదనమవత వనసక

తసడడ:డ రరజజ వరమ ననగరరజ
ఇసటట ననస:25-22-136
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ శకనస కకన
ఇసటట ననస:25-22-138
వయససస:32
లస: ససస స
1217 NDX3061017
పపరర: అనసరరధ ససరఖ దచవర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శకరరమనవన
ఇసటట ననస:25-22-146
వయససస:20
లస: పప

1215 NDX2974830
పపరర: శవ శకనస కకన

94-224/1270

1218 NDX3016128
పపరర: సరసబశవ రరవప బసడర

94-224/1260

1221 NDX3258936
పపరర: సఖ షపక
తసడడ:డ ననగమర మరవల షపక
ఇసటట ననస:25-22-146
వయససస:18
లస: ససస స

1204 NDX3169976
పపరర: మమరర జపలర

94-224/1261

భరస : పపద కకటయఖ జపలర
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:54
లస: ససస స
94-224/1263

1207 NDX2906261
పపరర: శశష రరవప పలర పప

94-224/1264

తసడడ:డ యలమసద పలర పప
ఇసటట ననస:25-22-130
వయససస:29
లస: పప
94-224/28

1210 NDX2454254
పపరర: వరరజ పససపపరరడడడ

94-224/29

తసడడ:డ కరరణనకర రరవప లలటట పససపపరరడడ
ఇసటట ననస:25-22-134
వయససస:37
లస: పప
94-224/1266

1213 NDX2915676
పపరర: మధస బభబమ వసక

94-224/1563

తసడడ:డ హరర బభబమ వసక
ఇసటట ననస:25-22-137
వయససస:36
లస: పప
94-224/1268

1216 NDX3016326
పపరర: చచనమమ బసడర

94-224/1269

భరస : రమమలల బసడర
ఇసటట ననస:25-22-142
వయససస:59
లస: ససస స
94-224/1271

తసడడ:డ రమమలల బసడర
ఇసటట ననస:25-22-142
వయససస:41
లస: పప
94-224/31

94-224/27

తసడడ:డ గగపస ఆరరమమగస
ఇసటట ననస:25-22-121
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:25-22-138
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమమశ ససరఖ దచవర
ఇసటట ననస:25-22-142
వయససస:43
లస: ససస స
1220 NDX2523884
పపరర: సరయ మమరళ శకరరమనవన

94-227/1282

భరస : హరర బభబమ
ఇసటట ననస:25-22-137
వయససస:55
లస: ససస స
94-224/1267

94-224/1258

1200 NDX3157427
పపరర: జకక జకక

భరస : వరరజ పససపపరరడడడ
ఇసటట ననస:25-22-134
వయససస:30
లస: ససస స

94-224/30

1198 NDX3103512
పపరర: వజయ కలమలర జకక
తసడడ:డ కకషష రరవప జకక
ఇసటట ననస:25-22-112
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపద కకటయఖ జపలర
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:35
లస: పప
94-224/1265

94-223/1104

తసడడ:డ కకసడనల రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:25-22-112
వయససస:32
లస: పప

భరస : శశష రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-22-130 KVP COLONY
వయససస:23
లస: ససస స

1214 NDX2978245
పపరర: ఆషర మణణ కకన

94-224/26

తసడడ:డ రరఘవపలల జపలర
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:68
లస: పప
94-224/1262

1195 NDX2982700
పపరర: బభజ బఇవనఫ షపక

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-22-110
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప జకక
ఇసటట ననస:25-22-112
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల మటగగనననన
ఇసటట ననస:25-22-128
వయససస:32
లస: ససస స
1205 NDX3084936
పపరర: శకనవరససలల మటగగనననన

94-224/1256

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:25-22-108
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససధదర యలమసదల
ఇసటట ననస:25-22-112
వయససస:31
లస: ససస స
1199 NDX3095825
పపరర: శరఖస జకక

1194 NDX3140837
పపరర: పడశరసత కలమలర జజఖతషల

1219 NDX3016250
పపరర: జయ బసడర

94-224/1272

భరస : సరసబశవరరవప బసడర
ఇసటట ననస:25-22-142
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/1618

1222 NDX3289626
పపరర: షపక షపక

94-227/1571

తసడడ:డ ననగమరఠమరరవల
ఇసటట ననస:25-22-146
వయససస:18
లస: ససస స
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1223 NDX2485431
పపరర: బసబతస న లకడమ కలమలరర

94-224/32

భరస : బసబతస న వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-22-151
వయససస:52
లస: ససస స
1226 NDX3106085
పపరర: అదద ననరరయణ చతడ

94-224/1274

తసడడ:డ మలలర సస చతడ
ఇసటట ననస:25-22-158
వయససస:51
లస: పప
1229 NDX3183746
పపరర: లకడమ గమరకస

94-224/1277

94-224/71

తసడడ:డ ననగ రరజ గమరకస
ఇసటట ననస:25-22-165
వయససస:18
లస: పప
1238 NDX2523165
పపరర: ననగ లకడమ పపల

94-224/34

94-223/1327

94-224/35

Deleted
94-224/1564

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస చగమరర
ఇసటట ననస:25-22-177
వయససస:43
లస: పప
1250 NDX2366300
పపరర: ససవర వనసకట రమణ మసడర
భరస : బభజ మసడర
ఇసటట ననస:25-22-187
వయససస:27
లస: ససస స

1230 NDX3204898
పపరర: మణణకసఠ గమరకస

1233 NDX2459725
పపరర: ఖలజజ బభబభ షపక

1236 NDX2773158
పపరర: పతస పరటట ససధఖ రరణణ

1239 NDX3095460
పపరర: ససగమరఠ శరరద

1242 NDX3089661
పపరర: బబ జజన షపక

1245 NDX2461002
పపరర: ననగ ససరగష యసబడ

94-224/1278

94-224/72

1251 NDX2366284
పపరర: రమణ మసడర
భరస : వనసకటటసశరరర మసడర
ఇసటట ననస:25-22-187
వయససస:46
లస: ససస స

1231 NDX2959021
పపరర: తరరమల గమరకస

94-227/1283

1234 NDX2459675
పపరర: సపఫదన షపక

94-224/73

తసడడ:డ ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:25-22-164,
వయససస:50
లస: పప
94-224/1280

1237 NDX2927036
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపల

94-223/1105

తసడడ:డ బల ససరర పపల
ఇసటట ననస:25-22-168
వయససస:43
లస: పప
94-224/1281

1240 NDX3115698
పపరర: ననరర ఉమలలకడమ

94-224/1282

భరస : పసరయఖ
ఇసటట ననస:25-22-171
వయససస:50
లస: ససస స
94-224/1283

1243 NDX2902617
పపరర: షపక హహసపఫన

94-223/1106

తసడడ:డ షపక హహసపఫన
ఇసటట ననస:25-22-175,
వయససస:59
లస: పప
94-224/36

1246 NDX3060522
పపరర: శకనవరస రరవప చగమరర

94-224/1284

తసడడ:డ రరఢ కకషష మమరరస చగమరర
ఇసటట ననస:25-22-177
వయససస:43
లస: పప
94-224/1285

తసడడ:డ ననరరయణ అడబభల
ఇసటట ననస:25-22-178
వయససస:22
లస: పప
94-224/37

94-224/1276

తసడడ:డ ననగ రరజ గమరకస
ఇసటట ననస:25-22-164
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ యసబడ
ఇసటట ననస:25-22-177
వయససస:32
లస: పప
1248 NDX2848380
పపరర: కరరరసక అడబభల

94-224/1273

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:25-22-158
వయససస:20
లస: పప

భరస : జవద షపక
ఇసటట ననస:25-22-175
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ యసబడ
ఇసటట ననస:25-22-177
వయససస:45
లస: ససస స

1247 NDX3073418
పపరర: శకనవరసరరవప చగమరర

1228 NDX3174091
పపరర: వనసకట దచవరకకసడ

94-224/1275

తసడడ:డ రరఢ కకషష
ఇసటట ననస:25-22-171
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:25-22-175
వయససస:30
లస: పప
1244 NDX2460939
పపరర: ససతమమ యసబడ

1227 NDX3046414
పపరర: లకడమ చతడ

తసడడ:డ పతస పరటట మలలఖదదడ
ఇసటట ననస:25-22-165
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష పపల
ఇసటట ననస:25-22-168
వయససస:21
లస: ససస స
1241 NDX3089299
పపరర: జవద షపక

భరస : శలలర షపక
ఇసటట ననస:25-22-153
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-164,
వయససస:28
లస: పప
94-224/1279

1225 NDX3051430
పపరర: శశశదన బ షపక

భరస : మలలర శశరరరవప తమలసమమదడస
ఇసటట ననస:25-22-151
వయససస:58
లస: ససస స

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

భరస : సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-164,
వయససస:44
లస: ససస స
1235 NDX3216629
పపరర: మణణకసఠ గమరకస

94-224/33

భరస : అదద ననరరయణ చతడ
ఇసటట ననస:25-22-158
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస గమరకస
ఇసటట ననస:25-22-164
వయససస:18
లస: ససస స
1232 NDX2459691
పపరర: ఇమలమ బ షపక

1224 NDX2391506
పపరర: భభరత తమలసమమదడస

94-224/38

1249 NDX2881712
పపరర: హహమ ననగ పవన కలమలర
నజజసపటనస
తసడడ:డ శరసబయఖ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:25-22-185
వయససస:18
లస: పప
1252 NDX2366318
పపరర: శకనస మసడర

94-224/1290

94-224/39

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసడర
ఇసటట ననస:25-22--187
వయససస:31
లస: పప
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94-224/40

తసడడ:డ కరశయఖ మసడర
ఇసటట ననస:25-22-187
వయససస:57
లస: పప
1256 NDX3073251
పపరర: మమనన షపఫక

94-224/1292

94-224/41

94-224/43

94-224/45

94-224/1296

94-224/47

94-224/1299

తసడడ:డ మణణ సరశమ మదనల
ఇసటట ననస:25-22-249/2
వయససస:34
లస: పప

1266 NDX3161619
పపరర: ఫరతమ షపక

1269 NDX2461218
పపరర: కకటటరరడడడ సససహదదడ

1272 NDX2864874
పపరర: ఖజ బ ననడనల

1275 NDX2751576
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/1302

1278 NDX3047438
పపరర: పరడకకరఠట కలకక

94-224/1294

1281 NDX2366417
పపరర: సరయ కలమలర గటటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:25-22-249/2
వయససస:22
లస: పప

94-224/42
1261 NDX2459808
పపరర: రసగ సరయ పవన కకరణ వపరర

1264 NDX2530947
పపరర: చలక అచచమమ

94-224/44

1267 NDX3104601
పపరర: ననగమల శశశదన పఠరన

94-224/1295

భసధసవప: ననగమల పఠరన
ఇసటట ననస:25-22-218
వయససస:34
లస: పప
94-224/46

1270 NDX2927028
పపరర: లకడమ సససహదదడ

94-224/1567

భరస : కకటటరరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:25-22-219
వయససస:52
లస: ససస స
94-224/1297

1273 NDX2865251
పపరర: అబమదల పసర షపక

94-224/1298

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-224
వయససస:33
లస: పప
94-224/1300

1276 NDX3121530
పపరర: నసరజహన బనగరనపలలర

94-224/1301

భరస : మవ బనగరనపలలర
ఇసటట ననస:25-22-224
వయససస:28
లస: ససస స
94-224/1305

భరస : శవ ననగరసదడ పడసరద కలకక
ఇసటట ననస:25-22-238
వయససస:28
లస: ససస స
94-224/49

94-224/1633

భరస : శకనస చలక
ఇసటట ననస:25-22-215
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమబబల పసర షపక
ఇసటట ననస:25-22-224
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరఖ దచవర ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:25-22-227
వయససస:25
లస: ససస స
1280 NDX2522829
పపరర: రరజ మదనల

94-224/1293

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:25-22-224
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబమదల పసర షపక
ఇసటట ననస:25-22-224
వయససస:30
లస: ససస స
1277 NDX2758514
పపరర: ససరఖ దచవర రమఖ శక

1263 NDX2857027
పపరర: లలవణఖ తననరర

1258 NDX3279098
పపరర: రరజమమ చరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపరర
ఇసటట ననస:25-22-208
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మలధవరరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:25-22-219
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసదసరఅత
ఇసటట ననస:25-22-220
వయససస:28
లస: పప
1274 NDX2864841
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/1161

భరస : అబమదల సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-217
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:25-22-218
వయససస:33
లస: ససస స
1271 NDX2485498
పపరర: వరబడహమచరఠ కలసదసరఅత

1260 NDX2546307
పపరర: ససజయ కలమలర గరదచ

94-224/1159

భరస : పపదద ససబబయఖ చరర
ఇసటట ననస:25-22-203a
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:25-22-209
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సబభరన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-22-217
వయససస:70
లస: పప
1268 NDX3137338
పపరర: జహహదన పఠరన

94-224/1565

తసడడ:డ బభజ బభబమ గరదచ
ఇసటట ననస:25-22-204
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపరర
ఇసటట ననస:25-22-208
వయససస:23
లస: పప
1265 NDX2391530
పపరర: అబమదల మజద షపక

1257 NDX3089653
పపరర: మమనన షపఫక

1255 NDX2625721
పపరర: షపక మమనన

భరస : షపక బభబమ
ఇసటట ననస:25-22-198
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభబమ షపఫక
ఇసటట ననస:25-22-198
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస భమపత
ఇసటట ననస:25-22-204
వయససస:20
లస: పప
1262 NDX2459790
పపరర: వసశ కకషష వపరర

94-224/1291

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-22-191
వయససస:29
లస: పప

భరస : బభబమ షపఫక
ఇసటట ననస:25-22-198
వయససస:26
లస: ససస స
1259 NDX2461291
పపరర: గణణశ భమపత

1254 NDX2903292
పపరర: రసజజన వల షపక

1279 NDX2522811
పపరర: ససజనఖ ఆలలరర

94-224/48

భరస : రరజ ఆలలరర
ఇసటట ననస:25-22-249/2
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/1074

1282 NDX2366342
పపరర: సతష కలమలర వరససశశటట

94-224/50

తసడడ:డ మమరలఊ కకషష వరససశశటట
ఇసటట ననస:25-22-250
వయససస:30
లస: పప
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1283 NDX3282357
పపరర: శరసత సశరఠప కలచపపడడ

94-224/1635

తసడడ:డ రవ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-253
వయససస:21
లస: పప
1286 NDX3263373
పపరర: శరసత సశరఠప కలచపపడడ

94-224/1624

Deleted
94-224/1637

Deleted

భరస : రవ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:48
లస: ససస స

1292 NDX2464006
పపరర: చచననకగశవ రరవప కకలలర

94-224/52

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకలలర
ఇసటట ననస:25-22-263
వయససస:30
లస: పప
1295 NDX2461523
పపరర: ననగ ఫణణసదడ ససలలకలరర

94-224/55

94-222/822

Deleted
94-224/1593

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:54
లస: పప
1304 NDX3247962
పపరర: వనసకటటష కకల

94-224/1604

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:53
లస: పప

1290 NDX3282399
పపరర: రవ కలచపపడడ

94-224/1638

Deleted

తసడడ:డ ఆశరరశదస కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:48
లస: పప
1293 NDX2460962
పపరర: అరవసద సరశమ రరడర

1296 NDX3224532
పపరర: వజయలకడమ కకల

1299 NDX3221157
పపరర: వజయ లకడమ కకల

94-224/53

1305 NDX3250339
పపరర: మననకడ కకల

94-224/1627

1308 NDX3298569
పపరర: వజయ లకడమ కకల

94-222/820

1311 NDX3291010
పపరర: వనసకటటష కకల
తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:30
లస: పప

94-224/1636

1291 NDX2366326
పపరర: భభరర వ కకషష కకలలర

94-224/51

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకలలర
ఇసటట ననస:25-22-263
వయససస:22
లస: పప
1294 NDX2461515
పపరర: పసడయలసక రరకకల

94-224/54

1297 NDX3224607
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కకల

94-222/821

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:54
లస: పప
94-224/1590

1300 NDX3223625
పపరర: వజయ లకడమ కకల

94-224/1591

Deleted

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:49
లస: ససస స
94-224/1599

1303 NDX3234572
పపరర: వనసకటటష కకల

94-224/1600

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:29
లస: ససస స
94-224/1607

1306 NDX3251717
పపరర: వజయ లకడమ కకల

94-224/1608

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:49
లస: ససస స
94-224/1647

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:48
లస: ససస స
94-224/1649

1288 NDX3282365
పపరర: అలలఖఖ కలచపపడడ

తసడడ:డ యహన రరకకల
ఇసటట ననస:25-22-269
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:49
లస: ససస స
1302 NDX3233343
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కకల

94-224/1623

భరస : శరసత సశరఠప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:49
లస: ససస స
1310 NDX3298585
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కకల

భరస : రవ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:30
లస: పప
1307 NDX3271137
పపరర: వజయ లకడమ కకల

94-224/1625

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

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:30
లస: పప
1301 NDX3224557
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కకల

1287 NDX3263381
పపరర: భభరత కలచపపడడ

1285 NDX3263357
పపరర: రవ కలచపపడడ

తసడడ:డ ఆశరరశదస కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ రరడర
ఇసటట ననస:25-22-267
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపతషరర ససలలకలరర
ఇసటట ననస:25-22-274
వయససస:27
లస: పప
1298 NDX3224722
పపరర: వనసకటటష కకల

94-224/1641

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-22-256
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:25-22-258
వయససస:21
లస: పప
1289 NDX3282381
పపరర: భభరత కలచపపడడ

1284 NDX3286895
పపరర: ససబబరరవప గసడడకకట

1309 NDX3298577
పపరర: వనసకటటష కకల

94-224/1648

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకల
ఇసటట ననస:25-22-285
వయససస:30
లస: పప
94-227/1573

1312 NDX2610871
పపరర: పసడయలసక అసబటట

94-224/1163

తసడడ:డ రరజబభబ అసబటట
ఇసటట ననస:25-22-287
వయససస:21
లస: ససస స
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1313 NDX2885572
పపరర: శసషరద షపక
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94-223/1107

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:25-22-293 , 2 line
వయససస:28
లస: ససస స
1316 NDX3257086
పపరర: ఆధదలకడమ గమసటటపలర

94-224/1611

94-224/1621

94-224/1314

94-224/1317

94-224/56

94-224/1079

94-224/1166

తసడడ:డ వనసకటయఖ తరరబ
ఇసటట ననస:25-22-404
వయససస:28
లస: ససస స

94-224/1315

1329 NDX2773901
పపరర: కరరశరమ షపక

1332 NDX2524403
పపరర: శరకవణణ ఉమమడడ

1335 NDX2680205
పపరర: మసగ పపరస

94-224/1081

1338 NDX2473163
పపరర: శవ పడసరద వరరదపరరస

1341 NDX2454338
పపరర: గగపస రరజజలల
తసడడ:డ దచవవసదనర రరజజలల
ఇసటట ననస:25-22-411
వయససస:23
లస: పప

94-223/1108

1324 NDX3210572
పపరర: మణణ

94-224/1316

Deleted

94-224/1568

1327 NDX2366490
పపరర: తచజ సరయ శరరశన అడపర

94-224/1077

తసడడ:డ మసరసన రరవప అడపర
ఇసటట ననస:25-22-331
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/1318

1330 NDX1953604
పపరర: బర ఇమలమ షపక

94-224/1078

తసడడ:డ ఇమలమ శఇబ షపక
ఇసటట ననస:25-22-354
వయససస:49
లస: పప
94-224/1080

1333 NDX2672483
పపరర: బభజ నదదస ససలలసన షపక

94-224/1165

తసడడ:డ మహహ మమనర షపక
ఇసటట ననస:25-22-365
వయససస:19
లస: పప
94-224/1167

1336 NDX2680130
పపరర: కకరస ర పసడయ పపరస

94-224/1168

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పపరస
ఇసటట ననస:25-22-369
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/847

తసడడ:డ లసగనన వరరదపరరస
ఇసటట ననస:25-22-373/13
వయససస:30
లస: పప
94-227/1284

1321 NDX3209335
పపరర: మణణ

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

భరస : ననగగశశరరరవప పపరస
ఇసటట ననస:25-22-369
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మణణకలమలర బడ
ఇసటట ననస:25-22-372
వయససస:33
లస: ససస స
1340 NDX2762292
పపరర: ఆధదలకడమ తరరబ

1326 NDX2771194
పపరర: షపక ససభభన

94-224/1312

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

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఉమమడడ
ఇసటట ననస:25-22-363
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈనయ పపరస
ఇసటట ననస:25-22-369
వయససస:44
లస: పప
1337 NDX2473411
పపరర: ససజనఖ బడ

94-224/1622

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-347
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన జజన షపక
ఇసటట ననస:25-22-357
వయససస:23
లస: ససస స
1334 NDX2684322
పపరర: ననగగశశరరరవప పపరస

1323 NDX3211133
పపరర: మణణ

1318 NDX3203536
పపరర: జజఖత తనళళ
ర రర

Deleted

తసడడ:డ షపక నననన
ఇసటట ననస:25-22-329
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:25-22-347
వయససస:38
లస: పప
1331 NDX2366466
పపరర: రమజజ షపక

1320 NDX3261724
పపరర: ననగమర షపక

94-224/1311

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

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

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-22-329
వయససస:21
లస: ససస స
1328 NDX2535763
పపరర: బషసర హమమద షపక

94-224/1076

తసడడ:డ మలబమ షపక
ఇసటట ననస:25-22-317
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇశల
ఇసటట ననస:25-22-321
వయససస:38
లస: ససస స
1325 NDX2770360
పపరర: నగఠన షపక

1317 NDX2441681
పపరర: రవ తనళళ
ర రర

1315 NDX3187705
పపరర: కకషష తచజ గమసటటపలర

తసడడ:డ రమలరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:25-22-312
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యయసస తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:25-22-316
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:25-22-317
వయససస:33
లస: ససస స
1322 NDX3205978
పపరర: మణణ

94-224/1075

భరస : మలరరయల రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:25-22-303
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమలరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:25-22-312
వయససస:41
లస: ససస స
1319 NDX3261708
పపరర: హససన షపక

1314 NDX2366508
పపరర: ససధ బతష
స ల

1339 NDX2692903
పపరర: శరకవఖ గసట

94-224/1169

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప గసట
ఇసటట ననస:25-22-392
వయససస:22
లస: ససస స
94-224/57

1342 NDX3037009
పపరర: నససమల షపక

94-222/737

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-414
వయససస:18
లస: ససస స
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1343 NDX2554517
పపరర: వనసకటటష ననగమలర
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94-224/1170

తసడడ:డ శకనస ననగమలర
ఇసటట ననస:25-22-422
వయససస:19
లస: పప
1346 NDX1529371
పపరర: హహసపసన షపక

94-13/703

తసడడ:డ జజన బ షపక
ఇసటట ననస:25-22-443
వయససస:41
లస: పప
1349 NDX2712255
పపరర: పడతషఖష ఉమమడడ

94-224/1173

94-224/1324

94-224/1326

94-222/738

Deleted
94-224/1086

తసడడ:డ షపక ఖదర బభష
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:22
లస: ససస స
1364 NDX3174802
పపరర: జజన బఇవనఫ షపక

94-224/1327

తసడడ:డ హహమలస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/23
వయససస:46
లస: పప

1353 NDX2459741
పపరర: బషప బభబమ దదసడపరటట

1356 NDX2577468
పపరర: మహబమబ బభష షపక

1359 NDX2473452
పపరర: మమనన షపక

94-224/58

1365 NDX2863553
పపరర: షపక మహమమద బ

94-224/1333

1368 NDX2918100
పపరర: శకనవరస రరవప ఎరకసశశటట

1371 NDX2462208
పపరర: అసమల షపక
భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/30
వయససస:39
లస: ససస స

1351 NDX2995645
పపరర: అసజల సలల
ర రర

94-223/1109

1354 NDX2768349
పపరర: పసచచయఖ దదసడపరటట

94-224/1325

Deleted

94-13/1180

1357 NDX2905586
పపరర: ఇమలమన షపక

94-199/1172

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:20
లస: పప
94-224/1084

1360 NDX2485530
పపరర: జన బభష షపక

94-224/1085

తసడడ:డ జజన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:38
లస: పప
94-224/1087

1363 NDX2707420
పపరర: హసన బభజ షపక

94-224/1174

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:21
లస: పప
94-224/1328

1366 NDX3154556
పపరర: హససన షపక

94-224/1569

Deleted

తసడడ:డ రరహమన షర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:21
లస: ససస స
94-224/1334

తసడడ:డ బడహమయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/17
వయససస:55
లస: పప
94-224/1089

94-224/1082

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:25-22-487
వయససస:27
లస: పప

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:33
లస: ససస స
1362 NDX2525996
పపరర: హహసపన బ షపక

1348 NDX0399246
పపరర: వవణమగగపరల రరవప కకట

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:25-22-464/a
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బడచసర
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయమలల ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:25-22-493/16
వయససస:30
లస: ససస స
1370 NDX2388726
పపరర: లతఫ షరరఫ షపక

94-224/1083

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:43
లస: ససస స
1367 NDX2926145
పపరర: వనసకట లకడమ ఎరకసశశటట

1350 NDX2473312
పపరర: అదద ననరరయణ మసగ

94-224/1172

తసడడ:డ కకషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:25-22-455
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493
వయససస:25
లస: పప

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

1361 NDX2523256
పపరర: షపక నససమ

94-224/1323

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:25-22-487
వయససస:23
లస: పప

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:25-22-489
వయససస:48
లస: ససస స
1358 NDX3207024
పపరర: హససన షపక

1347 NDX2767259
పపరర: ననగమర బఇవనఫ షపక

1345 NDX2683852
పపరర: మసగమమ సప డడసపత

భసధసవప: రరజగశ కలమలర
ఇసటట ననస:25-22-426
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబమ మసగ
ఇసటట ననస:25-22-462
వయససస:20
లస: పప

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:25-22-478
వయససస:32
లస: ససస స
1355 NDX3046422
పపరర: పలర పరటట ఏసస మరరయమమ

94-224/1171

భరస : ననగమర మర షపక
ఇసటట ననస:25-22-453/152
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ ఉమమడడ
ఇసటట ననస:25-22-459
వయససస:18
లస: ససస స
1352 NDX2756716
పపరర: షపక ఫరతమ

1344 NDX2557817
పపరర: తరరమల పవన కలమలర
అడడససమలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:25-22-424
వయససస:18
లస: పప

1369 NDX2368892
పపరర: సలస షపక

94-13/704

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/22
వయససస:23
లస: పప
94-13/705

1372 NDX2530244
పపరర: లకడమ మగరల

94-224/59

భరస : వరసజనవయమలల మగరల
ఇసటట ననస:25-22-493/31/5
వయససస:39
లస: ససస స
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94-224/1090

తసడడ:డ వరసజనవయమలల మగరల
ఇసటట ననస:25-22-493/31/5
వయససస:20
లస: పప
1376 NDX2485381
పపరర: కలసభ ససజజత

94-224/62

94-223/1110

Deleted
94-224/1223

తసడడ:డ బషసర ఖలన
ఇసటట ననస:25-22-493/116
వయససస:19
లస: పప
1385 NDX2914927
పపరర: అసజయఖ పగడల

94-224/1330

1380 NDX2532877
పపరర: సలస అబమదల

94-224/1224

94-224/1091

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:46
లస: పప
1400 NDX2524791
పపరర: నగరజ మగరల
తసడడ:డ ననగభమషణస మగరల
ఇసటట ననస:25-23-23
వయససస:32
లస: పప

94-224/1329

1384 NDX2581262
పపరర: మహమమద రఫస షపక

94-224/1175

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/128
వయససస:20
లస: పప
94-224/1331

1387 NDX2901494
పపరర: శకకల షపక

94-224/1332

తసడడ:డ శలలర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/140
వయససస:34
లస: ససస స
94-224/67

1390 NDX2382547
పపరర: మలబమ ససభభన షపక

94-224/68

1393 NDX2461325
పపరర: బభల వనసకట లకడమ మమలలమ

94-224/1335

94-224/1094

1396 NDX2864916
పపరర: మమలలబ షపక

94-223/1111

తసడడ:డ వరమ రరజ కలలర పలర
ఇసటట ననస:25-22-509, 2ND LANE
వయససస:29
లస: పప

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:25-22-4983/22
వయససస:63
లస: ససస స

1398 NDX2655462
పపరర: వనసకటటష పపసడడ

1399 NDX2654424
పపరర: మణణకరసత వనమమల

1401 NDX2622819
పపరర: యశన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-23-32
వయససస:21
లస: పప

94-224/69

భరస : శకనవరససలల మమలలమ
ఇసటట ననస:25-22-503
వయససస:34
లస: ససస స

94-13/1181

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపసడడ
ఇసటట ననస:25-23-11
వయససస:22
లస: పప
94-223/848

94-224/1570

1392 NDX2761849
పపరర: సహననజ షపక

1395 NDX2388635
పపరర: శకనవరస రరజ కలలర పలర

94-13/706

1381 NDX2935575
పపరర: సమర అబమదల

తసడడ:డ చనసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493 YATHIRAJANAGAR
వయససస:22
లస: పప

1394 NDX2459683
పపరర: కరరమమలలర షపక
తసడడ:డ అబమదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:25-22-507
వయససస:33
లస: పప

94-224/64

భరస : చనసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:25-22-493 YATHIRAJANAGAR
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మకతషఖసజయ షపక
ఇసటట ననస:25-22-494/126
వయససస:18
లస: ససస స

94-224/1092

1378 NDX2485399
పపరర: కలసభ మసగమమ

తసడడ:డ సలలస అబమదల
ఇసటట ననస:25-22-493/109
వయససస:18
లస: పప

1389 NDX2382539
పపరర: మహబబ షపక

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493 YATHIRAJANAGAR
వయససస:49
లస: పప

1397 NDX1529405
పపరర: ఏడడకకసదలల తతట

94-224/65

తసడడ:డ సలలస అబమదల
ఇసటట ననస:25-22-493/109
వయససస:21
లస: పప

1386 NDX2914786
పపరర: తరరపతమమ పగడల

94-224/61

భరస : కలసభ అచచయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/98A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ పగడల
ఇసటట ననస:25-22-493/132/A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జసషసద షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/166
వయససస:20
లస: పప
1391 NDX2382521
పపరర: చనసద బభషర షపక

94-224/63

భసధసవప: ననగమర బ షపక
ఇసటట ననస:25-22-493/116
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పగడల
ఇసటట ననస:25-22-493/132/A
వయససస:61
లస: పప
1388 NDX2625093
పపరర: అబమదలలర షపక

1377 NDX2485407
పపరర: కలసభ గగవరర న లకడమ

1383 NDX2768539
పపరర: మమహరరననసర పటభన

1375 NDX2523447
పపరర: కరకసత పగడల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పగడల
ఇసటట ననస:25-22-493/88
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కలసభ అచచయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/98A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఉసరథద
ఇసటట ననస:25-22-493/103/A
వయససస:30
లస: పప
1382 NDX2662880
పపరర: వహహద ఖలన

94-224/60

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయలఖల
ఇసటట ననస:25-22-493/88
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసభ అచచయఖ
ఇసటట ననస:25-22-493/98
వయససస:27
లస: ససస స
1379 NDX2982957
పపరర: రవ ఉసరథద

1374 NDX2523397
పపరర: వజయమమ ఉయలఖల

94-13/1182

తసడడ:డ పపరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:25-23-13/a
వయససస:21
లస: పప
94-223/977

1402 NDX2459733
పపరర: ససనత జమసడర మమడడ

94-223/849

భరస : వజయ కలమలర జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:25-23-38
వయససస:28
లస: ససస స

Page 201 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

1403 NDX1919002
పపరర: రరమమలమమ మమపపవరపప

94-224/1095

భరస : శకనస మమపపవరపప
ఇసటట ననస:25-23-45
వయససస:34
లస: ససస స
1406 NDX2459717
పపరర: శకనస షపక

94-224/1098

94-223/978

94-223/850

94-224/74

94-223/979

94-224/1100

94-224/1103

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:25-23-107
వయససస:19
లస: పప

1416 NDX2473379
పపరర: వనసకట ననగలకడమ పపరరషమ
మతట సటట
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మతట సటట
ఇసటట ననస:25-23-78
వయససస:23
లస: ససస స
1419 NDX2648095
పపరర: నలమ ఎరకగగసడ

1422 NDX2537538
పపరర: అజయ కలమలర

1425 NDX2388593
పపరర: హనసమసతష వపయర

94-223/982

1428 NDX2625358
పపరర: లకడమ పడసనన రరజవరపప

94-224/1099

1431 NDX2539682
పపరర: బమజర కరరనటట
భరస : నరసససహ సరశమ కరరనటట
ఇసటట ననస:25-23-111
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదసలల మమనన
ఇసటట ననస:25-23-55
వయససస:28
లస: పప
1411 NDX2625739
పపరర: షపక సరరర బ

94-224/1225

1414 NDX2473122
పపరర: వనసకటటష మతట సటట

94-223/852

1417 NDX2994960
పపరర: రరజగసదడ కలసచనల

94-192/1136

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:25-23-80
వయససస:30
లస: పప
94-223/980

1420 NDX2707255
పపరర: అరరణ ఓబబన

94-223/981

తసడడ:డ రరమ కకషన ఓబబన
ఇసటట ననస:25-23-91
వయససస:27
లస: ససస స
94-224/1102

1423 NDX2534956
పపరర: కకటటశశర రరవప దచవరశశటట

94-223/853

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దచవరశశటట
ఇసటట ననస:25-23-94/1
వయససస:23
లస: పప
94-224/1104

1426 NDX2655504
పపరర: ఆశ షపక

94-13/1183

తసడడ:డ అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:25-23-97
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/1179

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:25-23-97
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/970

94-223/1329
1408 NDX3138245
పపరర: అశశక వనసకట నగరజ మమనన

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మతట సటట
ఇసటట ననస:25-23-78
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల వపయర
ఇసటట ననస:25-23-94/25
వయససస:25
లస: పప

తలర : అనసరరన షపక
ఇసటట ననస:25-23-97
వయససస:20
లస: ససస స
1430 NDX2654127
పపరర: సమర బభష షపక

94-223/851

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-23-93
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:25-23-94/5
వయససస:23
లస: పప
1427 NDX2663466
పపరర: కతజ షపక

1413 NDX2473197
పపరర: ఈశశరర మతట సటట

94-224/1097

భరస : షపక హబబమలర
ఇసటట ననస:25-23-59
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : దసరర ఎరకగగసడ
ఇసటట ననస:25-23-82
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:25-23-93
వయససస:49
లస: ససస స
1424 NDX2473353
పపరర: ససభభన షపక

94-224/1178

భరస : ననగగశశర రరవప మతట సటట
ఇసటట ననస:25-23-78
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఎరకగగసడ బభలలజ
ఇసటట ననస:25-23-82
వయససస:38
లస: ససస స
1421 NDX2463982
పపరర: మలలర శశరర గరరకపరటట

1410 NDX2551968
పపరర: గమరవయఖ పససడనడల
తసడడ:డ బభబమ పససడనడల
ఇసటట ననస:25-23-57
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతట సటట
ఇసటట ననస:25-23-78
వయససస:61
లస: పప
1418 NDX2644375
పపరర: ఎరకగగసడ దసరర

94-223/1115

Deleted

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:25-23-72
వయససస:32
లస: ససస స
1415 NDX2485449
పపరర: ననగగశశర రరవప మతట సటట

1407 NDX3183639
పపరర: సపఫదసలల మమనన

1405 NDX2463941
పపరర: ననగమర బభబమ షపక

తసడడ:డ శకనస షపక
ఇసటట ననస:25-23-50
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మమనన
ఇసటట ననస:25-23-55
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:25-23-57
వయససస:53
లస: పప
1412 NDX2418853
పపరర: హఫసజన షపక

94-224/1096

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:25-23-50
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:25-23-50
వయససస:43
లస: పప
1409 NDX2552974
పపరర: ననగగశశర రరవప లకరకకలల

1404 NDX2459709
పపరర: వలయలబ షపక

1429 NDX2409431
పపరర: సత బభబమ కకతనసపపలర

94-223/854

తసడడ:డ సత బభబమ కకతనసపపలర
ఇసటట ననస:25-23-98
వయససస:66
లస: పప
94-223/855

1432 NDX2539674
పపరర: నరసససహ సరశమ కరరనటట

94-223/856

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:25-23-111
వయససస:43
లస: పప
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94-223/1112

భరస : కరరనటట నరసససహ సరశమ
ఇసటట ననస:25-23-111
వయససస:35
లస: ససస స
1436 NDX2529501
పపరర: పడవణ కలమలర యలతరసస

94-223/858

94-223/859

94-224/1351

94-223/862

94-199/1173

1443 NDX2895563
పపరర: మమరర మకకల

1446 NDX2553923
పపరర: సరయ పడసనన సరధస

1449 NDX3037793
పపరర: కనకరరవప కకననద పఅల

94-223/972

1452 NDX2624401
పపరర: ననగరరరరన వనమమల

తసడడ:డ సతఖనసదస కకమమమ
ఇసటట ననస:25-23-171
వయససస:20
లస: పప
94-223/975

భసధసవప: సరదదక అల షపక
ఇసటట ననస:25-23-179/A
వయససస:26
లస: ససస స
1460 NDX2809663
పపరర: అహమద షపక
తసడడ:డ ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-23-187
వయససస:19
లస: పప

94-223/1328

94-223/1035

1441 NDX2422764
పపరర: భవరన జసగర

94-223/860

1444 NDX2528602
పపరర: రమణమమ చచసబబటట

94-223/861

1447 NDX2340305
పపరర: మణణ రగఖపలర

94-223/863

భరస : వనసకట రమణ రగఖపలర
ఇసటట ననస:25-23-152
వయససస:51
లస: ససస స
94-223/1113

1450 NDX2678613
పపరర: చరబసడక రరజ యనమల

94-223/971

తసడడ:డ తరరపతయఖ యనమల
ఇసటట ననస:25-23-166
వయససస:69
లస: పప
94-223/973

94-223/867

1453 NDX2418861
పపరర: భభసకర రరవప దచవరకకసడ

94-223/864

తసడడ:డ రరఘవపలల దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:25-23-168/A RAMAIAH NAGA
వయససస:49
లస: పప
1456 NDX2473155
పపరర: ఖదర బభష షపక

94-223/868

భరస : ఖదర బభష షపక
ఇసటట ననస:25-23-177 3RD LANE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల నబ షపక
ఇసటట ననస:25-23-177 3RD LANE
వయససస:35
లస: పప

1458 NDX2678779
పపరర: అలకలసట రరజగశశరర

1459 NDX2538387
పపరర: గమణషస వనసకట శశశత లకడమ

94-223/976

భరస : అలకలసట చచసచయఖ
ఇసటట ననస:25-23-182/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-5/1233

94-224/1106

భరస : వనసకటటశశరలల చచసబబటట
ఇసటట ననస:25-23-144
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:25-23-166/A 1ST LINE
వయససస:26
లస: పప

94-223/974 1455 NDX2473189
1454 NDX2566776
పపరర: యమగ ఈశశర కలమలర కకమమమ
పపరర: శలమ ససలలసనన షపక

1438 NDX2382505
పపరర: శవయఖ ఆలకలసట

భరస : ననగసజనవయమలల జసగర
ఇసటట ననస:25-23-124
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకగకస
ఇసటట ననస:25-23-158
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరరరరన వనమమల
ఇసటట ననస:25-23-166/2A 1ST LANE
వయససస:23
లస: ససస స

1457 NDX2610517
పపరర: అనసష దసగరరనవన

94-224/1595

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరధస
ఇసటట ననస:25-23-146/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:25-23-156
వయససస:36
లస: ససస స
1451 NDX2624385
పపరర: ఉమ మహహశశరర వనమమల

1440 NDX3230018
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడడ

94-223/857

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:25-23-120
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస మకకల
ఇసటట ననస:25-23-132
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష గగగమ
ఇసటట ననస:25-23-145
వయససస:22
లస: ససస స
1448 NDX2975258
పపరర: ననగ లకడమ చలలర

94-224/1105

తసడడ:డ వరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:25-23-123
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కగగరరరర
ఇసటట ననస:25-23-125
వయససస:68
లస: పప
1445 NDX2422756
పపరర: రమఖ గగగమ

1437 NDX2382513
పపరర: వనసకట రమణ ఆలకలసట

1435 NDX2473254
పపరర: పడవణ కలమలర యలతరసస

తసడడ:డ రరమ కకషష యలతరసస
ఇసటట ననస:25-23-114
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:25-23-120
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హకదయ రరజ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:25-23-122
వయససస:37
లస: పప
1442 NDX2742054
పపరర: కకటటశశర రరవప కగగరరరర

94-224/1350

తసడడ:డ కరరనటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-23-111
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష యలతరసస
ఇసటట ననస:25-23-114
వయససస:20
లస: పప
1439 NDX1497560
పపరర: ససరర కలమలర ఏటటకలరఠ

1434 NDX2966430
పపరర: కరరనటట నరసససహ సరశమ

1461 NDX2843530
పపరర: సస న షపక
తసడడ:డ ససరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:25-23-187
వయససస:18
లస: ససస స

94-224/1107

భరస : గమణషస హరరశ బభబమ
ఇసటట ననస:25-23-182,kvp colony 5th
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/1114

1462 MLJ3556743
పపరర: రహహమ అసజన మమజఫర

94-223/865

తసడడ:డ అజర ర అల మమజఫర
ఇసటట ననస:25-23-202
వయససస:34
లస: పప

Page 203 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

1463 NDX2388486
పపరర: రజయల sulthana షపక

94-223/866

భరస : సపఫడవఅల షపక
ఇసటట ననస:25-23-209
వయససస:24
లస: ససస స
1466 NDX2553345
పపరర: దదవఖ కకప ననవపరఠ

94-227/1167

94-227/2

94-227/3

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగలర
ఇసటట ననస:25-24-21
వయససస:23
లస: ససస స
1475 NDX2541738
పపరర: రరమమశశరర కససమకకట

94-227/1172

94-227/1542

94-227/1169

1473 NDX2750248
పపరర: ఖలశసపసరరవల షపక

1474 NDX2454296
పపరర: పదమ మమమల

1479 NDX3256138
పపరర: రమలదచవ చలలర

1482 NDX2652691
పపరర: మమత గమసడస

94-223/1118

94-223/987

1487 NDX2388437
పపరర: మసజ వరణణ బబ గర రస

94-223/877

94-223/873

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:25-24-95
వయససస:22
లస: ససస స

1488 NDX2561330
పపరర: వనసకటటష తరరల

94-227/1548

1491 NDX2459758
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-24-95
వయససస:46
లస: పప

1477 NDX2551174
పపరర: అసజల ససదద

94-223/984

1480 NDX2459774
పపరర: సయఖద మసరసనబ

94-223/875

తసడడ:డ సయఖద అమర
ఇసటట ననస:25-24-38
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/985

1483 NDX2703650
పపరర: వనసకట లకడమ పలర పప

94-223/986

భరస : గగవసద పలర పప
ఇసటట ననస:25-24-48
వయససస:45
లస: ససస స
94-223/988

1486 NDX2878924
పపరర: నరసససహ రరవప మడడల

94-224/1352

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మడడల
ఇసటట ననస:25-24-73
వయససస:34
లస: పప
94-223/989

తసడడ:డ కకషష తరరల
ఇసటట ననస:25-24-87
వయససస:18
లస: పప
94-223/878

94-223/872

భరస : వనసకటటశశరరర ససదద
ఇసటట ననస:25-24-32
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మలడడగమల
ఇసటట ననస:25-24-73
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససరగష కలమలర బబ గర రస
ఇసటట ననస:25-24-80
వయససస:37
లస: ససస స
1490 NDX2418846
పపరర: ననగమర బ షపక

1485 NDX2622629
పపరర: రవ తచజ మలడడగమల

94-223/871

భరస : కకషష మమమల
ఇసటట ననస:25-24-25
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
భరస : తమమ రరడడడ గమసడస
ఇసటట ననస:25-24-38 IST LANE KONDA VE ఇసటట ననస:25-24-43
వయససస:52
లస: పప
వయససస:21
లస: ససస స
1484 NDX2670693
పపరర: రగహహత సరయ కలమలర
మడడగమల
తసడడ:డ పడతనప మడడగమల
ఇసటట ననస:25-24-73
వయససస:18
లస: పప

94-223/870

1471 NDX2388528
పపరర: గగలర రగణమక దచవ
తసడడ:డ గగలర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-24-21
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ చలలర
ఇసటట ననస:25-24-37,2 nd line
వయససస:48
లస: ససస స
94-223/876

1468 NDX2454288
పపరర: ససబభబరరవప మమమల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:25-24-14/1
వయససస:22
లస: పప

1476 NDX2533024
పపరర: వనసకటటష అలకలసట

94-227/1166

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమల
ఇసటట ననస:25-24-8/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ్రమ అలకలసట
ఇసటట ననస:25-24-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చలలర
ఇసటట ననస:25-24-37,2 nd line
వయససస:52
లస: పప
1481 NDX2454361
పపరర: అమర సయఖద

94-223/869

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

భరస : మసరసన రరవప కససమకకట
ఇసటట ననస:25-24-31
వయససస:51
లస: ససస స
1478 NDX3249265
పపరర: శవ చలలర

1467 NDX2454312
పపరర: శరఖమల మమమల

1470 NDX2624351
పపరర: శవ పడసరద చదలవరడ

1465 NDX2553287
పపరర: పడదదప కలమలర ననవపరఠ

తసడడ:డ శవరరవప ననవపరఠ
ఇసటట ననస:25-24-07
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప మమమల
ఇసటట ననస:25-24-8/2
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:25-24-11
వయససస:22
లస: పప
1472 NDX2388338
పపరర: ననగ శకలకడమ గగలర

94-227/1

తసడడ:డ డక డడసస�్ర డక డడసస�్ర
ఇసటట ననస:25-24-5
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవరరవప ననవపరఠ
ఇసటట ననస:25-24-07
వయససస:18
లస: ససస స
1469 NDX2422814
పపరర: వనసకయఖ గమసజ

1464 NDX2463933
పపరర: హరఠశ దచవటహహ త

1489 NDX2698165
పపరర: లకడమ తతట

94-223/990

భరస : దసరర పడసరద తతట
ఇసటట ననస:25-24-87/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/879

1492 NDX2388866
పపరర: శకవదనఖ నలర గగసడ

94-222/26

భరస : పడసరద నలలలసద
ఇసటట ననస:25-24-95,PLOT NO:1107
వయససస:22
లస: ససస స
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1493 NDX2388379
పపరర: శకవదనఖ నలర గగసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-227/8

1494 NDX2776938
పపరర: పపదదద జజ పపదద జజ

భరస : పడసరద నలర గగసడ
ఇసటట ననస:25-24-95,PLOT NO:1107
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపచనరఠ కరవవటట
ఇసటట ననస:25-24-102
వయససస:54
లస: పప

1496 NDX2366599
పపరర: దసరర పరదల

1497 NDX2366607
పపరర: రసగ రరవప పరదల

94-227/4

భరస : రసగరరరవప పరదల
ఇసటట ననస:25-24-124
వయససస:68
లస: ససస స
1499 NDX2922474
పపరర: హరర ననయక జజరపరల

94-227/1286

94-227/1170

94-227/1289

94-227/1292

94-224/1108

94-227/1171

తసడడ:డ రరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:39
లస: పప

1509 NDX3249125
పపరర: వనసకట ననగ రమమశ శవరస

94-227/1302

94-227/12

94-227/6

1501 NDX2752764
పపరర: రమణ ఒసటటపపల

94-227/1288

1504 NDX3038882
పపరర: రరజగశ తషరక

94-223/1117

తసడడ:డ రమమలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:22
లస: పప
94-227/1290

1507 NDX2911030
పపరర: ననగ మలర శశరర వనమమల

94-227/1541

1510 NDX3256096
పపరర: వనసకట ననగ రమమశ శవరస

94-227/1547

తసడడ:డ ససబబరరమమడడ శవరస
ఇసటట ననస:25-24-146,2 nd line
వయససస:34
లస: పప

1512 NDX2473023
పపరర: మలలత మసచనల

94-227/7

1513 NDX2634954
పపరర: చచసబబటట మహహమ

94-224/1180

భరస : చచసబబటట ససరగశ
ఇసటట ననస:25-24-166/2-1
వయససస:22
లస: ససస స

1515 NDX2366557
పపరర: కకకసటఫర పపటటట

94-227/9

1516 NDX3102654
పపరర: పప లమమ కగ

94-227/1293

భరస : రరమకకటయఖ కగ
ఇసటట ననస:25-25-1/A
వయససస:66
లస: ససస స

1518 NDX2461747
పపరర: అరరరయల షపక

94-227/10

1519 NDX2341014
పపరర: శక ననగ లకడమ తనటట

94-227/11

భరస : మగల కరరమమలలర బబగ మగల
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమలసజనవయమలల తనటట
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:36
లస: ససస స

1521 NDX2715639
పపరర: మసరసన బబగ మఘమల

1522 NDX2715696
పపరర: కరరమమలర బబగ మఘమల

తసడడ:డ ససలలసన బబగ మఘమల
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:60
లస: పప

94-227/1291

భరస : రరమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పపటటట
ఇసటట ననస:25-25-1A
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ జజన పపటటటట
ఇసటట ననస:25-25-1A
వయససస:67
లస: పప
1520 NDX2340990
పపరర: రరమలసజనవయమలల తనటట

94-223/1116

భరస : వనసకటటష మసచనల
ఇసటట ననస:25-24-148/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చచసబబటట రరజగశ
ఇసటట ననస:25-24-1663
వయససస:20
లస: ససస స
1517 NDX3124559
పపరర: కకకషటఫర పపటటటట

1506 NDX2983062
పపరర: రరజగశ తషరక

1498 NDX2366623
పపరర: నగమల మరర షపక

భరస : సతఖస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:25-24-138
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరమమడడ శవరస
ఇసటట ననస:25-24-146, 2nd line
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస మసచనల
ఇసటట ననస:25-24-148/A
వయససస:53
లస: ససస స
1514 NDX2634913
పపరర: చచసబబటట దదవనన

94-227/1287

తసడడ:డ ్రమమలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:25-24-146
వయససస:18
లస: పప
1511 NDX2473296
పపరర: మలణణకఖస మసచనల

1503 NDX3042520
పపరర: శకనస కకమరర

94-227/1168

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:25-24-130
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ కకమరర
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమమలల తషరక
ఇసటట ననస:25-24-145/1
వయససస:22
లస: పప
1508 NDX2973345
పపరర: శవరరస చధవపల

94-227/5

భరస : హరర ననయక జరపల
ఇసటట ననస:25-24-136
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ బమడడగఠ
ఇసటట ననస:25-24-143
వయససస:57
లస: పప
1505 NDX2983369
పపరర: రరజగశ తషరక

1500 NDX2922482
పపరర: మసగమమ జరపల

1495 NDX2656643
పపరర: షరరరక ఖలన పటభన

తసడడ:డ మహబమబ బభష పటభన
ఇసటట ననస:25-24-117-3/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వవణమగగపరల పరదల
ఇసటట ననస:25-24-124
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పరమ ననయక జజరపరల
ఇసటట ననస:25-24-136
వయససస:45
లస: పప
1502 NDX2671840
పపరర: వనసకట రరజ బమడడగఠ

94-227/1285

94-227/1173

94-227/1174

తసడడ:డ మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:25-25-1/B
వయససస:28
లస: పప
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1523 NDX2663227
పపరర: రరమయఖ తనటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-227/1179

తసడడ:డ రరమ సరశమ తనటట
ఇసటట ననస:25-25-1B
వయససస:75
లస: పప
1526 NDX2759652
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-227/1294

1527 NDX2485670
పపరర: ననగగశశరరరవప వపపరర

94-227/15

తసడడ:డ వర బడహమస చలకరబతన
ఇసటట ననస:25-25-3
వయససస:44
లస: పప

1530 NDX2409498
పపరర: నతన జజననకలటట

94-227/17

తసడడ:డ కకటయఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:25-25-4/2
వయససస:60
లస: పప

1533 NDX2634335
పపరర: ససకగశ రరజ పరలడడగమ

94-227/1317

1536 NDX3069481
పపరర: సతఖవరణణ పసలర
భరస : కకటటశశర రరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:25-25-6
వయససస:34
లస: ససస స

1538 NDX3202991
పపరర: గగససయ షపక

1539 NDX2756807
పపరర: పడభమ కలమలర చసతగమసట

94-227/1320

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-25-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబసజమన గమసటటరర
ఇసటట ననస:25-25-10
వయససస:68
లస: ససస స
94-227/1298

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:25-25-16
వయససస:18
లస: పప

94-227/1186

1545 NDX2342137
పపరర: ససదఖ రరణణ పతచస మ

94-227/20

1548 NDX2342087
పపరర: అనసతరరమమమ పతచస మ

94-227/1318

1551 NDX2678043
పపరర: హవల జజననలగడడ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:25-25-18
వయససస:21
లస: ససస స

1531 NDX3216611
పపరర: ఆనసధరరవప గసధస

94-227/1308

1534 NDX3191772
పపరర: దచలలలల ఏదసద

94-227/1312

1537 NDX3178548
పపరర: గగససయ షపక

94-224/1353

భరస : మహబమ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:25-25-7
వయససస:30
లస: ససస స
94-221/885

1540 NDX2885135
పపరర: గగతమ పచచపరల

94-221/886

భరస : పడదదప కలమలర
ఇసటట ననస:25-25-10
వయససస:28
లస: ససస స
94-227/1296

1543 NDX2968550
పపరర: ససకలమలర చసతనబతస న

94-227/1297

తసడడ:డ బభబమరరవప చసతనబతస న
ఇసటట ననస:25-25-10
వయససస:19
లస: పప
94-227/18

1546 NDX2342160
పపరర: పడమల రరణణ పతచస మ

94-227/19

తసడడ:డ దనశయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-15/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-227/21

భరస : దనశయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-15/1
వయససస:47
లస: ససస స
94-227/1301

94-227/14

భరస : పడకరశ ఏదసద
ఇసటట ననస:25-25-5
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దనశయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-15/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దనశయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-15/1
వయససస:28
లస: ససస స
1550 NDX2907012
పపరర: ఆసథదన కసవయర మమరరగమ

1542 NDX2968535
పపరర: ఎలశమమ గమసటటరర

1528 NDX2341899
పపరర: ససనతన చలకరబతన

తసడడ:డ అరరరనన గసధస
ఇసటట ననస:25-25-4/1
వయససస:78
లస: పప

భరస : బబసజమన గమసటటరర
ఇసటట ననస:25-25-10
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమ రరవప మమరరగమ
ఇసటట ననస:25-25-12/1
వయససస:22
లస: పప
1547 NDX2342111
పపరర: వనసకట కలలఖణణ పతచస మ

94-227/16

తసడడ:డ శరగమణణ చసతగమసట
ఇసటట ననస:25-25-10
వయససస:28
లస: పప
94-227/1295

94-227/1181

భరస : రవ చలకరబతన
ఇసటట ననస:25-25-3
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:25-25-4/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమరళమహన రరవప వడనడణస
ఇసటట ననస:25-25-6
వయససస:36
లస: పప

1544 NDX3156692
పపరర: ససజన కలమలర మమరరగమ

94-227/13

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద జజననకలటట
ఇసటట ననస:25-25-4
వయససస:21
లస: పప

1532 NDX2485589
పపరర: సససదర రరవప పరలడడగమ

1525 NDX2663482
పపరర: వనసకట రమణమమ పపల

భరస : శకనవరససలల పపల
ఇసటట ననస:25-25-1B
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతనరరవప వపపరర
ఇసటట ననస:25-25-2/15
వయససస:30
లస: పప

1529 NDX2341873
పపరర: రవ చలకరబతన

1541 NDX2968543
పపరర: ఎలశమమ గమసటటరర

94-227/1180

భరస : రరమయఖ తనటట
ఇసటట ననస:25-25-1B
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మసరసన బబగ మగల షపక
ఇసటట ననస:25-25-1/b
వయససస:57
లస: ససస స

1535 FYY5132360
పపరర: కకటటశశర రరవప వడనడణస

1524 NDX2663086
పపరర: కకలర మమ తనటట

1549 NDX2342236
పపరర: వనసకట రమణ రరవప పతచస మ

94-227/22

తసడడ:డ దనశయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-15/1
వయససస:22
లస: పప
94-227/1176

1552 NDX2624997
పపరర: ససధదర జజననలగడడ

94-227/1177

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:25-25-18
వయససస:18
లస: పప
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94-227/1178 1554 NDX2531192
1553 NDX2637874
పపరర: కలససమ రతననసజల తమమన
పపరర: నరఠకణ రరవప నసబమరర

తసడడ:డ సతఖ వర పడసరద తమమన
ఇసటట ననస:25-25-18/c
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనసఅసథ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-25-20/1
వయససస:51
లస: పప

1556 NDX2517845
పపరర: సపనహ లత నసబమరర

94-227/25

తసడడ:డ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-25-20/2
వయససస:23
లస: ససస స

1557 NDX3059425
పపరర: రమణ జరరరకపస తషల

94-227/26

1560 NDX2768190
పపరర: వల షపక

తసడడ:డ ససరరదల ఇసరక
ఇసటట ననస:25-25-23/2 1ST LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-25-26
వయససస:18
లస: పప

1562 NDX2901940
పపరర: వల షపక

1563 NDX2584753
పపరర: షపఫన వదఖ బస

94-227/1307

తసడడ:డ కరససస షపక
ఇసటట ననస:25-25-26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష కలమలర జలద
ఇసటట ననస:25-25-31/1
వయససస:20
లస: పప
1568 NDX2644284
పపరర: మహససనన ఖలన పఠరన

1566 NDX2473049
పపరర: యన గగకసస జలద

94-227/1187

94-227/31

1569 NDX2366631
పపరర: మలర శశరర దనరరజల

భరస : సససదర రరవప బబతనల
ఇసటట ననస:25-25-48
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభష రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:25-25-57
వయససస:19
లస: పప

94-227/1183

1564 NDX2680023
పపరర: ఈశశర ననగరసదడ కలమలర
పసతగరన
తసడడ:డ ఆనసద బభబమ పసతగరన
ఇసటట ననస:25-25-30
వయససస:24
లస: పప

94-227/1184

94-227/28

1567 NDX2677979
పపరర: కకటటశశర రరవప తచలగథదటట

94-227/1185

తసడడ:డ సససదర రరవప తచలగథదటట
ఇసటట ననస:25-25-38
వయససస:19
లస: పప
94-227/29

94-227/1309

1570 NDX2366581
పపరర: దనరరజల బడహమమమ

94-227/30

1578 NDX2679769
పపరర: మహహశ వరససమళళ

1581 NDX3184173
పపరర: పవన కడడయస
తసడడ:డ పడభభష రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:25-25-57
వయససస:19
లస: పప

94-227/1310

తసడడ:డ శకనస కసస
స రర
ఇసటట ననస:25-25-41/A
వయససస:20
లస: పప
94-227/1188

1576 NDX2816965
పపరర: వజయ బబతనల

94-11/1166

తసడడ:డ సససదర రరవప బబతనల
ఇసటట ననస:25-25-48
వయససస:29
లస: పప
94-227/1189

తసడడ:డ రవబభబమ వరససమళళ
ఇసటట ననస:25-25-56
వయససస:20
లస: పప
94-227/1315

94-227/1306

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:25-25-26
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉపపపథనలల
ఇసటట ననస:25-25-47/B
వయససస:21
లస: పప
94-227/1311

1561 NDX2929495
పపరర: వల షపక

1573 NDX2928273
పపరర: వనసకటటశశరరర కసస
స రర

1575 NDX2682904
పపరర: గగపస ఉపపపథనలల

1580 NDX3203916
పపరర: పవన కడడయస

94-227/1305

1572 NDX2928299
పపరర: గగపస కసస
స రర

1574 NDX2366656
పపరర: మహన బభబమ బబ నస

1577 NDX2847762
పపరర: శరమమ బబతనల

94-227/1304

భరస : దనరరజల గగపయఖ
ఇసటట ననస:25-25-40/1 SAINAGAR 1ST LA
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ శనస కసస
స రర
ఇసటట ననస:25-25-41/9
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరసత రరవప బబ నస
ఇసటట ననస:25-25-42
వయససస:58
లస: పప

1558 NDX2929461
పపరర: రమణ జరరరకపస తషల

భరస : కకటటశశర రరవప లలట దనరరజల
ఇసటట ననస:25-25-40/1 SAI NAGAR 1ST L
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరజల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:25-25-40/1 SAI NAGAR 1ST L
వయససస:31
లస: పప
94-227/32

94-227/24

భరస : వనసకటటశశరరర జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:25-25-21/C
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష కలమలర జలద
ఇసటట ననస:25-25-31/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబఫసపఖద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:25-25-40
వయససస:21
లస: ససస స
1571 NDX2366573
పపరర: దనరరజల సస మ చసదడ

94-227/1303

తసడడ:డ శరమమఖయయల జజనసన బస
ఇసటట ననస:25-25-28 A
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/27

1555 NDX2519965
పపరర: ఇసదదరర నసబమరర

భరస : నరఠకణ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:25-25-20/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జరరరకపస తషల
ఇసటట ననస:25-25-21/c
వయససస:36
లస: ససస స

1559 NDX2459824
పపరర: ససరరదల పడభమదనసస

1565 NDX2473056
పపరర: అవననశ జలద

94-227/23

1579 NDX2422806
పపరర: వర బభబమ దసరర పపడడ

94-227/33

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దసరర పపడడ
ఇసటట ననస:25-25-57
వయససస:35
లస: పప
94-227/1316

1582 NDX2342038
పపరర: సరసశత బసడనరరపలర

94-227/34

భరస : తరరపత రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:25-25-64
వయససస:34
లస: ససస స
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94-227/1319

తసడడ:డ పపరష నసద బభబమ గసట
ఇసటట ననస:25-25-67
వయససస:18
లస: పప
1586 NDX2928356
పపరర: ససబమబలల తనమసపటట

94-227/1299

94-227/1556

94-227/35

తసడడ:డ రరమయఖ పతచస మ
ఇసటట ననస:25-25-541/10
వయససస:52
లస: పప

1590 NDX3257151
పపరర: ససవరష రరజ మలనవపలర

1593 NDX2739175
పపరర: పడసరద బభబమ గదచద

94-227/1333

1596 NDX3099256
పపరర: వనఫషషవ కరరనటట

తసడడ:డ కకటట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-26-15/1
వయససస:46
లస: పప

1599 NDX2745453
పపరర: సరమమజఖస భవనస

94-227/1326

1602 NDX3287018
పపరర: సతఖనసదస చలక

తసడడ:డ ఫరరరగనస పరల బభబమ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:25-26-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరరణనకర రరడడడ అడప
ఇసటట ననస:25-26-59/4
వయససస:35
లస: ససస స

1607 NDX2843167
పపరర: ససరఖ దనసరర

1608 NDX3261260
పపరర: బభజ బభబమ కకట

94-227/1332

తసడడ:డ పపలలరచనరర దనసరర
ఇసటట ననస:25-26-62
వయససస:20
లస: పప

తలర : లలలవత మమడనవత
ఇసటట ననస:25-26-271
వయససస:23
లస: పప

94-227/1324

94-222/740

1611 NDX2519718
పపరర: పడశరసత ధసళపపడడ
భరస : నరగశ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:25-26-493
వయససస:23
లస: ససస స

1591 NDX2546075
పపరర: మననహర పరల మలనవపలర

94-227/1182

1594 NDX2760213
పపరర: ససదదప కలరపరటట

94-227/1327

1597 NDX3042504
పపరర: సరయ పడకరశ కరరనటట

94-222/741

తసడడ:డ గమరవయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:25-26-15/1
వయససస:19
లస: పప
94-227/1323

1600 NDX3178498
పపరర: రమదచవ తతట

94-227/1325

భరస : దదలప కలమలర తతట
ఇసటట ననస:25-26-23
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/1567

1603 NDX3124203
పపరర: జలలన మహమమద

94-227/1328

తసడడ:డ సరదర మహమమద
ఇసటట ననస:25-26-52
వయససస:23
లస: పప
94-227/1330

1606 NDX2928265
పపరర: చసదడ దనసరర

94-227/1331

తసడడ:డ పపలలరచనరర దనసరర
ఇసటట ననస:25-26-62
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/1550

తసడడ:డ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:25-26-72
వయససస:42
లస: పప
94-227/1190

94-227/1546

తసడడ:డ వలయమస కలరపరటట
ఇసటట ననస:25-26-4/B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ చలక
ఇసటట ననస:25-26-45
వయససస:33
లస: పప

94-227/1329 1605 NDX3072691
1604 NDX2764918
పపరర: ఏమలమణణయయలల రరజ తషరరమమళళ
పపరర: పదమ అడప

1588 NDX3254067
పపరర: రరణణ గమడసరర

తసడడ:డ ససవరష రరజ మలనవపలర
ఇసటట ననస:25-25-223
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకహరర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:25-26-15/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభమదనస గమసటట
ఇసటట ననస:25-26-27
వయససస:20
లస: ససస స

1610 NDX2631075
పపరర: వనసకటటష మమడనవత

94-224/1612

తసడడ:డ గమరవయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:25-26-15/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-227/1322

94-227/1175

భరస : ఆనసదరరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపయఖ గదచద
ఇసటట ననస:25-26-2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజన పరల చసతనబఠఠన
ఇసటట ననస:25-26-7
వయససస:26
లస: పప

1601 NDX2929222
పపరర: కకమల గమసటట

94-227/1300

తసడడ:డ మననహరస మలనవపలర
ఇసటట ననస:25-25-223
వయససస:51
లస: పప

1592 NDX2342053
పపరర: దనశయఖ పతచస మ

1598 NDX2745446
పపరర: శకహరర రరడడడ భవనస

1587 NDX2976421
పపరర: శవమమ గసడడకకట

1585 NDX2670974
పపరర: వసదనస పసనపరటట

తసడడ:డ ఇసరడఈఆల పసనపరటట
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:19
లస: పప

భరస : వషష
ష వరర న రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలల గమడసరర
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:51
లస: పప

1595 NDX2819365
పపరర: పపడమచసద చసతనబఠఠన

94-227/1321

తసడడ:డ సససదర రరవప బబతనల
ఇసటట ననస:25-25-84
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస తనమసపటట
ఇసటట ననస:25-25-141
వయససస:56
లస: ససస స
1589 NDX3277886
పపరర: ఆనసదరరవప గమడసరర

1584 NDX2816940
పపరర: అనత బబతనల

1609 NDX3288966
పపరర: పదమవట కకట

94-227/1568

భరస : బభజ బభబమ కకట
ఇసటట ననస:25-26-72
వయససస:35
లస: ససస స
94-227/36

1612 NDX2520211
పపరర: నరగశ ధసళపపడడ

94-227/37

తసడడ:డ రతయఖ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:25-26-493
వయససస:32
లస: పప
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1613 NDX2366664
పపరర: లకకమ పడసనన కకరర
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94-227/38

1614 NDX2940922
పపరర: లకడమ రమణ అసరశదనత

భరస : హసపస వశశననధ కకరర
ఇసటట ననస:25-27-1 LAL PURAM ROAD
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ అసరశదనత
ఇసటట ననస:25-27-5
వయససస:18
లస: పప

1616 NDX3247350
పపరర: జసధఖస అనసష

1617 NDX3283280
పపరర: కవఖ శక చగపపర

94-227/1538

తసడడ:డ జసధఖస ధన ససరగశ
ఇసటట ననస:25-27-24
వయససస:23
లస: పప
1619 NDX2839868
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరక

94-227/1334

1620 NDX3098126
పపరర: శక వవణమ గగపరల సరరకజ

94-227/1562

1618 NDX2388353
పపరర: గగడవరరస ససససమత గగడవరరస

94-199/1174

1621 NDX3121043
పపరర: బల చసదడ రరవప సరరకజ

94-200/1355 1624 NDX2816411
1623 NDX3141827
పపరర: వ ఏస ఆర డక వలససత సరరకజ
పపరర: ఓబమల రరడడడ గసగరరరడడడ

భరస : గరరరధర పడసరద సరరకజ
ఇసటట ననస:25-27-32 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:25-27-40
వయససస:28
లస: పప

1625 NDX2748176
పపరర: మమనక నననస

1626 NDX2364594
పపరర: ననగలకడమ అమరగశస

1627 NDX2305753
పపరర: జజన సపఫదసలల షపక

భరస : వనసకటటష నననస
ఇసటట ననస:25-27-40/A1
వయససస:24
లస: ససస స
1628 NDX3283694
పపరర: భవన కకనసకక భవన కకనసకక

1629 NDX2535623
పపరర: పడసనన కలమలరర పపడల

భరస : నరసససహరరవప కకనసకక నరసససహరరవప కకన
ఇసటట ననస:25-27-43
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ పపడల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:22
లస: ససస స

1631 NDX2538924
పపరర: చననబభయ పపడల

1632 NDX2640746
పపరర: దసరర రరవప పపదనల

94-227/43

తసడడ:డ శకనస పపడల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:27
లస: పప
1634 NDX2341774
పపరర: వనత గరర

94-227/44

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:25-28-21
వయససస:24
లస: పప

94-227/40

94-227/1337

1638 NDX2454601
పపరర: శరసత దనసరర

94-227/1191

1641 NDX2454486
పపరర: ననగ దసరరరరరవప దనసరర
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:25-28-21
వయససస:28
లస: పప

94-200/51

1630 NDX2538908
పపరర: పదమ పపడల

94-227/42

1633 NDX2636652
పపరర: పడసనన కలమలరర పపదనల

94-227/1192

భరస : పస తషరరజ పపదనల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/45

1636 NDX3134442
పపరర: మసరసన వల షపక

94-222/742

తసడడ:డ రసజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:25-27-50
వయససస:65
లస: పప
94-227/46

భరస : ననగ దసరరరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:25-28-21
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/48

94-200/1357

భరస : చననబభయ పపడల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:25-27-49
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలలర రరవప మలచరర
ఇసటట ననస:25-27-56
వయససస:54
లస: పప
1640 NDX2454619
పపరర: ననగరరజ దనసరర

1635 NDX2340594
పపరర: మలబమససభభన షపక

94-200/1353

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:25-27-42/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పపదనల
ఇసటట ననస:25-27-48/414
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసననన కలమలర గరర
ఇసటట ననస:25-27-49
వయససస:24
లస: ససస స
1637 NDX2751352
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలచరర

94-200/50

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల అమరగశస
ఇసటట ననస:25-27-40/B
వయససస:34
లస: ససస స
94-227/1564

94-227/39

తసడడ:డ శక వవణమ గగపరల రరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:25-27-32 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:66
లస: పప

భరస : బల చసదడ రరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:25-27-32 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:55
లస: ససస స
94-227/1335

94-222/743

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగడవరరస
ఇసటట ననస:25-27-28/1, 12TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బల చసదడ రరవప సరరకజ
ఇసటట ననస:25-27-32 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:37
లస: పప
94-200/1354

1615 NDX2999514
పపరర: వనసకట రతనస చచపరరఠబ

భరస : పకకరయఖ చచపరరఠబ
ఇసటట ననస:25-27-9
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసతడయఖ చగపపర
ఇసటట ననస:25-27-28
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పరరక
ఇసటట ననస:25-27-30
వయససస:49
లస: పప
1622 NDX3120375
పపరర: లకడమ సరరకజ

94-227/1336

1639 NDX2454544
పపరర: ననగ లకమయఖ దనసరర

94-227/47

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:25-28-21
వయససస:22
లస: పప
94-227/49

1642 NDX2526440
పపరర: రమణ దనసరర

94-227/50

భరస : ఆసజనవయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:25-28-21
వయససస:47
లస: ససస స
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1643 NDX2625242
పపరర: ససరఠ బభబమ లలటటట
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94-227/1194

తలర : సతఖవత లలటటట
ఇసటట ననస:25-28-65
వయససస:36
లస: పప
1646 NDX2648970
పపరర: మలర శశరర కలసచచపప

94-196/812

Deleted
94-227/1338

భరస : యలహహశశఆ వరససమలర
ఇసటట ననస:25-53
వయససస:33
లస: ససస స
1652 NDX3186129
పపరర: శవ ననగ పరరశత వనగసటట

1647 NDX2861359
పపరర: ఏసస బరరగఅలల

94-200/1361

1653 NDX3188901
పపరర: ససజజత వనగసటట

94-227/1340

1656 NDX2726792
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషలలవ

భరస : కకటయఖ చచనసనబబ ఇన
ఇసటట ననస:25-2737
వయససస:51
లస: ససస స
94-5/913

1662 NDX2945475
పపరర: నససన
డ షపక

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బగరర
ఇసటట ననస:26-14-23/B
వయససస:43
లస: పప

1665 NDX2812279
పపరర: ససజజత కగశన

తసడడ:డ వనసకట రతనరరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:26-16-273/C
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననరరయణ తమటస
ఇసటట ననస:26-16-294/A
వయససస:29
లస: ససస స

94-200/1363

1671 NDX2936409
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలర ల
తసడడ:డ మసరసన మలలర ల
ఇసటట ననస:26-16-305/66
వయససస:65
లస: పప

1651 NDX2934974
పపరర: ససబబరరవప బసడరర

94-200/1360

1654 NDX3206661
పపరర: వరయఖ వనగసటట

94-227/1339

1657 NDX3073657
పపరర: ననగమలలర శశరర దనసరర

94-223/1120

భరస : రవకలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:25-91-98
వయససస:34
లస: ససస స
94-199/1481

1660 NDX2938033
పపరర: ఎడడకకసడలల వవమమల

94-200/1285

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:25-16285/1
వయససస:34
లస: పప
94-224/1356

1663 NDX3158201
పపరర: తచజసశనబ శకకరకలళపప

94-227/1341

తసడడ:డ వజయకలమలర శకకరకలళపప
ఇసటట ననస:26-11-38
వయససస:19
లస: పప
94-227/1342

1666 NDX2897494
పపరర: వనసకట అపపరరవప ఆకరశపప

94-200/1367

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకరశపప
ఇసటట ననస:26-16-159
వయససస:54
లస: పప
94-199/1176

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-16-279
వయససస:34
లస: పప
94-200/1368

94-224/1355

తసడడ:డ చననయఖ వనగసటట
ఇసటట ననస:25-75-25
వయససస:67
లస: పప

భరస : మమరళమహన రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:26-16-117/D3
వయససస:42
లస: ససస స

94-227/1554 1668 NDX2900892
1667 NDX3270394
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ అనననస
పపరర: చనకకసడలరరవప దచవపళర

1670 NDX2880813
పపరర: లకకమదచవ తమటస

94-223/1119

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-10-98
వయససస:28
లస: ససస స
94-211/1136

1648 NDX2861334
పపరర: ససరగశ బరరగఅలల

తసడడ:డ బసవయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:25-60-160
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ ఉయఖల
ఇసటట ననస:25-16232/28
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:25-17225
వయససస:23
లస: పప
1664 NDX3125887
పపరర: పడసరద రరవప బగరర

94-143/717

తసడడ:డ బల సససదర రరవప తషలలవ
ఇసటట ననస:25-88-1-97
వయససస:48
లస: పప

94-200/1356 1659 NDX3231289
1658 NDX3106218
పపరర: శతన మహ లకడమ్స చచనసనబబ ఇన
పపరర: శకనస ఉయఖల

94-223/30

తసడడ:డ ఏసస బరరగఅలల
ఇసటట ననస:25-44-142/11
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస వనగసటట
ఇసటట ననస:25-75-25
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వనగసటట
ఇసటట ననస:25-75-25
వయససస:39
లస: పప

1661 NDX2653863
పపరర: శశశదన వల షపక

94-224/1354

తసడడ:డ ఏసస బరరగఅలల
ఇసటట ననస:25-44-142/11
వయససస:42
లస: పప
1650 NDX2710465
పపరర: వనసకట రరడడడ గమజవరఠబ

1645 NDX2485159
పపరర: రససలబ షపక

తసడడ:డ శరవరల షపక
ఇసటట ననస:25-29-292
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ గమజవరఠబ
ఇసటట ననస:25-60-118
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగరరజ వనగసటట
ఇసటట ననస:25-75-25
వయససస:35
లస: ససస స
1655 NDX3196904
పపరర: ననగరరజ వనగసటట

94-227/1193

తసడడ:డ అచచయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:25-28-181/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసచచపప
ఇసటట ననస:25-39-129/204
వయససస:35
లస: ససస స
1649 NDX3160991
పపరర: అననమమరర వరససమలర

1644 NDX2625267
పపరర: అసకమమ రరవప గమసజ

1669 NDX2900900
పపరర: రమణమమ దచవళర

94-199/1177

భరస : చనన కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:26-16-279
వయససస:24
లస: ససస స
94-200/1369

1672 NDX2937217
పపరర: ఉమ బబలరసకకసడ

94-223/1121

భరస : ఆసజనవయమలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-16-412
వయససస:27
లస: ససస స
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1673 NDX2875292
పపరర: లకడమ ఎరర
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94-223/1122

భరస : శవ సప రరయకయలలల
ఇసటట ననస:26-20-364
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/1343

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-21-44/3
వయససస:37
లస: పప
1679 NDX3135332
పపరర: మమరఠస తషమమల

94-223/1124

1680 NDX3207263
పపరర: నససమ బబగమమ మహమమద

94-186/1105

1683 NDX2661643
పపరర: కలమలర మకరకన

94-186/11

1686 NDX2841724
పపరర: బబ డపరటట నరసససహరరవప
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:26-35-3/14
వయససస:42
లస: పప

1688 NDX3045838
పపరర: �������� ��� ���

1689 NDX3190501
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనసకకసడ

94-186/1211

తసడడ:డ ��������� ����
ఇసటట ననస:26-35-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభలలజ సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:26-35-52/6
వయససస:39
లస: పప
1694 NDX3175601
పపరర: ననగ దచవక చలలర

94-185/1319

94-186/12

భసధసవప: మహహశశరఠ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-35-133
వయససస:38
లస: పప
1700 NDX2461234
పపరర: పదనమవత గసగరరరడడడ
భరస : గసగరరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-35-134/A
వయససస:44
లస: ససస స

1692 NDX3111622
పపరర: ససహన షపక

1695 NDX2631174
పపరర: వజయ లకడమ వవలలఠఠరఅలల

94-186/1106

భరస : పడసరద మరరయలల
ఇసటట ననస:26-20-2015
వయససస:21
లస: ససస స
1678 NDX3153764
పపరర: భభరత బటటటల

94-227/1344

1681 NDX2628428
పపరర: మసగ గరయతడ తతకచచసచ

94-186/1183

1684 NDX2955177
పపరర: హహ సరనన బటటటల

94-197/1124

తసడడ:డ బరన బశ
ఇసటట ననస:26-35-3/11
వయససస:20
లస: పప
94-186/1212

1687 NDX3043049
పపరర: లకడమ పడసనన పపల

94-186/1214

భరస : కకసడల రరవప పపల
ఇసటట ననస:26-35-9
వయససస:24
లస: ససస స
94-185/1320

94-181/1264
1690 NDX2949261
పపరర: సరయ లకడమ యలదదయలపఅల

భరస : సరసబ శవ రరవప యలదదయలపఅల
ఇసటట ననస:26-35-30
వయససస:25
లస: ససస స
94-224/1358

1693 NDX3017274
పపరర: కకరణ కలమలర కకసడవటట

94-186/1213

తసడడ:డ ససగఠత రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:26-35-86/2/1
వయససస:35
లస: పప
94-186/1104

1696 NDX2746410
పపరర: వజయలకడమ వవలలఠఠరఅలల

94-186/1208

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వవలలఠఠరఅలల
ఇసటట ననస:26-35-131
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వవలలఠఠరఅలల
ఇసటట ననస:26-35-131/1
వయససస:20
లస: ససస స

1698 NDX3151800
పపరర: పరరశత బబ రరక

1699 NDX3224698
పపరర: వరమమ ససగన

94-186/1209

భరస : ససబభబ రరడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:26-35-133
వయససస:46
లస: ససస స
94-186/13

94-223/1123

తసడడ:డ వనసకట కకషష ససబభబరరవప తతకచచసచ
ఇసటట ననస:26-35-3/4A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:26-35-65/1E
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడహమస చలలర
ఇసటట ననస:26-35-102
వయససస:21
లస: ససస స
1697 NDX2465417
పపరర: యలర మసదన రరడడడ బతష
స ల

94-185/1321

తసడడ:డ బభపర రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:26-35-25/2
వయససస:37
లస: పప
94-171/770

1675 NDX3105103
పపరర: సశపన మరరయలల

భరస : మణణదదప కలమలర బటటటల
ఇసటట ననస:26-22-65
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబభబమ మకరకన
ఇసటట ననస:26-35-3/11
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లలట సరసబశవ రరవప సరధననల
ఇసటట ననస:26-35-3/11B
వయససస:44
లస: పప

1691 NDX3172517
పపరర: పవన సససగ ఠరకలర

94-199/1178

భరస : మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:26-35-3/4
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రసబభబమ మకరకన
ఇసటట ననస:26-35-3/11
వయససస:43
లస: ససస స
1685 NDX2465383
పపరర: రఘమ ననధ సరధననల

1677 NDX3183431
పపరర: జజన షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:26-22-17
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:26-25-15
వయససస:23
లస: పప
1682 NDX2661569
పపరర: నరమల మకరకన

94-224/1357

Deleted

భరస : రరజ ఎరర
ఇసటట ననస:26-17-2346
వయససస:30
లస: ససస స
1676 NDX3163771
పపరర: నబ షరఠఫ షపక

1674 NDX3205549
పపరర: అసజమమ సప రరయకయలలల

1701 NDX2771301
పపరర: సరయ ససగమన జల
తసడడ:డ డచవడ సతఖ రరజ జల
ఇసటట ననస:26-35-138
వయససస:25
లస: పప

94-171/912

భరస : మల కకసడయఖ ససగన
ఇసటట ననస:26-35-133/B
వయససస:43
లస: ససస స
94-186/1210

1702 NDX2641678
పపరర: శకనవరస రరడడడ చసతమమ

94-185/1287

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ చసతమమ
ఇసటట ననస:26-35-139
వయససస:41
లస: పప
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1703 NDX3194339
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పపరస
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94-200/1370

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:26-38-34/1
వయససస:41
లస: పప
1706 NDX2688620
పపరర: రవణమమ కమటస

1704 NDX3194057
పపరర: ధనలకడమ పపరస

94-223/992

1707 NDX2634194
పపరర: సమత ఊరరబసడక
భరస : ససబబరరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:26-39-61/2
వయససస:33
లస: ససస స

94-213/179
1709 NDX2110765
పపరర: సతఖననరరయణమమ
వషష
ష మహసత
భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప వషష
ష మహసత
ఇసటట ననస:26-39-120/11
వయససస:64
లస: ససస స

1710 NDX2639573
పపరర: మలర క పరలకకటట
తసడడ:డ కకసడలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:26-39-120/31
వయససస:18
లస: ససస స

1712 NDX2626000
పపరర: రససలబ షపక

1713 NDX2626026
పపరర: చననఅమమడడ శనపత

94-223/1039

భరస : మలబమ షపక
ఇసటట ననస:26-39-129/9b
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:26/39/129/222
వయససస:53
లస: ససస స
1718 NDX2969954
పపరర: వనసకట లకడమ మమదదయలల

94-199/1181

94-200/52

94-199/1183

భరస : కకరణ కలమలర యసడడపరటట
ఇసటట ననస:26-45-46
వయససస:47
లస: ససస స

94-223/1038

94-200/1366

1728 NDX2891638
పపరర: జనకలరఠ కసససరర

94-199/1182

1731 NDX2671527
పపరర: వవణమ గగపరల యయనసమలలల
తసడడ:డ శవయఖ యయనసమలలల
ఇసటట ననస:26-45-141/16b
వయససస:20
లస: పప

1714 NDX2881746
పపరర: అసకమమరరవప గగటట స

94-200/1364

1717 NDX2862449
పపరర: వనసకయఖ తరరమలకకసడ

94-199/1180

1720 NDX3282316
పపరర: చనమసడచశశరర చలర

94-172/1282

తసడడ:డ హరర బభబమ చలర
ఇసటట ననస:26-39-129/276
వయససస:19
లస: ససస స
94-200/53

1723 NDX3170669
పపరర: పడవణ దసడచ

94-200/1373

తసడడ:డ పడకరశరరవప దసడచ
ఇసటట ననస:26-41-103/6 FLT 403
వయససస:36
లస: పప
94-199/1184

94-213/1000

భరస : జనకలరఠ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:26-45-16/84
వయససస:26
లస: ససస స
94-224/1588

94-199/1179

తసడడ:డ సరసబయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-39-129/248
వయససస:21
లస: పప

Deleted

94-223/1125

1711 NDX3033941
పపరర: అసజ కకసడయఖ ఇదగగటర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగటట స
ఇసటట ననస:26/39/129/222
వయససస:57
లస: పప

1722 NDX2308997
పపరర: పరసడడ రసగర రరడడ అననసరరడడడ

1725 NDX2997872
పపరర: పదమ జజగరర మమడడ

94-222/839

తసడడ:డ సరసబయఖ ఇదగగటర
ఇసటట ననస:26-39-128/277
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:26-43-8
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పడతనప రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-41
వయససస:41
లస: ససస స
1730 NDX3220811
పపరర: మరరయమమ యసడడపరటట

94-223/991

తసడడ:డ ననగర రరడడడ అననసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-40-132/5
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరడడడ మలమళర
ఇసటట ననస:26-41-110/3
వయససస:42
లస: పప
1727 NDX3169661
పపరర: కనకలకకర కస యరకసరరడడడ

1719 NDX2916369
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

1708 NDX3239340
పపరర: శకనవరససలల డధలలరఠ
తసడడ:డ శశషయఖ డధలలరఠ
ఇసటట ననస:26-39-117/2
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-39-129/267/A
వయససస:41
లస: పప

భరస : అసతనడయలమ బ
ఇసటట ననస:26-39-304/17
వయససస:27
లస: ససస స
1724 NDX3149671
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మలమళర

94-223/1040

తసడడ:డ అసకమమరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:26/39/129/222
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమదదయలల
ఇసటట ననస:26-39-129/261
వయససస:38
లస: ససస స
1721 NDX2304640
పపరర: అనతన బబహరర

1716 NDX2883213
పపరర: అవవకరనసదదన గగటట స

94-211/1137

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:26-38-143/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : వజ శకనవరస శనపత
ఇసటట ననస:26-39-129/177
వయససస:26
లస: ససస స
94-200/1365

1705 NDX3196102
పపరర: ననసరశల షపక

Deleted

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:26-38-34/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమనవరనవలల కమటస
ఇసటట ననస:26-39-26/D
వయససస:47
లస: ససస స

1715 NDX2881761
పపరర: అసజమమ గగటట స

94-200/1371

1726 NDX3019767
పపరర: లత ్చడ చలలకలరర

94-199/1185

భరస : న ్చష కమలర ్చడడ ఛలక ్స
ఇసటట ననస:26-44-11
వయససస:30
లస: ససస స
1729 NDX2645463
పపరర: మలరస మమ కకమమమ

94-200/1125

భరస : దనసస కకమమమ
ఇసటట ననస:26-45-16/B
వయససస:39
లస: ససస స
94-213/808

1732 NDX2944478
పపరర: రరమయఖ తతట

94-200/1374

తసడడ:డ చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:26-45-425
వయససస:43
లస: పప
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1733 NDX2911733
పపరర: వనసకట చకకవరరస బసడర
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94-200/1375

తసడడ:డ మలరరయలదస
ఇసటట ననస:26-46-42/5
వయససస:19
లస: పప
1736 NDX2796142
పపరర: లకడమ కరసచసగసటభర

94-200/1377

94-209/916

94-227/53

94-227/62

94-211/1140

94-227/1345

94-213/1001

94-222/744

తసడడ:డ మలరగశశర రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:32-14-1082
వయససస:28
లస: పప

1752 NDX2469591
పపరర: బభజ వల షపక

1755 NDX2776953
పపరర: మలర క తతట

1758 NDX3179256
పపరర: వజయ కలరపరటట

1761 NDX2915312
పపరర: చనన నరసర రరడడ మమలల
తసడడ:డ వనసకటయఖ మమలల
ఇసటట ననస:33-10-3371
వయససస:31
లస: పప

94-227/52

1744 NDX1749110
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమమల

94-227/55

94-211/37

భరస : శకనవరస మసడల
ఇసటట ననస:29-24-12
వయససస:26
లస: ససస స
94-211/1022

1750 NDX2606184
పపరర: షరఠఫ షపక

94-224/1181

తసడడ:డ ఖలశస పసర షపక
ఇసటట ననస:29-27-21
వయససస:32
లస: పప
94-224/75

1753 NDX3220886
పపరర: శశషయఖ పలలర

94-224/1589

తసడడ:డ చసతయఖ పలలర
ఇసటట ననస:29-27-48/163
వయససస:44
లస: పప
94-213/1002

1756 NDX3142130
పపరర: అబమదల బలలల షపక

94-227/1347

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:29-27-50
వయససస:20
లస: పప
94-222/745

తసడడ:డ శశషయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48159
వయససస:41
లస: పప
94-199/1191

1741 NDX1919689
పపరర: చసదదక
డ పడతసపరటట

94-223/1331 1747 NDX2484400
1746 NDX3153509
పపరర: షపక. రహమత బబ జజన షపక
పపరర: వనసకటటశశరర మసడల

1749 NDX2632099
పపరర: రసగ రరవప చతఫలలరఠ

94-210/1072

తసడడ:డ గమరవయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:27-16-2710
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:29-27-48/170
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగనన
ఇసటట ననస:29-27-457/A
వయససస:24
లస: పప
1760 NDX3068939
పపరర: ననగ రరజ గమసజ

94-227/54

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/159
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:29-27-48/170
వయససస:31
లస: ససస స
1757 NDX3162039
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కరశప

1743 NDX1749128
పపరర: అలల
ర రర వవమమల

1738 NDX2836237
పపరర: బదనడవత బబత

తసడడ:డ చచననయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:27-16-2394
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నగగశశరరరవప చతఫలలరఠ
ఇసటట ననస:29-24-48/375
వయససస:21
లస: పప

భరస : పకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:29-27-48
వయససస:39
లస: ససస స
1754 NDX2751188
పపరర: ఉమదచవ తతట

95-6/814

భరస : షపక ఖససస ఖససస
ఇసటట ననస:29-22-493/137
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ చటటలలరఠ
ఇసటట ననస:29-24-48/352
వయససస:19
లస: ససస స
1751 NDX3159886
పపరర: హహసపన బ షపక

1740 SQX2042679
పపరర: శక పడభమ వససదచవ తతటకలర

94-200/1376

తసడడ:డ రరసబభబమ బబత
ఇసటట ననస:26-50-52
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:27-16-2710
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరర
ఇసటట ననస:28-27-49
వయససస:33
లస: పప
1748 NDX2760353
పపరర: రగజజ చటటలలరఠ

94-222/667

తసడడ:డ వర శసకర రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:27-6-16-1
వయససస:19
లస: పప

భరస : అలల
ర రర వవమమల
ఇసటట ననస:27-16-2710
వయససస:30
లస: ససస స
1745 NDX2341766
పపరర: పడసనన కలమలర గరర

1737 NDX2655553
పపరర: కకశశర తమమశశటట

1735 NDX2771574
పపరర: ననగయఖ కరసచసగసటభర

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:26-47/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-47-3-22
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:26-50-72
వయససస:18
లస: పప
1742 NDX1749102
పపరర: ఉమ వవమమల

94-200/54

తసడడ:డ ననగయఖ కసచసగసటర
ఇసటట ననస:26-47/2
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:26-47/2
వయససస:40
లస: ససస స
1739 NDX2625432
పపరర: నరగశ తతట

1734 NDX2464394
పపరర: కళళఖణ కసచసగసటర

1759 NDX3210655
పపరర: యయసమమ కలరపరటట

94-227/1346

భరస : వజయ కలరపరటట
ఇసటట ననస:29-27-48159
వయససస:37
లస: ససస స
94-200/1380

1762 NDX2566941
పపరర: పరవన దనసరర

94-200/1126

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:33-13-3820
వయససస:18
లస: ససస స
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1763 NDX3143948
పపరర: లకడమ శకవలర తచలపస డ లల
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94-200/1381

1764 NDX2968824
పపరర: రమణ పలర పప

తసడడ:డ వనసకట రమలసజనఉలల తచలపస డ లల
ఇసటట ననస:33-18-3792
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:35
వయససస:35
లస: ససస స

1766 NDX2895647
పపరర: గసగధర బబజగమ

1767 NDX3186772
పపరర: ఝనస రగకకస

94-200/1384

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బబజగమ
ఇసటట ననస:35-63-07
వయససస:21
లస: పప
1769 SQX1826882
పపరర: రవ కకశశర దదమల

95-37/601

94-200/55

94-200/58

95-71/24

94-228/548

95-183/345

భరస : యలకకబమ మసడచ
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:61
లస: ససస స

1779 SQX1693746
పపరర: జయసత పపనపపడడ

1782 NDX2461127
పపరర: పడదదప కలమలర నవపరర

1785 SQX0011692
పపరర: పలర వ� మసడచ�

95-183/348

95-71/22

94-199/1194
1771 NDX2912483
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమడడయలలల

1774 NDX2307213
పపరర: వనసకట రతనస చలపత

1777 SQX1102094
పపరర: జవన జజఖత మలడపరటట

95-71/25

1780 AP151000180346
పపరర: వనసకటరమణ మమదరమమటర

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:35
లస: ససస స

95-71/23

95-74/64

తసడడ:డ శవరజ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:40-4-162
వయససస:52
లస: పప
94-224/76

1783 NDX2946838
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చలకల

94-199/1198

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:56-81-A/12
వయససస:39
లస: పప
95-183/346

1786 SQX0011759
పపరర: శకపదమజ� కలనసనవన�

95-183/347

భరస : రవసదడ బభబమ�
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:44
లస: ససస స

95-183/349 1789 SQX2219525
1788 SQX0558387
పపరర: జజగరర మమడడ వనసకటటశశర రరవప�
పపరర: రససల షపక

1791 SQX2233138
పపరర: షహజన షపక

94-200/57

భరస : పడసరద మలడపరటట
ఇసటట ననస:40-4-162
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:38
లస: పప
95-187/269

95-37/600

భరస : సరసబయఖ చలపత
ఇసటట ననస:37-43
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మదన మహన రరవప�
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:62
లస: ససస స
1790 SQX0293506
పపరర: వనసకట రతనస మసడచ

94-200/56

తసడడ:డ ససవర రరవప నవపరర
ఇసటట ననస:52-24-07
వయససస:22
లస: పప

భరస : యలకకబమ�
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:32
లస: ససస స
1787 SQX0012088
పపరర: నరమల� జజగరర మమడడ�

1776 SQX1693548
పపరర: దదపసస భమవరపప

1768 SQX1826858
పపరర: శవపరరశత దదమల

తసడడ:డ రరమలసజనవయమలలరరడడడ మమడడయలలల
ఇసటట ననస:36-39-129/261
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప పపనపపడడ
ఇసటట ననస:40-4-162
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:48-53
వయససస:54
లస: ససస స
1784 SQX0012013
పపరర: వజయ కలమలరర� మసడచ�

95-37/602

భరస : రమమశ భమవరపప
ఇసటట ననస:40-4-162
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:40-4-162
వయససస:39
లస: ససస స
1781 NDX2922920
పపరర: మహలకడమ రరమశశటట

1773 NDX2307171
పపరర: ననగ లకడమ చచలలపత

94-199/1193

భరస : మసరసన రరవప దదమల
ఇసటట ననస:36-23-1356
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప చచలలపత
ఇసటట ననస:37-43
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలపత
ఇసటట ననస:37-43
వయససస:43
లస: పప
1778 SQX1693563
పపరర: కకషష కలమలరర కకలర పర

94-223/1129

తసడడ:డ పసచచయఖ దదమల
ఇసటట ననస:36-23-1356
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడసరద చలపత
ఇసటట ననస:37-43
వయససస:36
లస: ససస స
1775 NDX2307270
పపరర: కకటటశశర రరవప చలపత

1770 SQX1826866
పపరర: మసరసన రరవప దదమల

1765 NDX2969962
పపరర: ననగగసదడ సరగరననబబ యనన

భరస : బడహమ ననయమడడ సరగరననబబ యనన
ఇసటట ననస:35-16-304/107/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప రగకకస
ఇసటట ననస:36-15-2244
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప దదమల
ఇసటట ననస:36-23-1356
వయససస:35
లస: పప
1772 NDX2307247
పపరర: కకటటశశరమమ చలపత

94-195/762

95-183/887

తసడడ:డ పకరకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:39
లస: పప
95-187/512

1792 SQX2271476
పపరర: కలల సమ షపక

95-187/513

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:18
లస: ససస స
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1793 SQX1916717
పపరర: పపరరషమ మసడచ
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95-212/369

భరస : జజన పరల మసడచ
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:27
లస: ససస స
1796 SQX0644906
పపరర: ఆసతతన

95-212/372

95-217/665

95-210/58

94-199/46

94-222/28

94-222/31

94-222/34

భరస : మహబమబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:81-16-14
వయససస:21
లస: ససస స

1806 NDX2302990
పపరర: లకడమ ఉపప

1809 NDX2501807
పపరర: కగసలఖ లసక

1812 NDX1881433
పపరర: ససలలచన ఎరరనల

1815 NDX1883876
పపరర: సససహచలస మమతనఖల

94-222/37

1818 NDX2671394
పపరర: శకనవరసరరవప మదసదల

94-199/47

1821 NDX3294055
పపరర: ఇబడహహస షపక
తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:81-24-25/3
వయససస:18
లస: పప

1801 SQX0229864
పపరర: నసద జరఫన

95-210/57

1804 NDX0557132
పపరర: కగతనవతష రవసదడ ననయక

94-224/1109

1807 NDX2501781
పపరర: కకరస ర కకసడపరరరడడడ

94-222/27

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరమరరడడడ కకసడపరరరడడడ
ఇసటట ననస:81-2-207
వయససస:20
లస: ససస స
94-222/29

1810 NDX2501922
పపరర: కకషషయఖ లసక

94-222/30

తసడడ:డ ననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:81-2-207
వయససస:20
లస: పప
94-222/32

1813 NDX1617549
పపరర: వసశ పడదదప కలడడమమల

94-222/33

తసడడ:డ పరమమశశర కలడడమమల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:26
లస: పప
94-222/35

1816 NDX1883751
పపరర: ననగ సరయ సననధననస

94-222/36

తసడడ:డ ససతన రరమలసజనవయ శరససస స సననధననస
ఇసటట ననస:81-2-209
వయససస:26
లస: ససస స
94-227/1195

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:81-13-119
వయససస:51
లస: పప
94-200/59

95-217/664

తసడడ:డ శకనస ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:76-3-720
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కమలయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ శసకర పస పపరర
ఇసటట ననస:81-2-209/2
వయససస:43
లస: ససస స
1820 NDX2453769
పపరర: ననగమల బ షపక

95-210/59

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఎరరనల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర కలడడమమల
ఇసటట ననస:81-2-208
వయససస:27
లస: పప
1817 NDX0577981
పపరర: ననగలకడమ పస పపరర

1803 AP151000432422
పపరర: మహహసదడ కలమలర జరఫన

1798 SQX1161488
పపరర: మలర కర షపక

భరస : మహహసదడ కలమలర జరఫన
ఇసటట ననస:75-1-30
వయససస:49
లస: ససస స

తలర : ననరరయణ లసక
ఇసటట ననస:81-2-207
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ లసక
ఇసటట ననస:81-2-207
వయససస:52
లస: పప
1814 NDX1617564
పపరర: లకడమ దదపక కలడడమమల

95-210/56

భరస : గగవసద రరజలల ఉపప
ఇసటట ననస:80-9-3190
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ లసక
ఇసటట ననస:81-2-207
వయససస:27
లస: ససస స
1811 NDX2501930
పపరర: ననరరయణ లసక

1800 SQX0896407
పపరర: నమష మహహసదడ జరఫన

95-212/371

తలర : మహబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:69-24-1551
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమలలల జరఫన
ఇసటట ననస:75-1-30
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనస తరరమలలకకసద
ఇసటట ననస:80-9-3189
వయససస:22
లస: పప
1808 NDX2501880
పపరర: గగతమ లసక

95-212/373

తసడడ:డ మహహసదడ కలమలర జరఫన
ఇసటట ననస:75-1-30
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహసదడ కలమలర జరఫన
ఇసటట ననస:75-1-30
వయససస:24
లస: పప
1805 NDX2302784
పపరర: కకసడల రరవప తరరమలలకకసద

1797 SQX0430710
పపరర: యలకకబమ మలసడచ

1795 SQX0430793
పపరర: యయససపరదస మసడచ

తసడడ:డ యలకకబమ మసడచ
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆసధదన మలసడచ
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:67
లస: పప

భరస : దనదన
ఇసటట ననస:69-24-1551
వయససస:66
లస: ససస స
1802 SQX1820380
పపరర: మషల జరఫన

95-212/370

తసడడ:డ యలకకబమ మసడచ
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబమ జన
ఇసటట ననస:69-5-142
వయససస:44
లస: పప
1799 SQX1161462
పపరర: రషసదసన షపక

1794 SQX0586537
పపరర: జజన మసడచ

1819 NDX3145240
పపరర: తషలససధర రరవప పసడలనవన

94-222/755

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పసడలనవన
ఇసటట ననస:81-13-966
వయససస:45
లస: పప
94-224/1645

1822 NDX1884890
పపరర: ననగ ససత ససలలచన వటట
ర రర

94-222/41

భరస : భభసకర రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:81-72
వయససస:53
లస: ససస స
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1823 NDX2186519
పపరర: గరయతడ బమరరర
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94-222/47

తసడడ:డ ననరరయణరరవప బమరరర
ఇసటట ననస:81/136
వయససస:22
లస: ససస స

1824 NDX1408468
పపరర: శశషమమ వవదల

భరస : వనసకట రసగరచనరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:81-136
వయససస:53
లస: ససస స

94-222/50 1827 NDX1408443
1826 NDX1408450
పపరర: యశవసత కకషష ససతతష వవదల
పపరర: వనసకట రసగరచనరరఖలల వవదల

తసడడ:డ వనసకట రసగరచనరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:81-136
వయససస:29
లస: పప
1829 NDX1726274
పపరర: పపజ కకరణమయ పలర పప

94-222/75

94-222/78

94-222/81

94-222/84

94-222/88

94-222/118

తసడడ:డ చచననయఖ చసతమలలర
ఇసటట ననస:82-8-777
వయససస:38
లస: పప

1839 NDX1727033
పపరర: ననగ మలలర శశరర పరరసరరడడడ

1842 NDX2159276
పపరర: జజనకమమ యయర ననగమల

1845 NDX0345983
పపరర: ననగ అరరణ గటటటపలర

94-222/121

1848 NDX0715680
పపరర: బభజ షపక

94-222/82

1851 NDX1943167
పపరర: లకడమ ఓరరచ
భరస : వనసకట ససబబయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:82-8-902
వయససస:37
లస: ససస స

1831 NDX2108984
పపరర: సలస షపక

94-222/77

1834 NDX1286822
పపరర: భభషర షపఫక

94-222/80

1837 NDX2173045
పపరర: వనసకట సతష శరనస

94-222/83

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శరనస
ఇసటట ననస:82-2-530
వయససస:36
లస: పప
94-222/86

1840 NDX2109016
పపరర: కకరణ కలమలరర గగవసదలలరర

94-222/87

భరస : బభలలజ గగవసదలలరర
ఇసటట ననస:82-2-1250
వయససస:36
లస: ససస స
94-222/89

1843 NDX1631176
పపరర: షణమమఖ శకనవరస తమమన

94-222/90

తసడడ:డ హరర పడసరద తమమన
ఇసటట ననస:82-3-140
వయససస:25
లస: పప
94-222/119

1846 NDX0313395
పపరర: మలలర శశరర గటటటపలర

94-222/120

భరస : సరసబయఖ గటటటపలర
ఇసటట ననస:82-6-581
వయససస:55
లస: ససస స
94-222/122

తసడడ:డ జమలల సరహహబ షపఫక
ఇసటట ననస:82-6-656
వయససస:47
లస: పప
94-222/154

94-222/57

తసడడ:డ మసరసన షపఫక
ఇసటట ననస:82-2-210
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన బభబమ
ఇసటట ననస:82-6-581
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గటటటపలర
ఇసటట ననస:82-6-581
వయససస:40
లస: పప
1850 NDX1205368
పపరర: ససనఖ రరజ చసతమలలర

94-222/79

భరస : రరఘవయఖ యయర ననగమల
ఇసటట ననస:82-3-109
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ పలర శశటట
ఇసటట ననస:82-6-151
వయససస:84
లస: ససస స
1847 NDX0346726
పపరర: జజన బభబమ గటటటపలర

1836 NDX1726191
పపరర: ననరరయణ రరడడ పరరసరరడడడ

1828 NDX1630921
పపరర: ససరగష కలమలర గరదసశశటట

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:82-2-204/3
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరడడ పరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-1248
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వనఫదచహహ
ఇసటట ననస:82-2-1250
వయససస:67
లస: ససస స
1844 NDX1205574
పపరర: ససబబమమ పలర శశటట

94-222/76

తసడడ:డ పస లరరడడడ పరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:82-2-248
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస శరనస
ఇసటట ననస:82-2-530
వయససస:40
లస: పప
1841 NDX0850602
పపరర: లకడమ వనఫదచహహ ఓబమలశశటట

1833 NDX0149617
పపరర: అశశక మసచనల

94-222/49

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:82-2-35
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:82-2-208
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:82-2-210/1
వయససస:36
లస: పప
1838 NDX2148030
పపరర: వదనఖ సరగర శరనస

94-222/51

తసడడ:డ ధనరరయల షపక
ఇసటట ననస:82-2-204/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప కరసర
ఇసటట ననస:82-2-205
వయససస:43
లస: పప
1835 NDX0153205
పపరర: అకబర పఠరన

1830 NDX2105733
పపరర: మలలక షపక

1825 NDX1408427
పపరర: సరయ కకషష చచఫతనఖ వవదల

తసడడ:డ వనసకట రసగరచనరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:81-136
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వవణమగగపరలలచనరరఖలల వవదల
ఇసటట ననస:81-136
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ పలర పప
ఇసటట ననస:82-2-203
వయససస:25
లస: ససస స
1832 NDX0149674
పపరర: శకనవరసరరవప కరసర

94-222/48

1849 NDX1472620
పపరర: శవ ననగరరజ బసడడ

94-222/153

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:82-8-700
వయససస:34
లస: పప
94-222/155

1852 NDX1517590
పపరర: శరసత యరకగమసటర

94-222/156

తసడడ:డ సలలమన యరకగమసటల
ఇసటట ననస:82-8-1012
వయససస:33
లస: ససస స
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1853 NDX0145730
పపరర: పసచచయఖ తచలరమమకల
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94-222/181

తసడడ:డ ఈగయఖ తచలరసకరల
ఇసటట ననస:82-9-709/6
వయససస:46
లస: పప
1856 NDX1631085
పపరర: మలబమననసర అమలబరరమ

94-222/205

94-222/762

94-222/209

94-222/214

94-222/217

94-222/764

94-222/225

తసడడ:డ అననమయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:82-80-47
వయససస:57
లస: పప

1866 NDX0153312
పపరర: రరమలరరవప గరరర పరటట

1869 NDX1882472
పపరర: ఖలససస వల షపక

1872 NDX1969361
పపరర: దదవఖ మలదనల

1875 NDX1969312
పపరర: వనయ ఏలశశటట

94-228/27

1878 NDX2820058
పపరర: యయససరరజ మమడడద

94-222/215

1881 NDX3126877
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడ
తసడడ:డ వససత రరవప మమడ
ఇసటట ననస:83-4-549
వయససస:31
లస: పప

1861 NDX1653436
పపరర: వజయ కలమలర పరగగలల

94-222/208

1864 NDX2646438
పపరర: అనసష కరటటరర

94-222/670

1867 NDX1883710
పపరర: రసజన బ షపక

94-222/216

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:82-12-1023
వయససస:34
లస: ససస స
94-222/218

1870 NDX1515461
పపరర: జగదదష ఉపపపటటరర

94-222/219

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:82-12-1024
వయససస:28
లస: పప
94-222/223

1873 NDX1969387
పపరర: జజఖత శక మదల

94-222/224

భరస : ననగరరజ మదల
ఇసటట ననస:82-13-1202
వయససస:29
లస: ససస స
94-222/226

1876 NDX2485720
పపరర: అమకత రరణణ బడచటట

94-228/26

భరస : సరగర బభబమ బడచటట
ఇసటట ననస:82-21-1733
వయససస:20
లస: ససస స
94-227/1355

తసడడ:డ కకషష మమడడద
ఇసటట ననస:82-65-3
వయససస:18
లస: పప
94-222/240

94-222/207

భరస : అనల కలమలర కరటటరర
ఇసటట ననస:82-12-1010,24ward
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:82-13-1202
వయససస:26
లస: పప

భరస : నరగసదడ కలమలర దసతషలలరర
ఇసటట ననస:82-21-1733
వయససస:25
లస: ససస స
1880 NDX2452837
పపరర: అసకమమ రరవప కలసచనల

94-222/213

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మలదనల
ఇసటట ననస:82-13-1202
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప గళళ
ఇసటట ననస:82-13-1202
వయససస:69
లస: ససస స
1877 NDX2485738
పపరర: సరగరరక దసతషలలరర

1863 NDX1884411
పపరర: ఉమ తననరర

1858 NDX1631051
పపరర: మసరసన వరల షపక

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:82-12-903
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మలబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:82-12-1023
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ ఫరదర
ఇసటట ననస:82-12-1058/12
వయససస:57
లస: పప
1874 NDX1969338
పపరర: జయమమ గళళ

94-222/763

తసడడ:డ ససబభబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:82-12-1011
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:82-12-1023
వయససస:42
లస: పప
1871 NDX3107273
పపరర: ఇమలమ షపక

1860 NDX2908762
పపరర: ఏససపరదస ఈసపమ

94-222/204

తసడడ:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:82-10-1813
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:82-12-1010/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప గరర పరటట
ఇసటట ననస:82-12-1011
వయససస:30
లస: పప
1868 NDX1883686
పపరర: బభజ షపక

94-222/206

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:82-11-996
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మలధవ రరవప రరచసమలర
ఇసటట ననస:82-12-998
వయససస:44
లస: పప
1865 NDX0153379
పపరర: ససరగష కలమలర గరరర పరటట

1857 NDX1632430
పపరర: ఖలసససబ షపక

1855 NDX1632513
పపరర: రరమ కలమలరర బసడనరర

తసడడ:డ మసరసన రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:82-10-1802
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:82-10-1813
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ
ఇసటట ననస:82-11-992
వయససస:29
లస: పప
1862 NDX1881482
పపరర: ససబభబ రరవప రరచసమలర

94-222/182

తసడడ:డ ససబబరరజ బబ కకరరజ
ఇసటట ననస:82-9-712
వయససస:71
లస: పప

భరస : హహసపసన పసరర అమలబరరమ
ఇసటట ననస:82-10-1813
వయససస:27
లస: ససస స
1859 NDX2908739
పపరర: ననగరరజ బబ రరగడడ

1854 NDX0150904
పపరర: వనసకట రరజ బబ కకరరజ

1879 NDX2452845
పపరర: ననగమణణ కలసచనల

94-222/239

భరస : అసకమమ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:82-80-47
వయససస:50
లస: ససస స
94-199/1204

1882 NDX1142405
పపరర: ననగ దదవఖ ఆరరససదద

94-219/237

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఏ
ఇసటట ననస:83-5-803
వయససస:27
లస: ససస స
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94-220/78

భరస : గగపరల రరవప తరరశశటట
ఇసటట ననస:83-5-803
వయససస:52
లస: ససస స
1886 NDX3232352
పపరర: ఈశశర రరవప చచసబబటట

94-224/1597

Deleted
94-199/1205

తసడడ:డ అబమదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:83-8-1370
వయససస:18
లస: పప
1892 NDX3253002
పపరర: శశశత వనడ వసస

1887 NDX3189941
పపరర: రరజగశశర రరవప కలచపపడడ

94-224/1574

తసడడ:డ మశశ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:83-06-1019
వయససస:61
లస: పప
1890 NDX2900827
పపరర: అసజననయమలల తమమశశటట

94-224/1609

Deleted

1895 NDX0505537
పపరర: లకడమ రరడర

94-224/115

భరస : వరభదడరరవప రరడర
ఇసటట ననస:84-4-1320
వయససస:70
లస: ససస స

1893 NDX2411098
పపరర: శక తచజ కడల

94-199/1203

94-224/118

తసడడ:డ వరభదడరరవప రరడర
ఇసటట ననస:84-4-1320/1
వయససస:46
లస: పప

1899 NDX0153726
పపరర: శకదచవ వసజజ

94-227/63

94-224/121

తసడడ:డ సరసబయఖ వసజజ
ఇసటట ననస:84-4-1321
వయససస:39
లస: పప

1902 AP151000390454
పపరర: ననగగశశరరరవప వవలలపరర

94-224/116

94-224/124

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరవ
ఇసటట ననస:84-4-1364
వయససస:24
లస: ససస స

1905 NDX0908251
పపరర: ససరగష కలమలర ఆరవ

94-224/119

భరస : జజజ బభబమ యలజల
ఇసటట ననస:84-6-799
వయససస:27
లస: ససస స
1910 NDX0388108
పపరర: ననగరరరరన పరలలకరయల
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరలలకరయల
ఇసటట ననస:84-11-828
వయససస:36
లస: పప

1908 NDX1286913
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యలదగరరర

94-224/122

1911 NDX2466589
పపరర: దచవ గమసడ
భరస : వనసకటటశశరరర గమసడ
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:21
లస: ససస స

1894 MLJ3543832
పపరర: వరలకడమ రరడర

94-224/114

1897 MLJ3543790
పపరర: పదనమవత రరడర

94-224/117

1900 NDX0145904
పపరర: వరలకడమ వసజజ

94-224/120

1903 NDX1857566
పపరర: వరవవణణ అరవ

94-224/123

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరవ
ఇసటట ననస:84-4-1364
వయససస:24
లస: ససస స
94-224/125

1906 NDX2375178
పపరర: అలషర మమరరరర

94-224/126

తసడడ:డ యహ న మమరరరర
ఇసటట ననస:84-6-799
వయససస:34
లస: పప
94-222/242

తసడడ:డ ససబభబరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:84-7-1427/12
వయససస:62
లస: పప
94-222/254

94-224/1189

భరస : సరసబయఖ వసజజ
ఇసటట ననస:84-4-1321
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆరవ
ఇసటట ననస:84-4-1364
వయససస:29
లస: పప
94-224/1378

1891 NDX2676120
పపరర: జబబర షపక

భరస : నసకరరజ రరడర
ఇసటట ననస:84-4-1320/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వవలలపరర
ఇసటట ననస:84-4-1359
వయససస:70
లస: పప

1904 NDX1857657
పపరర: రమలదచవ అరవ

94-224/1374

భరస : నసకరరజ రరడర
ఇసటట ననస:84-4-1320
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతష వసజజ
ఇసటట ననస:84-4-1321
వయససస:36
లస: ససస స

1901 NDX0150920
పపరర: సతష వసజజ

1888 NDX3162823
పపరర: పరరశత యనమల

తసడడ:డ బభబర షపక
ఇసటట ననస:84-2-227
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నసకరరజ రరడర
ఇసటట ననస:84-4-1320
వయససస:80
లస: పప

1898 MLJ2230969
పపరర: నసకరరజ రరడర

94-219/359

భరస : చచననకగశవపలల యనమల
ఇసటట ననస:83-06-1037
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కడల
ఇసటట ననస:84-4-330
వయససస:31
లస: ససస స
1896 NDX0505131
పపరర: వరభదడ రరవప రరడర

1885 NDX1218791
పపరర: వవసకమమ వవమమల

భరస : కకసడలల వవమమల
ఇసటట ననస:83-5-890
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:83-13-3796/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప వనడ వసస
ఇసటట ననస:84-2-239
వయససస:19
లస: ససస స

1907 NDX2759843
పపరర: లత యలజల

94-220/79

తసడడ:డ గగపరల రరవప అరరససదర ద
ఇసటట ననస:83-5-803
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:83-5-1845
వయససస:36
లస: పప
1889 NDX3100435
పపరర: అబమదల రఫస షపక

1884 NDX1474170
పపరర: సరసబశవ రరవప అరరససదర ద

1909 NDX2342921
పపరర: వనసకరయలమమ మమతనఖల

94-228/29

భరస : కకషష మమరరస మమతనఖల
ఇసటట ననస:84-11-172
వయససస:74
లస: ససస స
94-222/281

1912 NDX1516592
పపరర: మలలర శశరర తరరమలశశటట

94-222/282

భరస : అసక రరవప
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:29
లస: ససస స
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1913 NDX1611699
పపరర: శవ రరజఖలకడమ వలవవటట

94-222/283

భరస : వశశననథ శరమ valiveti
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:34
లస: ససస స
94-222/286

తసడడ:డ సతఖననరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:24
లస: ససస స
1919 NDX1631697
పపరర: సతఖననరరయణ టటకక

94-222/289

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప టటకక
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:49
లస: పప
1922 NDX1653410
పపరర: ససబభబయమమ గరరర పరటట

94-222/292

Deleted

భరస : పపనన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:84-11-900
వయససస:57
లస: ససస స
1925 NDX2453645
పపరర: చననమలమయ చచననస

94-222/295

భరస : రరమ రరవప చచననస
ఇసటట ననస:84-11-912
వయససస:76
లస: ససస స

1917 NDX1631747
పపరర: ససవర కలమలరర టటకక

94-228/30

భరస : చననవనసకటటసశరరలల కకననథస
ఇసటట ననస:84-11-1169
వయససస:57
లస: ససస స

94-222/287

94-222/308

తసడడ:డ అపరప రరవప గగననఎస
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:28
లస: పప

94-222/290
1920 NDX2173011
పపరర: వనసకట పరరర సరరధద శరమ
బబ డడ పరటట
తసడడ:డ రరమ హనసమసత రరవప బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:53
లస: పప

1921 NDX1516816
పపరర: నసడసరర సరసబశవ రరవప
తసడడ:డ గమరరసరశమ naduri
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:70
లస: పప

1923 NDX1515552
పపరర: శకనవరస దదడ ణనధసలల

1924 NDX2453827
పపరర: పదనమవత ఛననస

94-222/293

తసడడ:డ రరమయఖ దదడ ణనధసలల
ఇసటట ననస:84-11-907
వయససస:34
లస: పప
1926 NDX2453728
పపరర: ననరరయణ మమరరస ఛననస

1929 NDX1517525
పపరర: వనసకటటష ఆకలల

1932 NDX1517178
పపరర: శశశలజ శశషస

తసడడ:డ కకటటశశర గమపరస chandolu
ఇసటట ననస:84-14-1106/A
వయససస:25
లస: పప

94-222/331
1937 NDX0346288
పపరర: రఘమ వనసకట సతఖననరరయణ�
..�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� r
ఇసటట ననస:84-14-1443
వయససస:37
లస: పప

1938 NDX0312512
పపరర: సరసబశవరరవప తషమలమలపలర
తసడడ:డ లకడమ ససబబయఖ tumlapalli
ఇసటట ననస:84-14-1443
వయససస:58
లస: పప

1940 NDX3056249
పపరర: లలకమన షపక

1941 MLJ1972108
పపరర: రమజజబబగస షపక

94-223/1157

భరస : లలలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:41
లస: ససస స

94-222/291

94-222/294

భరస : ననరరయణ మమరరస ఛననస
ఇసటట ననస:84-11-912
వయససస:51
లస: ససస స
94-222/296

1927 NDX2453538
పపరర: రరమరరవప చచననస

94-222/297

తసడడ:డ రరమలసగస చచననస
ఇసటట ననస:84-11-912
వయససస:79
లస: పప
94-222/304

1930 NDX1517541
పపరర: సరయ రరమ గగనస

94-222/307

తసడడ:డ అపరప రరవప గగనస
ఇసటట ననస:84-13-974
వయససస:26
లస: పప
94-222/310

1933 NDX1517350
పపరర: శశషరరతనస సపశస

94-222/311

భరస : వనసకట ననరరయణ sesham
ఇసటట ననస:84-13-976
వయససస:68
లస: ససస స

94-222/329 1936 NDX0346478
1935 NDX1611749
పపరర: లకడమ నరసససహ చచఫతనఖ చసదదలల
పపరర: పవన కలమలర తషమలమలపలర

భరస : దసరర పడసరద నకకల
ఇసటట ననస:84-14-111/3
వయససస:31
లస: ససస స

94-222/285

94-222/288

భరస : ససబభరరవ ఎన
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషస ర శశషస
ఇసటట ననస:84-13-976
వయససస:29
లస: ససస స
94-222/324

1918 NDX2453405
పపరర: పరడవత ఎన

భరస : సతఖననరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:84-11-899
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ జసగమయఖ akula
ఇసటట ననస:84-13-971
వయససస:44
లస: పప

1931 NDX1408344
పపరర: వనసకట ససవర పడసరద గగననఎస

1915 NDX1611715
పపరర: వశశననధ శరమ వలవవటట

తసడడ:డ అపపయఖ శరమ valiveti
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప ఛననస
ఇసటట ననస:84-11-912
వయససస:59
లస: పప

1928 NDX2343085
పపరర: ననగలకడమ కకననథస

తసడడ:డ ఆడమ షఫసప షపక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:20
లస: పప

94-222/284

భరస : శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:84-11-898
వయససస:48
లస: ససస స

1916 NDX1631671
పపరర: వరన టటకక

1934 NDX1517418
పపరర: ననగ మలలర శశరర నకకల

1914 NDX1286988
పపరర: ససజజత కససనకకట

94-222/330

తసడడ:డ సరసబశవరరవప thmmlapalli
ఇసటట ననస:84-14-1443
వయససస:34
లస: పప
94-222/332

1939 NDX1743419
పపరర: మలరరయదనస కరకలమలనస

94-228/31

తసడడ:డ తమలస కరకలమలనస
ఇసటట ననస:84-14-1480
వయససస:64
లస: పప
94-228/57

1942 MLJ1972538
పపరర: లలలలసరహహబ షపక

94-228/58

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:46
లస: పప
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94-228/554

తసడడ:డ లలల సరహహబ
ఇసటట ననస:84-15-1179
వయససస:21
లస: పప
1946 NDX0097246
పపరర: సతఖ కకషష పడసరద జకక

94-228/66

94-228/69

94-222/334

94-222/339

94-222/342

94-222/345

94-222/348

భరస : వనసకట రమణ shaik
ఇసటట ననస:84-17-1427/40
వయససస:63
లస: ససస స

1956 NDX1205681
పపరర: వనసకటలకడమ పపపరపళళ

1959 NDX1205665
పపరర: శవననగగశశరరరరవ పపపరపళళ

1962 NDX1884171
పపరర: రగహహణణ శకరరమ

1965 NDX1882399
పపరర: కకసడయఖ పపరస

94-222/351

1968 NDX1579186
పపరర: వజయ గమనజ

94-222/340

1971 NDX1969460
పపరర: జబవపలర బభబమ షపక
తసడడ:డ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:84-17-1427/54
వయససస:27
లస: పప

1951 NDX0776070
పపరర: సశపన కగశన

94-222/333

94-222/336
1954 NDX1286947
పపరర: మహబమబ ససభభన మహమమద

1957 NDX1205673
పపరర: కకషషమమరరస పపపరపళళ

94-222/341

తసడడ:డ నఆబరరమమలలర pupala
ఇసటట ననస:84-17-1388/1
వయససస:58
లస: పప
94-222/343

1960 NDX2091478
పపరర: నసరర హన షపక

94-222/344

భరస : ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:84-17-1416/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-222/346

1963 NDX1884148
పపరర: ఉదయ కకషష శకరరమ

94-222/347

తసడడ:డ కరసతన రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:84-17-1419
వయససస:32
లస: పప
94-222/349

1966 NDX1631820
పపరర: కకసడమమ పపసదడ

94-222/350

భరస : బమలర పపసదడ
ఇసటట ననస:84-17-1427/4
వయససస:46
లస: ససస స
94-222/352

భరస : వనసకటటసశరరర గమనజ
ఇసటట ననస:84-17-1427/19
వయససస:31
లస: ససస స
94-222/354

94-228/68

తసడడ:డ మజబమదదదన mahammad
ఇసటట ననస:84-15-1462
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ పపరస
ఇసటట ననస:84-17-1427/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపసదడ
ఇసటట ననస:84-17-1427/4
వయససస:31
లస: పప
1970 NDX0313221
పపరర: షపక ఫరతమల

94-222/335

భరస : కరసతన రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:84-17-1419
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ లలరవపల
ఇసటట ననస:84-17-1427/1
వయససస:24
లస: పప
1967 NDX1631770
పపరర: వనసకటటశ పపసదడ

1953 NDX1849910
పపరర: బభలలజ కరకరర

1948 NDX0097584
పపరర: హరర పడసరద జకక

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప kesena
ఇసటట ననస:84-15-1370
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ననమబరర మలలర
ఇసటట ననస:84-17-1388/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : దచవవసదనర బబ నసస
ఇసటట ననస:84-17-1418
వయససస:29
లస: ససస స
1964 NDX1726233
పపరర: శవగగపరలకకషష బబ లలరవపల

94-228/561

తసడడ:డ కకషషమమరరస pupala
ఇసటట ననస:84-17-1388/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ ననగగశశరరరవప pupala
ఇసటట ననస:84-17-1388/2
వయససస:43
లస: ససస స
1961 NDX1882951
పపరర: రగషసన భభణమ బబ నసస

1950 NDX2969434
పపరర: రఫసయల పఠరన

94-228/65

తసడడ:డ శవ వనసకట పపనయఖ జకక
ఇసటట ననస:84-15-1182
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బమలర యఖ కరకరర
ఇసటట ననస:84-15-1410
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర�్ఆడరరడ�డడ tangirala
ఇసటట ననస:84-17-1378
వయససస:48
లస: ససస స
1958 NDX1205657
పపరర: మలధవ పపపరపళళ

94-228/67

తసడడ:డ హహసపన పఠరన
ఇసటట ననస:84-15-1209
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలణణకఖరరవప keseana
ఇసటట ననస:84-15-1370
వయససస:36
లస: ససస స
1955 NDX0313106
పపరర: వజయలకడమ తసగరరరల�

1947 AP151000396303
పపరర: గమరవయఖ ఉరర గసటట ఉరర గసటట

1945 NDX2105550
పపరర: వనయ కలమలర ఉలర గసటట

తసడడ:డ గమరవయఖ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:84-15-1182
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గమరరవయఖ ఉరర గసటట
ఇసటట ననస:84-15-1182
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద జకక
ఇసటట ననస:84-15-1185
వయససస:51
లస: ససస స
1952 NDX0775981
పపరర: కకషషకలమలరర కగశన

94-228/64

భరస : చనవరయఖ ఉరర గసటట
ఇసటట ననస:84-15-1182
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద జకక
ఇసటట ననస:84-15-1182
వయససస:34
లస: పప
1949 NDX0096800
పపరర: లకడమపరరశత జకక

1944 AP151000396296
పపరర: అరరణ ఉరర గసటట ఉరర గసటట

1969 NDX0151381
పపరర: అననమణణ మమదరపలర �

94-222/353

భరస : జయరరజ� medarapalli
ఇసటట ననస:84-17-1427/30
వయససస:31
లస: ససస స
94-222/355

1972 NDX1516139
పపరర: వనఫదచహహ పబబత

94-222/356

తసడడ:డ రరమ రరవప pabathi
ఇసటట ననస:84-17-1427/60
వయససస:28
లస: ససస స
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94-222/357

భరస : వనసకటటసశరరర ససగరన
ఇసటట ననస:84-17-1432
వయససస:28
లస: ససస స
1976 NDX1075688
పపరర: మలర ఖలరరరనరరడడడ వనననపపసల
వనననపపసల
తసడడ:డ బభలచచనననరరడడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-17-1718
వయససస:34
లస: పప
1979 AP151000396240
పపరర: శకలసతల శశషగరరర

94-228/73

94-228/200

94-228/74

94-228/77

94-222/362

94-222/365

తసడడ:డ పరపస రరడడ gudigopuram
ఇసటట ననస:84-22-38
వయససస:41
లస: పప

94-228/75

1986 AP151000396150
పపరర: అబమదలలర షపక

94-228/264

1989 NDX1517087
పపరర: బబబ రరణణ రగబభబ

1992 NDX1517319
పపరర: మననకడ ఘటట స

94-222/368

1995 NDX1726126
పపరర: ఈశశరమమ తషరక

94-222/363

1998 NDX3239316
పపరర: ససధదర మదనడడగమ

94-222/366

2001 NDX2485043
పపరర: నసరర హన షపఫక
భరస : హహసపసన ఖలన షపఫక
ఇసటట ననస:84-24-1932
వయససస:33
లస: ససస స

94-228/202

1984 AP151000396036
పపరర: సరసబరరడద డ వనననపపసల
వనననపపసల
తసడడ:డ లకకమననరరయణ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-19-501
వయససస:44
లస: పప
1987 AP151000396322
పపరర: ఆదదమ బ షపక షపక

94-228/76

94-228/265

1990 NDX1884387
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యస

94-222/364

1993 NDX1727041
పపరర: శకనవరస రరడడ యదసదల

94-222/367

తసడడ:డ నరసర రరడడ యదసదల
ఇసటట ననస:84-20-2277
వయససస:47
లస: పప
94-222/369

1996 NDX1884130
పపరర: పరఠశన ససలలసనన షపక

94-222/370

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:84-21-1570/12
వయససస:36
లస: ససస స
94-222/837

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదనడడగమ
ఇసటట ననస:84-21-1584
వయససస:32
లస: పప
94-222/389

1981 AP151000396139
పపరర: ననరరయణ శశషగరరర

తసడడ:డ అపరపరరవప యస
ఇసటట ననస:84-20-2257
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:84-21-1570/8
వయససస:46
లస: ససస స
94-222/371

94-228/199

భరస : అబమదలలర షపక
ఇసటట ననస:84-19-1723
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ ghatam
ఇసటట ననస:84-20-2277
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగ వర పడసరద కరళపఅల
ఇసటట ననస:84-21-1571
వయససస:39
లస: ససస స
2000 NDX1516329
పపరర: వనసకట రరడడడ గమడడగగపపరరస

1983 MLJ1970599
పపరర: రమలదచవ పరరమశశటట

1978 AP151000396241
పపరర: మలధవలత శశషగరరర శశషగరరర

తసడడ:డ రరఘవయఖ శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-19-149 1/1
వయససస:78
లస: పప

భరస : కకషస ర కలమలర rebba
ఇసటట ననస:84-20-2252/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలపసర రర
ఇసటట ననస:84-20-2283
వయససస:25
లస: పప
1997 NDX1632406
పపరర: ససమత కరళపఅల

94-228/201

తసడడ:డ రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:84-19-1722
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ కరఠమమన షపక
ఇసటట ననస:84-20-2270
వయససస:37
లస: పప
1994 NDX1632471
పపరర: వనసకట సరయ కకశశర కలపసర రర

1980 AP151000396180
పపరర: మధసబభబమ శశషగరరర

94-222/359

భరస : ననరరయణ శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-19-149 1/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమగయఖ పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-149/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప lakakula
ఇసటట ననస:84-20-2243
వయససస:27
లస: పప
1991 NDX1883652
పపరర: ఖలజజవల షపక

94-228/198

తసడడ:డ ననరరయణ శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-19-149 1/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపదదవనసకటటశశరరర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:84-19-1149/2
వయససస:53
లస: ససస స
1988 NDX1287101
పపరర: వజయ భభసకర లకకకలల

1977 MLJ3384062
పపరర: వరణణ శశషగరరర

1975 NDX1287093
పపరర: పరరశత లకకకలల

భరస : వనసకటటశశరరర lakakula
ఇసటట ననస:84-17-1450
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మధసబభబమ శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-19-149 1/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గయఖ
ఇసటట ననస:84-19-149/3
వయససస:37
లస: ససస స
1985 AP151000396095
పపరర: రరమమలల పరరమశశటట పరరమశశటట

94-222/358

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ గగశట
ఇసటట ననస:84-17-1432
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననరరయణ శశషగరరర
ఇసటట ననస:84-19-149 1/1
వయససస:69
లస: ససస స
1982 NDX0097824
పపరర: ససధ గయఖ

1974 NDX1883793
పపరర: వరసస దచవర ననరరయణ గగశట

1999 NDX1515883
పపరర: అబమదల షకకర షపక

94-222/372

తసడడ:డ జలలన shaik
ఇసటట ననస:84-21-1586
వయససస:29
లస: పప
94-222/390

2002 NDX1516469
పపరర: దచవరకకప కకరర

94-222/391

భరస : ససబబ రరవప kora
ఇసటట ననస:84-24-1996
వయససస:36
లస: ససస స
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2003 NDX1516436
పపరర: ససబబ రరవప కకరర
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94-222/392

తసడడ:డ కకరర kora
ఇసటట ననస:84-24-1996
వయససస:39
లస: పప
2006 NDX1516964
పపరర: మమసతనజ షపక

94-222/409

94-228/464

94-222/413

94-222/416

94-222/428

94-222/431

94-227/1357

2016 NDX1515941
పపరర: సపఫదసలల షపక

2019 NDX1631002
పపరర: వర బభబమ బబసదసలలరర

2022 NDX0441592
పపరర: బభలకకషష పపనసగగసడ

2025 NDX2352144
పపరర: శవ గసగరధర తతట

94-224/1121

2028 NDX3270360
పపరర: సరయ కకషష కకసడసరర

94-222/418

భరస : టటఫటస మదచదల
ఇసటట ననస:85-4-268FLAT NO 404 3/1
వయససస:33
లస: ససస స

2031 MLJ3561016
పపరర: మమచసచ ససనత
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:85-5-544
వయససస:36
లస: ససస స

2011 NDX1516972
పపరర: శకదచవ నలర

94-222/412

2014 NDX1287077
పపరర: నసరర హన షపక

94-222/415

2017 NDX0313056
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల�

94-222/427

భరస : వనసకటటశశరరర� bathula
ఇసటట ననస:84-27-85
వయససస:88
లస: ససస స
94-222/429

2020 NDX1517012
పపరర: హససమ షపక

94-222/430

భరస : మలబమ ససభభన shaik
ఇసటట ననస:84-27-2245
వయససస:26
లస: ససస స
94-222/432

2023 NDX2343473
పపరర: ససభభన షపక

94-228/465

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:84-81-1716
వయససస:65
లస: పప
94-224/1119

2026 NDX2352250
పపరర: గగవసదమమ గమసజ

94-224/1120

భరస : శకనవరస రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:84-226/13
వయససస:27
లస: ససస స
94-224/1626

తసడడ:డ సరసబశవ శరససస స కకసడసరర
ఇసటట ననస:84-312677/2
వయససస:38
లస: పప
94-227/1360

94-222/410

భరస : ససభభన shaik
ఇసటట ననస:84-25-2086
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప తతట
ఇసటట ననస:84-225/42
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషష గమసజ
ఇసటట ననస:84-226/13
వయససస:37
లస: పప
2030 NDX2923464
పపరర: మలణణకఖస కరకరన

94-222/414

తసడడ:డ శసకర రరవప penugonda
ఇసటట ననస:84-27-2247
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:84-117/B201
వయససస:64
లస: ససస స
2027 NDX2352284
పపరర: శకనవరస రరవప గమసజ

2013 NDX1516923
పపరర: రఘమననధ నలర

2008 NDX1517186
పపరర: ననగమణమమ కరమమపలర

భరస : రఘమననధ nilli
ఇసటట ననస:84-25-2080/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప బబసదసలలరర
ఇసటట ననస:84-27-2241
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-27-2245
వయససస:47
లస: పప
2024 NDX3210895
పపరర: సససదరర గమడడపరటట

94-222/411

తసడడ:డ బభబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:84-25-3000
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపఫన షపక
ఇసటట ననస:84-27-2240
వయససస:25
లస: ససస స
2021 NDX1882357
పపరర: హహసపసన షపక

2010 NDX1516428
పపరర: ననగగశశర రరవప పరరమ

94-222/394

భరస : రసగననయకలలల కరమమపలర
ఇసటట ననస:84-25-1109
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తవకకక ననయమడడ నలర
ఇసటట ననస:84-25-2080/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససభభన shaik
ఇసటట ననస:84-25-2090
వయససస:25
లస: ససస స
2018 NDX1631515
పపరర: మసరసన బ షపక

94-222/850

తసడడ:డ గగపరల parimi
ఇసటట ననస:84-25-2080
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:84-25-2080/1
వయససస:56
లస: ససస స
2015 NDX1516873
పపరర: షబన షపక

2007 NDX3242146
పపరర: బల తచజ ససనల మలళళలల

2005 NDX0545434
పపరర: ఆదచమమ కలసచన�

భరస : రరమయఖ� kuncha
ఇసటట ననస:84-24-2001
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బల సరశమ మలళళలల
ఇసటట ననస:84-25-215
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:84-25-2011
వయససస:45
లస: ససస స
2012 NDX1516238
పపరర: అననపపరషమమ వవమమల

94-222/393

భరస : చచననన రరడడ వనననపపసల
ఇసటట ననస:84-24-1999
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన శరయక
ఇసటట ననస:84-24-2181
వయససస:35
లస: ససస స
2009 NDX1719832
పపరర: హససన షపక

2004 NDX1516667
పపరర: మసగమమ వనననపపసల

2029 NDX2819084
పపరర: పరరశత దచవ చవల

94-200/1401

భరస : పడభభకర రరవప నసకల
ఇసటట ననస:85-1, CHETHURA HOMES
వయససస:58
లస: ససస స
94-227/64

2032 MLJ3561438
పపరర: పడసరదస మమచసచ

94-227/65

తసడడ:డ దచవదనసస
ఇసటట ననస:85-5-544
వయససస:45
లస: పప
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2033 NDX1376383
పపరర: పడమల పపలర గమర
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94-227/66

భరస : మమజగష
ఇసటట ననస:85-5-546
వయససస:39
లస: ససస స
2036 MLJ3561347
పపరర: పడకరశస మమచసచ

94-227/69

94-221/353

94-221/356

95-90/628

94-149/808

Deleted
94-226/1382

తసడడ:డ కగశవరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:85-10
వయససస:39
లస: పప
2054 MLJ3651718
పపరర: పకకరరబ షపక

95-90/629

భరస : ఏడడకకసడలల ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:60
లస: ససస స

94-221/357

2046 NDX2558740
పపరర: రరజ గగవథదటట

2049 NDX3239191
పపరర: సరసశత పరరరపలర

94-145/728

2055 NDX3171634
పపరర: రరమయఖ చలర

94-224/129

2058 NDX1857467
పపరర: కలపన ఎనగసటట

94-221/1084

2061 NDX1857426
పపరర: రవ కలమలర ఎనగసటట
తసడడ:డ శసకరయఖ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:33
లస: పప

94-221/355

2044 NDX0943159
పపరర: వజయ కలమలర మలదల

94-221/358

2047 NDX2562007
పపరర: ఝనస గగవథదటట

94-148/798

2050 NDX3239985
పపరర: ససబబ రరవప పరరరపలర

94-221/1090

తసడడ:డ కగశవ రరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:85-10
వయససస:36
లస: పప
94-226/1383

2053 NDX3016284
పపరర: వజయలకడమ పపలర గమర

94-224/1379

భరస : పసచచయఖ పపలర గమర
ఇసటట ననస:85-13-1985
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/1384

2056 NDX1855420
పపరర: అరరణన కకన

94-224/128

తసడడ:డ చటటటబభబమ కకన
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
94-224/130

భరస : రవ కలమలర ఎనగసటట
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:30
లస: ససస స
94-224/132

2041 NDX0150177
పపరర: పడవణ మలదల

భరస : రరజ గగవథదటట
ఇసటట ననస:85-9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:85-10
వయససస:31
లస: ససస స
2052 NDX2721140
పపరర: పదనమవత పరరరపలర

94-221/352

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప చలర
ఇసటట ననస:86-0-2556
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబభబమ కకన
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:28
లస: ససస స
2060 AP151000390027
పపరర: వనసకటరతనస ససరరగరరర

2043 NDX0943134
పపరర: రరసబభబమ మలదల

2038 NDX1969742
పపరర: పడశరసత మలదనల

తసడడ:డ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతశ పరరరపలర
ఇసటట ననస:85-10
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:85-62-942
వయససస:57
లస: ససస స
2057 NDX1855131
పపరర: దసరర కకన

94-221/354

తసడడ:డ యయబమ గగవథదటట
ఇసటట ననస:85-9
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యయబమ గగవథదటట
ఇసటట ననస:85-9
వయససస:31
లస: పప
2051 NDX2721132
పపరర: సతశ పరరరపలర

2040 NDX0307827
పపరర: జయలకకమ మలదల

94-227/68

తసడడ:డ రరస బభబమ మలదనల
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:54
లస: పప

భరస : జజబరరల హక �
ఇసటట ననస:85-08-884
వయససస:34
లస: ససస స
2048 NDX2558716
పపరర: రరజ గగవథదటట

94-224/1381

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:38
లస: పప
2045 MLJ3653573
పపరర: ఉమమమకలలలససమ�

2037 NDX3164787
పపరర: ననగ లకడమ వనలరసకక

2035 NDX1376375
పపరర: మమజగష పపలర గమర

తసడడ:డ ససగఠత రరవప
ఇసటట ననస:85-5-546
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:85-5-1486
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:85-7
వయససస:46
లస: ససస స
2042 MLJ3535010
పపరర: ననగరరజ మలదల

94-227/67

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:85-5-546
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదనసస
ఇసటట ననస:85-5-546
వయససస:50
లస: పప
2039 NDX0307868
పపరర: కననఖ కలమలరర మలదల

2034 MLJ3561370
పపరర: ధనలకడమ మమచసచ

2059 NDX1857335
పపరర: పదమ ఎనగసటట

94-224/131

భరస : ససకయఖ ఎనగసటట
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:46
లస: ససస స
94-224/133

2062 MLJ3543089
పపరర: శకనవరససలల ససరరగరరర

94-224/134

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ససరరగరరర
ఇసటట ననస:86-1-26
వయససస:36
లస: పప
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2063 MLJ3544616
పపరర: ఆదదలకడమ పపసటపరటట
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94-224/145

భరస : సరసబశవరరవప పపసటపరటట
ఇసటట ననస:86-1-50
వయససస:53
లస: ససస స
2066 NDX2817286
పపరర: ససత మహలకడమ నమమల

94-224/1401

2064 NDX2552123
పపరర: శకనవరస నమమల

94-224/1192

2065 NDX2873370
పపరర: ఏడడకకసడలల

94-224/1400

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నమమల
ఇసటట ననస:86-1-64 4/2 RAMAIAH NAGAR
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:86-1-64 4/2 RAMAIAH NAGAR
వయససస:50
లస: పప

2067 NDX3086105
పపరర: అపసర బభష షపక

2068 NDX1734301
పపరర: శశశలజ మలమళళ

94-224/1402

94-224/1127

భరస : ఏడడకకసడలల నమమల
ఇసటట ననస:86-1-64 4/2 RAMAIAH NAGAR
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:86-1-71/3 RAMAIAH NAGAR
వయససస:56
లస: పప

భరస : శసకర మలమళళ
ఇసటట ననస:86-1-76
వయససస:26
లస: ససస స

2069 NDX1734343
పపరర: అనససయమమ మలమళళ

2070 NDX1734335
పపరర: బడహయఖ మలమళళ

2071 NDX2470433
పపరర: జజజ న వనసకట పడసనన ఆకరశస

94-224/1128

భరస : ననగగశశర రరవప మలమళర
ఇసటట ననస:86-1-76
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మలమళళ
ఇసటట ననస:86-1-76
వయససస:33
లస: పప

94-224/1132 2073 NDX2419737
2072 NDX2502821
పపరర: ఘన వనసకట పడసనన ఆకరశస
పపరర: రమమష బభబమ ఆకరశస

తసడడ:డ రమమష బభబమ ఆకరశస
ఇసటట ననస:86-1-88
వయససస:28
లస: ససస స
2075 NDX2281434
పపరర: రరజజశన షపక

94-224/1133

94-224/153

94-224/1385

Deleted
94-224/150

భరస : శకధర యలరర గడడ
ఇసటట ననస:86-1-861
వయససస:31
లస: ససస స
2087 NDX1358985
పపరర: సరసబమ చలలక

తసడడ:డ రతనస చలలక
ఇసటట ననస:86-1-1114
వయససస:33
లస: పప

94-224/1134

2082 NDX3210879
పపరర: రమమష కలమమరర

94-224/1382

94-223/34

2088 NDX1114461
పపరర: కరరణ చలలక

94-224/1386

2091 NDX2737641
పపరర: హజరత వల షపక
తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:86-1-2005
వయససస:18
లస: పప

94-224/1145

2080 NDX2374619
పపరర: పడసనన కలమలర మకరకల

94-224/149

2083 NDX2838324
పపరర: ఖససస ఖలన పటట న

94-227/1361

తసడడ:డ ఖజ ఖలన రరవపరర
ఇసటట ననస:86/1/413/1
వయససస:36
లస: పప
94-224/151

2086 NDX1473073
పపరర: శకధర యలరర గడడ

94-224/152

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:86-1-861
వయససస:36
లస: పప
94-223/35

భరస : రతనస చలలక
ఇసటట ననస:86-1-1114
వయససస:47
లస: ససస స
94-223/37

2077 NDX2281574
పపరర: హహరర షపక

తసడడ:డ హహసపసన మకరకల
ఇసటట ననస:86-1-359
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగనన కలమమరర
ఇసటట ననస:86-1/396
వయససస:36
లస: పప
2085 NDX1473065
పపరర: సరమలమజఖస యలరర గడడ

94-224/1407

భరస : అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:86-1-150 FIRST LINE
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:86-1-861
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ చలలక
ఇసటట ననస:86-1-1114
వయససస:29
లస: ససస స
2090 NDX1114412
పపరర: దనసస చలలక

2079 NDX2774412
పపరర: జన బభష షపక

2074 NDX2419729
పపరర: ఇసదదర ఆకరశస
భరస : రమమష బభబమ ఆకరశస
ఇసటట ననస:86-1-88
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:86-01-171
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-1/396
వయససస:38
లస: పప

2084 NDX1473081
పపరర: ననగ ససనత యలరర గడడ

94-224/1406

భరస : శకనవరసరరవప దనరర
ఇసటట ననస:86-1-105
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-1-166, 1/1
వయససస:43
లస: పప
2081 NDX3215480
పపరర: ఖలససస షపక

2076 NDX2507697
పపరర: ససతతషమమ దనరర

94-224/1131

తసడడ:డ రమమష బభబమ ఆకరశస
ఇసటట ననస:86-1-88
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప ఆకరశస
ఇసటట ననస:86-1-88
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనన మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:86-1-99
వయససస:22
లస: ససస స
2078 NDX2366375
పపరర: మసరసన వల షపక

94-224/1129

2089 NDX1114388
పపరర: వనసకటపపయఖ చలలక

94-223/36

తసడడ:డ రతనస చలలక
ఇసటట ననస:86-1-1114
వయససస:31
లస: పప
94-223/1338

2092 NDX2509792
పపరర: శకనస బసడడ

94-224/154

తసడడ:డ లలలల బసడడ
ఇసటట ననస:86-2-45
వయససస:23
లస: పప
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2093 NDX0759563
పపరర: పరరశత నలపప
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94-224/155

భరస : శవకలమలర నలపప
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:35
లస: ససస స
2096 NDX2375285
పపరర: మహహశ మసగళగరరర

94-224/158

94-224/1413

94-224/1576

94-224/163

94-224/175

94-224/178

94-224/181

94-224/196

తసడడ:డ మజరస ఎ నబబర
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:70
లస: పప

2101 NDX2773216
పపరర: శక ససజనఖ కకటభరర

94-224/1415

2104 NDX0759118
పపరర: శవ కలమలర మసగళగరరర

94-224/162

94-224/1416 2107 MLJ3543584
2106 NDX2780328
పపరర: కకటటశశర రరవప నమమకరయల
పపరర: పపమ
డ లలత కకయఖలమమడడ

2109 NDX0759456
పపరర: నననమమ మసగళగరరర

2112 MLJ2235430
పపరర: రమణమమ చచనన

2115 NDX1321496
పపరర: ఆనసద కలమలరఠ ఎనబబర

2118 NDX1855297
పపరర: జమలల బభషర షపక

2121 NDX0430124
పపరర: ననగమమ వననకకట
భరస : ససబభబరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-452
వయససస:77
లస: ససస స

94-224/174

తసడడ:డ బభలకకటయఖ కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:86-2-439
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/176

2110 MLJ2234847
పపరర: ఆదదలకడమ చచనన

94-224/177

భరస : కనకయఖ చచనన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:38
లస: ససస స
94-224/179

2113 NDX0759076
పపరర: ఆసజనవయమలల మసగళగరరర

94-224/180

తసడడ:డ బభబమరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:42
లస: పప
94-224/194

2116 NDX1735069
పపరర: ఆనసద హహలలన మమకకసపపడడ

94-224/195

భరస : శశఖర బభబమ లలట మమకకసపపడడ
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:47
లస: ససస స
94-224/197

తసడడ:డ అబమదల యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:40
లస: పప
94-224/199

94-224/160

తసడడ:డ బభబమరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-428
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకకసస సదనసస ఎనబబర
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మజగష ఎనబబర
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:70
లస: ససస స
2120 NDX0505321
పపరర: ఆనసదరరవప ఎనబబర

94-224/161

భరస : బమడచ చచనన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడచ చచనన
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:43
లస: పప
2117 NDX1321488
పపరర: ససవరరస మమ ఎనబబర

2103 AP151000390623
పపరర: రమణ నమమకరయల

2098 NDX0759415
పపరర: కకషష మసగళగరరర

భరస : శవరజ కకటభరర
ఇసటట ననస:86-2-424
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లలలల బసడడ
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:42
లస: ససస స
2114 MLJ2235182
పపరర: కనకయఖ చచనన

94-224/1414

తసడడ:డ ఎలర యఖ నమమకరయల
ఇసటట ననస:86-2-428
వయససస:45
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-2-442
వయససస:22
లస: ససస స
2111 NDX2374940
పపరర: తరరమల బసడడ

2100 NDX2773315
పపరర: శవరజ కకటభరర

94-224/157

తసడడ:డ గమరవయఖ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటయఖ నమమకరయల
ఇసటట ననస:86-2-428
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ నమమకరయల
ఇసటట ననస:86-2-428
వయససస:52
లస: పప
2108 NDX2374932
పపరర: వజయ దసరర బసడడ

94-224/159

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:86-2-424
వయససస:31
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:86-2-424
వయససస:59
లస: ససస స
2105 AP151000390543
పపరర: కకటయఖ నమమకరయల

2097 NDX0758813
పపరర: ననన మసగళగరరర

2095 NDX0759662
పపరర: శవకలమలరర మసగళగరరర

భరస : ననగగశశరరరవప మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బబ మమమ
ఇసటట ననస:86-2-424
వయససస:36
లస: ససస స
2102 NDX2768406
పపరర: ససబమబలల కకటభరర

94-224/156

భరస : కకషష మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:86-2-81
వయససస:23
లస: పప
2099 NDX2765956
పపరర: మలధవ బబ మమమ

2094 NDX0758912
పపరర: సపఫదమమ మసగళగరరర

2119 NDX0505941
పపరర: కకకసస సదనస ఎనబబర

94-224/198

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఎనబబర
ఇసటట ననస:86-2-451
వయససస:50
లస: పప
94-224/200

2122 NDX2710721
పపరర: పదనమవత వననకకట

94-224/1195

తసడడ:డ శవ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-452
వయససస:25
లస: పప
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2123 NDX2710630
పపరర: భవన వననకకట
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94-224/1196

తసడడ:డ శవ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-452
వయససస:21
లస: ససస స
2126 NDX1389154
పపరర: కకటటశశరర వననకకట

94-224/203

94-224/206

94-224/1422

94-224/218

94-224/221

94-224/224

94-224/309

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:25
లస: పప

2136 AP151000390541
పపరర: వనసకటటశశరరరవప భజసతడ

2139 NDX0908087
పపరర: మరరవల షపక

2142 MLJ2231132
పపరర: వరలకడమ పసలరల

2145 NDX0146647
పపరర: వరసవ శకలకడమ లకకమశశటట

94-224/312

2148 NDX1937111
పపరర: కనక దసరర ననగరరజ

94-224/219

2151 NDX1122266
పపరర: రవసదడ దసడచ
తలర : పరరశత దసడచ
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:34
లస: పప

2131 NDX3036399
పపరర: కలమలరర మనస

94-224/1383

2134 NDX1734855
పపరర: కకటటశశరర భజసతడ

94-224/217

2137 NDX0145649
పపరర: ఖలసససబ షపక

94-224/220

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:86-3-408
వయససస:36
లస: ససస స
94-224/222

2140 NDX1735093
పపరర: జజరఠన షపక

94-224/223

భరస : అబమదల అనశర షపక
ఇసటట ననస:86-3-409
వయససస:40
లస: ససస స
94-224/229

2143 NDX2485415
పపరర: దసరర రరవప నమమకరయల

94-224/230

తసడడ:డ శకనస నమమకరయల
ఇసటట ననస:86-3-464
వయససస:33
లస: పప
94-224/310

2146 NDX0565333
పపరర: ననగమరఠబ షపక

94-224/311

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/313

భరస : ననగరరజ రరజవరమ ననగరరజ
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:46
లస: ససస స
94-224/315

94-224/205

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-830
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస లకడమశశటట
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస లకడమశశటట
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:47
లస: ససస స
2150 NDX1842377
పపరర: ననగమర వల షపక

94-223/1173

భరస : శకనవరసరరవప పసలరల
ఇసటట ననస:86-3-464
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:29
లస: ససస స
2147 MLJ3543303
పపరర: శకవరణణ లకడమశశటట

2133 NDX2959187
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప

2128 NDX1389139
పపరర: పడసరద వననకకట

భరస : మలరక మనస
ఇసటట ననస:86-02-454
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసవరన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-408
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-409
వయససస:52
లస: పప
2144 NDX0565382
పపరర: మసరసన బ షపక

94-224/207

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-830
వయససస:53
లస: పప

భరస : మగలలల షపక
ఇసటట ననస:86-3-408
వయససస:55
లస: ససస స
2141 NDX1802736
పపరర: అబమదల అనశర షపక

2130 NDX2173268
పపరర: బమలలర మమ మననస

94-224/202

తసడడ:డ ససబభబ రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ వలలర పప
ఇసటట ననస:86-2-592
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:86-2-830
వయససస:50
లస: ససస స
2138 NDX0909044
పపరర: దరరరబ షపక

94-224/204

తసడడ:డ బబ రకయఖ మననస
ఇసటట ననస:86-2-454
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ రకయఖ మనస
ఇసటట ననస:86-2-454
వయససస:43
లస: పప
2135 AP151000390642
పపరర: దసరర భజసతడ

2127 AP151000390625
పపరర: కకటటశశరర వననకకట

2125 NDX1389147
పపరర: లలత వననకకట

తసడడ:డ పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:65
లస: పప
2132 NDX3142676
పపరర: మలరక మనస

94-224/201

తసడడ:డ శవ పడసరద వనననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడసరద వననకకట
ఇసటట ననస:86-2-453
వయససస:42
లస: ససస స
2129 AP151000390544
పపరర: శవపడసరద వననకకట

2124 NDX1486035
పపరర: మమత వనననకకట

2149 NDX0565176
పపరర: ఆశరబ షపక

94-224/314

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:60
లస: ససస స
94-224/316

2152 NDX0430538
పపరర: శకనవరసరరవప లకడమశశటట

94-224/317

తసడడ:డ SRIRAMULU లకడమశశటట
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:55
లస: పప

Page 226 of 304

2153 NDX0565358
పపరర: వరల షపక
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94-224/318

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:86-3-522
వయససస:60
లస: పప
2156 NDX1078930
పపరర: మమరళకకషష చరరమలమళళ

94-224/354

94-223/1345

94-224/1453

94-224/1463

94-224/387

94-224/390

94-224/1468

తసడడ:డ మదర షపక
ఇసటట ననస:86-3-628 , 4 line
వయససస:47
లస: పప

2166 NDX3109824
పపరర: జజన బ షపక

2169 NDX0753863
పపరర: అమరరననసర షపక

2172 NDX0020172
పపరర: మహమమద సలలర షపక

2175 NDX3161601
పపరర: కరఠమమన షపక

94-224/1475

2178 NDX2759231
పపరర: పటభన పటభన

94-224/1464

2181 NDX3283405
పపరర: మసరసన వల సయద సయద
భసధసవప: మలబమల సపటడ మలబమల
ఇసటట ననస:86/3/634
వయససస:37
లస: పప

2161 NDX2509875
పపరర: సరయ దసరర పడసరద బసడడ

94-224/373

2164 NDX3149242
పపరర: రసజజన బఇవనఫ బనగరనపలలర

94-222/782

2167 NDX2751535
పపరర: అబమదల పసర షపక

94-224/1465

తసడడ:డ సపఫదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-583
వయససస:33
లస: పప
94-224/388

2170 NDX0753871
పపరర: కరఠమమన షపక

94-224/389

భరస : మహమమద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:56
లస: ససస స
94-224/391

2173 NDX0753889
పపరర: మహమమద ఖలససస షపక

94-224/392

తసడడ:డ జరఫనసలలరబద న షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:61
లస: పప
94-224/1469

2176 NDX2772713
పపరర: వనసకట ససజన బసగమమళర

94-224/1427

తసడడ:డ శకనవరససలల బసగమమళర
ఇసటట ననస:86-3-0596
వయససస:19
లస: ససస స
94-224/1476

భరస : గమసటటరర పటభన
ఇసటట ననస:86-3-617
వయససస:19
లస: ససస స
94-224/1477

94-224/356

భరస : చన లలలయఖ బనగరనపలలర
ఇసటట ననస:86-03-583
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖలన షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:86-3-617
వయససస:35
లస: ససస స
2180 NDX2766467
పపరర: ఖలశస శశశదన షపక

94-224/1454

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:61
లస: పప
2177 NDX2759215
పపరర: ఫరతమల సయఖద

2163 NDX3018124
పపరర: రరధదక బసడడ

2158 AP151000390042
పపరర: లకమయఖ చరరమలమళళ

తసడడ:డ పరసడడ బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-564
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:30
లస: పప
2174 NDX3161296
పపరర: మహమమద ఖలన షపక

94-224/372

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-583
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మహమమద సరలలర షపక
ఇసటట ననస:86-3-588
వయససస:29
లస: ససస స
2171 NDX0753897
పపరర: బషసర అహమమద షపక

2160 NDX2509867
పపరర: సరయ ధరమ పడసరద బసడడ

94-224/353

తసడడ:డ ససబబయఖ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:86-3-542
వయససస:83
లస: పప

భరస : కకశశర బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-564
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:86-3-583
వయససస:59
లస: ససస స
2168 NDX1967928
పపరర: నజమల షపక

94-224/355

తసడడ:డ పసడడ బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-564
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నరరక
ఇసటట ననస:86-3-564
వయససస:57
లస: పప
2165 NDX3018132
పపరర: ఝలనబ షపక

2157 AP151000390428
పపరర: శకహరరరరవప చరరమలమళళ

2155 AP151000390315
పపరర: లకడమ చరరమలమళళ

భరస : శకహరరరరవప చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:86-3-542
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:86-3-542
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగ దసరర పడసరద బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-564
వయససస:24
లస: ససస స
2162 NDX3093200
పపరర: ఆసజనవయమలల నరరక

94-224/352

తసడడ:డ శకహరర రరవప చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:86-3-542
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరఠ రరవప చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:86-3-542
వయససస:29
లస: పప
2159 NDX3092038
పపరర: ననగ లకడమ బసడడ

2154 NDX1079284
పపరర: పడతతఖష చరరమలమళళ

2179 NDX2753259
పపరర: ఇసèమఏల మహమమద

94-227/1430

తసడడ:డ యలకబభల
ఇసటట ననస:86-3.-617
వయససస:29
లస: పప
94-224/1639

2182 NDX1376441
పపరర: ససజజత కలమలరర వరణణయసబభడడ

94-227/70

భరస : వర బడహమ ననగగసదడ దనససమయఖ పసచచక
ఇసటట ననస:86-3-655
వయససస:55
లస: ససస స
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2183 MLJ2236230
పపరర: వజయలకడమ బసడడ
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94-224/400

భరస : కకషస ర బభబమ బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:37
లస: ససస స
2186 MLJ2236271
పపరర: కకషస ర బసడడ

94-224/403

94-224/411

94-224/414

94-223/1347

94-224/441

94-224/444

94-224/447

తసడడ:డ చటటటబభబమ శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:37
లస: పప

2196 NDX2634178
పపరర: నగఠనన షపక

2199 NDX1306794
పపరర: రమణ నవననవత

2202 NDX1079037
పపరర: రరజ నననవత

2205 NDX2756708
పపరర: బభనవత భభగఖ లకడమ

94-224/451

2208 MLJ3543246
పపరర: వజయలకడమ శశటట పలర

94-224/1203

2211 NDX1486043
పపరర: శకనవరస రరవప శశటట పలర
తసడడ:డ చటటట బభబమ శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:40
లస: పప

2191 NDX0431569
పపరర: గగరరశసకర అసతరరజ

94-224/413

2194 NDX3166881
పపరర: హససన పఠరన

94-223/1181

2197 NDX2630416
పపరర: రఫస షపక

94-224/1226

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:18
లస: పప
94-224/442

2200 NDX2053353
పపరర: అనసష నవణవత

94-224/443

భరస : మధసబభబమ నవణవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:29
లస: ససస స
94-224/445

2203 NDX1306802
పపరర: మధసబభబమ ననయక నవననవత

94-224/446

తసడడ:డ సస మలననయక నవననవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:32
లస: పప
94-224/1483

2206 NDX1485664
పపరర: శక లకడమ శశటట పలర

94-224/450

భరస : శకనవరసరరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:31
లస: ససస స
94-224/452

భరస : శవరరమకకషష శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:39
లస: ససస స
94-224/454

94-224/410

భరస : సతస ర పటట న
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభనవత శసకర
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజగష శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:30
లస: ససస స
2210 MLJ3543196
పపరర: రరజగష శశటట పలర

94-223/1180

భరస : సస మమ ననయక నననవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల నననవరత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:60
లస: పప
2207 NDX2509826
పపరర: రజన శశటట పలర

2193 NDX3156569
పపరర: గగసప బభష షపక

2188 NDX2044014
పపరర: అననపపరష అసతరరజ

తసడడ:డ కకషషమమరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-667
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సస మ ననయక నవననవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మమ ననయక నననవత
ఇసటట ననస:86-3-732
వయససస:34
లస: ససస స
2204 AP151000390056
పపరర: సస మమ నననవరత

94-224/412

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:86-3-731/1
వయససస:39
లస: ససస స
2201 NDX1078732
పపరర: శవపరరశత నవననవత

2190 MLJ2236099
పపరర: ఈశశరరరవప అసతరరజ

94-224/402

భరస : గగరర శసకర అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-667
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:86-3-726
వయససస:55
లస: ససస స
2198 NDX0154252
పపరర: శకదచవ కటకస

94-224/404

తసడడ:డ కకషషమమరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-667
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమమరరస అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-667
వయససస:45
లస: పప
2195 NDX3165693
పపరర: పరఖరరయలనన షపక

2187 MLJ2237337
పపరర: పరసడడ బసడడ

2185 MLJ2236776
పపరర: దసరర మమ బసడడ

భరస : ససబభబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:43
లస: పప

భరస : రఘననధ అసతరరజ
ఇసటట ననస:86-3-667
వయససస:37
లస: ససస స
2192 AP151000390148
పపరర: రఘమననధ అసతరరజ

94-224/401

భరస : పరసడడ బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:86-3-664
వయససస:41
లస: పప
2189 NDX0431643
పపరర: సరరత అసతరరజ

2184 MLJ2236248
పపరర: ససజజత బసడడ

2209 NDX1782565
పపరర: ననగగశశరమమ శశటట పలర

94-224/453

భరస : చటటట బభబమ శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:63
లస: ససస స
94-224/455

2212 MLJ3543709
పపరర: శవరరమకకషష శశటట పలర

94-224/456

తసడడ:డ చటటటబభబమ శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:45
లస: పప
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2213 NDX0908558
పపరర: చటటటబభబమ శశటట పలర
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94-224/457

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప శశటట పలర
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:64
లస: పప
2216 NDX0565903
పపరర: వనసకట లకడమ పస తషలలరర

94-224/1484

94-224/458

2217 NDX0565861
పపరర: శశశలజ పస తషలలరర

భరస : లకమయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:57
లస: ససస స

2220 NDX0153403
పపరర: తరరపతయఖ పస తషలలరర

94-224/459

94-224/464

తసడడ:డ బభబమరరవప పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:65
లస: పప
2225 NDX1328970
పపరర: జనకక లకడమ పపరరమలళళ

94-224/462

94-224/480

2226 NDX1421411
పపరర: గమరవమమ కకనసగమల

94-224/465

భరస : మసరసనశల పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:53
లస: ససస స

2229 NDX0566588
పపరర: ఖలదరఖలన పఠరన

94-224/481

94-224/486

తసడడ:డ ససబభబరరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:51
లస: పప
2234 NDX0908368
పపరర: వనసకటటశశరరర రరమలనసతల

2232 NDX1306695
పపరర: పడమలల రరమలనసతల

94-224/463

2224 NDX0152751
పపరర: పసలల కరవపరర

94-224/466

2227 MLJ2230928
పపరర: నరమలలమమరఠ పపరరమలళళ

94-224/482

భరస : శకనవరసరరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:44
లస: ససస స
94-224/484

తసడడ:డ మసరసనశల పఠరన
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:38
లస: పప

2231 MLJ2230506
పపరర: శకనసవరసరరవప పపరరమలళళ

2221 MLJ3543139
పపరర: పస తషరరజ పస తషలలరర

తసడడ:డ ననగయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:86-3-737
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననరరయణ కకనసగమల
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:43
లస: ససస స
94-224/483

94-224/460

తసడడ:డ లకమయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : పరలల కరవపరర
ఇసటట ననస:86-3-737
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరమలళళ
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:26
లస: ససస స
2228 NDX0566554
పపరర: రహమత బ పఠరన

2223 NDX0152074
పపరర: రరణణ కరవపరర

2218 NDX0605790
పపరర: ఫసభ పసడయదరరరన వనమలటట
తసడడ:డ బబనరఠర రరజ వనమలటట
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:33
లస: పప

2222 AP151000390074
పపరర: లకమయఖ పస తషలలరర

94-224/1485

తసడడ:డ పరమదఅలల యలర మసద
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-224/461

2215 NDX3168259
పపరర: పరమదలల శకనవరస రరవప

Deleted

తసడడ:డ పరమదఅలల యలర మసద
ఇసటట ననస:86-3-735
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ పస తషలలరర
ఇసటట ననస:86-3-736/1
వయససస:28
లస: ససస స
2219 AP151000390213
పపరర: లకడమ పస తషలలరర

2214 NDX3155439
పపరర: పరమదలల శకనవరస రరవప

2230 NDX1421437
పపరర: ననరరయణ కకనసగమల

94-224/485

తసడడ:డ ననగయఖ కకనసగమల
ఇసటట ననస:86-3-743
వయససస:47
లస: పప
94-224/508

భరస : రరజ రరమలనసతల
ఇసటట ననస:86-3-749
వయససస:27
లస: ససస స

2233 NDX0909291
పపరర: పరరశత రరమలనసతల

94-224/509

భరస : వనసకటటశశరరర రరమలనసతల
ఇసటట ననస:86-3-749
వయససస:48
లస: ససస స

94-224/510

తసడడ:డ కకటయఖ రరమలనసతల
ఇసటట ననస:86-3-749
వయససస:50
లస: పప

7830 NDX1287341
పపరర: ననగ లకకమ అసబటట
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94-222/561

భరస : శకనవరస రరడడడ ambati
ఇసటట ననస:88-12-3761
వయససస:38
లస: ససస స
7833 NDX2173086
పపరర: కకటటశశరమమ గగపసదచసస
భరస : సతఖననరరయణ గగపసదచసస
ఇసటట ననస:88-12-3762
వయససస:33
లస: ససస స

7831 NDX1154509
పపరర: శవగణణశ కలమలర చలలర

94-222/562

తసడడ:డ వవసకట ననరరయణ challa
ఇసటట ననస:88-12-3761
వయససస:34
లస: పప
94-222/565

7834 NDX2172989
పపరర: ననరరయణ వడర మలనస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప వడర మలనస
ఇసటట ననస:88-12-3762
వయససస:29
లస: పప

7832 NDX1287291
పపరర: శకనవరసరరవప అసబటట

94-222/563

తసడడ:డ పరపస రరడడడ ambati
ఇసటట ననస:88-12-3761
వయససస:41
లస: పప
94-222/566

7835 NDX2173037
పపరర: సతఖననరరయణ గగపసదచసస

94-222/567

తసడడ:డ చచననయఖ గగపసదచసస
ఇసటట ననస:88-12-3762
వయససస:44
లస: పప
Page 229 of 304

7836 NDX0942854
పపరర: గసగమమ మకకల
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94-222/568

తసడడ:డ సతఖననరరయణ mokalla
ఇసటట ననస:88-12-3769
వయససస:33
లస: ససస స
94-222/571

తసడడ:డ మహమమద shaik
ఇసటట ననస:88-12-3771
వయససస:43
లస: పప
94-222/574

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yadalavarpu
ఇసటట ననస:88-12-3775
వయససస:25
లస: పప
94-222/577

తసడడ:డ సపఫదస shaik
ఇసటట ననస:88-12-3786
వయససస:35
లస: పప

7843 NDX0499194
పపరర: శవ పడసరద యదలపపరపప

7846 NDX1883033
పపరర: లకడమ శవధద

94-222/580

తసడడ:డ మహహదదదన� shaik
ఇసటట ననస:88-12-3794
వయససస:40
లస: పప

7849 NDX1287382
పపరర: వనసకట రమణమమ మమకలక

94-222/575

94-222/583

భరస : వనసకటటశశరరర angadi
ఇసటట ననస:88-12-3799
వయససస:28
లస: ససస స

7852 NDX1515560
పపరర: శరఠష ననననబబ యన

94-222/578

94-222/586

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3800
వయససస:28
లస: ససస స

7855 NDX2159268
పపరర: వనసకట రమణ గరలస

94-222/581

తసడడ:డ నరసయఖ ససద
ఇసటట ననస:88-12-3802
వయససస:27
లస: పప

7858 NDX2091452
పపరర: హనసమసత రరవప ససదన

94-222/584

7861 NDX1644484
పపరర: సరసశత దనసరర

94-222/587

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-12-3822
వయససస:52
లస: పప

7847 NDX1881599
పపరర: కరజజవల షపక

94-222/579

7850 NDX1031723
పపరర: జయరరమ అసగడడ

94-222/582

7853 NDX1515735
పపరర: లకకమ అదదమళళ

94-222/585

7856 NDX1515578
పపరర: శకనవరసరరవప ననననబబ యన

94-222/588

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3800
వయససస:51
లస: పప
94-222/590

7859 NDX1515479
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ బరస

94-222/591

తసడడ:డ నమమరరడడడ బరస
ఇసటట ననస:88-12-3803
వయససస:27
లస: పప
94-200/818

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:88-12-3807
వయససస:37
లస: ససస స

94-222/593 7864 NDX1287358
7863 NDX0115840
పపరర: ససరఖననరరయణ� లలకలలపప�
పపరర: కకషష రరడడడ గమసటక

94-222/576

భరస : యగగసదడ అదదమళళ
ఇసటట ననస:88-12-3800
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ ససదన
ఇసటట ననస:88-12-3802
వయససస:36
లస: పప
94-200/1821

7844 NDX0499145
పపరర: యడల పరరపప వనసకటటశశరరర�

తసడడ:డ రసగయఖశశటట angadi
ఇసటట ననస:88-12-3795
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరలస
ఇసటట ననస:88-12-3800
వయససస:33
లస: ససస స
94-222/589

94-222/573

తసడడ:డ చనన పశరచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-12-3793
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:88-12-3800
వయససస:26
లస: ససస స

7854 NDX1515545
పపరర: అనసష ననననబబ యన

7841 NDX1611756
పపరర: ఇససమలల షపక

తసడడ:డ యలమసద� yadalavarpu
ఇసటట ననస:88-12-3775
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ angadi
ఇసటట ననస:88-12-3795
వయససస:36
లస: ససస స

7851 NDX1031640
పపరర: మలనస అసగడడ

94-222/570

తసడడ:డ జజన shaik
ఇసటట ననస:88-12-3774
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసగయఖ శవధద
ఇసటట ననస:88-12-3793
వయససస:30
లస: ససస స

7848 NDX0498477
పపరర: షపక జజన�

తసడడ:డ యరకయఖ� lookalapu
ఇసటట ననస:88-12-3822
వయససస:48
లస: పప

94-222/572

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యదలపపరపప
ఇసటట ననస:88-12-3775
వయససస:29
లస: పప

7845 NDX1176171
పపరర: జజన షపక

భరస : వరసజనవయమలల అమలరగసపమ
ఇసటట ననస:88-12-3805/1
వయససస:53
లస: ససస స

7840 NDX1232727
పపరర: షపక ఆయశర

7838 NDX1232743
పపరర: లసగసపలర పదమ

భరస : వవసకటటశశరరర ligampalli
ఇసటట ననస:88-12-3771
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరమఈల shaik
ఇసటట ననస:88-12-3774
వయససస:32
లస: ససస స

7842 NDX1611848
పపరర: యదలపపరపప శకనవరసస

7860 NDX3279874
పపరర: శతమమ అమలరగసపమ

94-222/569

తసడడ:డ గగస shaik
ఇసటట ననస:88-12-3771
వయససస:33
లస: ససస స

7839 NDX1232669
పపరర: షపక గగస

7857 NDX2045491
పపరర: రరమ కకషష ససద

7837 NDX1232685
పపరర: షపక శకకలల

7862 NDX1941906
పపరర: ససధఖ గమసటక

94-222/592

తసడడ:డ పరగమసశర రరడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-12-3816
వయససస:25
లస: ససస స
94-222/594

7865 NDX2172997
పపరర: ననగమణణ పలర పస డ లల

94-222/595

భరస : రరమ చసదడ రరవప పలర పస డ లల
ఇసటట ననస:88-12-3827
వయససస:36
లస: ససస స
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7866 NDX1287366
పపరర: మహ లకమమమ గమసటక

94-222/596

భరస : కకషరష రరడడడ guntaka
ఇసటట ననస:88-12-3827
వయససస:46
లస: ససస స

7867 NDX1232420
పపరర: లలకలలపప రరజగశశరఠ

భరస : ససరఖననరరయణ lukalapu
ఇసటట ననస:88-12-3892
వయససస:42
లస: ససస స

94-200/820 7870 NDX1232644
7869 NDX1688425
పపరర: వనసకటశశరరయలమమ కరమఇనడడ
పపరర: షపక సలలమ

తసడడ:డ పసచచనఆ కరమఇనడడ
ఇసటట ననస:88-13-90
వయససస:27
లస: ససస స
7872 NDX2888741
పపరర: పపడమ చసద పరష

94-200/1632

94-222/600

94-222/603

94-222/606

94-222/609

94-222/612

తసడడ:డ ఆసడడస� motumarri
ఇసటట ననస:88-13-3690
వయససస:50
లస: పప

7882 NDX0498824
పపరర: మలల వనసకరటరరమరరడడ �

7885 NDX1969429
పపరర: రరమమ చలపరరరబ

7888 NDX0645648
పపరర: తరరపతమమ ఇనగసటట�

94-222/615

7891 NDX0498048
పపరర: పపడమ మమరర�

94-222/604

7894 NDX2053510
పపరర: కలమలరర తనళళ
ర రర
భరస : శకనవరస రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3691
వయససస:43
లస: ససస స

7874 NDX1969452
పపరర: ననరరయణమమ నరరల

94-222/599

7877 NDX1527482
పపరర: సతఖననరరయణ యరక

94-222/602

7880 NDX0499012
పపరర: నలర పప శశశలజ�

94-222/605

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ nalapu
ఇసటట ననస:88-13-3686
వయససస:38
లస: ససస స
94-222/607

7883 NDX0498774
పపరర: మలల ససరగష�

94-222/608

తసడడ:డ వజయరరడ�డడ mole
ఇసటట ననస:88-13-3686
వయససస:34
లస: పప
94-222/610

7886 NDX0312355
పపరర: బ ఎలర పరప�

94-222/611

తసడడ:డ గగపరల�
ఇసటట ననస:88-13-3687
వయససస:44
లస: పప
94-222/613

7889 NDX2105766
పపరర: నరసససహ రరడడడ పడడగపరటట

94-222/614

తసడడ:డ ససబభబ రరడడ పడడగపరటట
ఇసటట ననస:88-13-3689
వయససస:31
లస: పప
94-222/616

భరస : పపడమ బభబమ� p
ఇసటట ననస:88-13-3690
వయససస:30
లస: ససస స
94-222/618

94-200/1180

తసడడ:డ పపలర యఖ యరక
ఇసటట ననస:88-13-3683
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటభడమరరడడడ� inganti
ఇసటట ననస:88-13-3688
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏలలశశర రరవప� padigapatti
ఇసటట ననస:88-13-3690
వయససస:30
లస: ససస స
7893 NDX0497974
పపరర: మటమరరక ఏలలశశర రరవప�

94-222/601

తసడడ:డ కకసడయఖ చలపరరరబ
ఇసటట ననస:88-13-3687
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరగష బభబమ చలపరరరబ
ఇసటట ననస:88-13-3688
వయససస:27
లస: ససస స
7890 NDX0497933
పపరర: మటమరరక పపడమ కలమలరర�

7879 NDX1684704
పపరర: ననరరయణ రరజననల

7871 NDX2683928
పపరర: వజయ లకడమ కకసగర

భరస : మలలరరరడడడ నరరల
ఇసటట ననస:88-13-3681
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ� mole
ఇసటట ననస:88-13-3686
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననయబ వల pathan
ఇసటట ననస:88-13-3686
వయససస:60
లస: పప
7887 NDX2115468
పపరర: కగసలఖ చలపరరరబ

94-200/1633

తసడడ:డ గమరరయల రరజననల
ఇసటట ననస:88-13-3685
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ చలపరరరబ
ఇసటట ననస:88-13-3686
వయససస:30
లస: పప
7884 NDX1176148
పపరర: ససలలమలన ఖలన పఠరన

7876 NDX0509315
పపరర: శరరద చలకల

94-200/819

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకసగర
ఇసటట ననస:88-13-378
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ chilakala
ఇసటట ననస:88-13-3683
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశటట karedala
ఇసటట ననస:88-13-3683
వయససస:32
లస: పప
7881 NDX2115450
పపరర: ససరగష బభబమ చలపరరరబ

94-222/598

తసడడ:డ శవరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:88-13-3314/1
వయససస:36
లస: పప

తలర : తరరపతమమ chilakala
ఇసటట ననస:88-13-3682
వయససస:51
లస: పప
7878 NDX0509257
పపరర: శవయఖ కరరడర

7873 NDX2897403
పపరర: శకనవరస రరడడడ శరఖమల

7868 NDX2501591
పపరర: శసకర రరవ బబఫరరడడడ

తసడడ:డ అపపల ననయమడడ బబఫరరడడ
ఇసటట ననస:88-13-38/9
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శగరర శరయక
ఇసటట ననస:88-13-369
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససథయఖ పరష
ఇసటట ననస:88-13-1388
వయససస:19
లస: పప
7875 NDX1611772
పపరర: శకనవరస రరడడడ చలకల

94-222/597

7892 NDX0498097
పపరర: పపడమ సరగర�

94-222/617

తసడడ:డ ఏలలసశర రరవప� d
ఇసటట ననస:88-13-3690
వయససస:29
లస: పప
94-222/619

7895 NDX1883405
పపరర: అదదలకడమ చచనసనరర

94-222/620

భరస : కగసవ ననరరయణ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-13-3695
వయససస:27
లస: ససస స
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94-222/621

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ janga
ఇసటట ననస:88-13-3695
వయససస:28
లస: పప
7899 NDX1631465
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

94-222/624

94-186/1296

94-200/822

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3748
వయససస:53
లస: పప
7908 NDX1365865
పపరర: బభల తరరపతమమ బబ రరడడ

94-222/625

94-200/824

94-200/826

94-200/829

తసడడ:డ బడహమజరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3758
వయససస:48
లస: ససస స
7923 NDX2604148
పపరర: ననగసరయ వరర న వడర పపడడ
తసడడ:డ బడహమజ రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:88-13-3758
వయససస:18
లస: పప

94-200/1178

94-200/821

7906 NDX2684488
పపరర: అసజల ససదచపపడడ

7907 NDX2677458
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససదచపపడడ

7909 NDX1366004
పపరర: కరశరరడడడ బబ రరడడడ

7912 NDX0446245
పపరర: ననగగశశరరరవప పపసడనఖల

94-170/709

7904 NDX0464354
పపరర: లకడమ� ససదచపపడడ�
భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3748
వయససస:41
లస: ససస స

94-224/1216

94-224/1217

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:88-13-3748
వయససస:20
లస: పప
94-222/626

7910 NDX2307023
పపరర: ననగ మలలర సవరఠ చచరరకలపలర

94-200/825

7913 NDX1635392
పపరర: వనసకట రమణ వవసకగసశరరస

7921 NDX1819582
పపరర: బడహమజ రరవప వడర పపడడ

94-200/828

తసడడ:డ రరమయఖ సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:25
లస: పప
94-200/830

7919 NDX0805911
పపరర: రమణ చగడవవన�

94-200/831

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:40
లస: పప
94-200/833

7922 NDX2184232
పపరర: వవలలటట వనసకట పపలర యమఖ చనరర

తసడడ:డ ననగభమషణచనరరఖలల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:88-13-3758
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పరరశతశస
ఇసటట ననస:88-13-3758
వయససస:79
లస: పప

7924 NDX0905539
పపరర: శవలకడమ పససపపలలటట�

7925 NDX0821157
పపరర: వనసకటటసశరమమ పససపపలలటట

భరస : రరమలసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:88-13-3761
వయససస:34
లస: ససస స

94-222/627

తసడడ:డ చచననయఖ వవసకగసశరరస
ఇసటట ననస:88-13-3755
వయససస:70
లస: పప

94-200/827 7916 NDX1689068
7915 NDX0805861
పపరర: వనసకట రమణ సరగరనబబ యన�
పపరర: బభల కగశవపలల సరగరనబబ యన

7918 NDX2065762
పపరర: పడసరద చధదబబ యన

94-200/823

భరస : రరధనకకషష రరడడడ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:88-13-3753
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ చధదబబ యన
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:30
లస: పప
94-200/832

7901 NDX3016854
పపరర: సరయ కకరస ర రరడడడ గగపసరరడడడ

తసడడ:డ రరమరరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3747 WARD 25
వయససస:73
లస: పప

భరస : చచననకగశవపలల�
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:29
లస: పప
7920 NDX2184265
పపరర: వడర పపడడ కనకదసరర

94-200/1801

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3754
వయససస:54
లస: పప

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:88-13-3757
వయససస:35
లస: ససస స
7917 NDX1688466
పపరర: బభలలడడ సరగనబబ యన

7903 NDX3250453
పపరర: రరఘవరరడడడ గగపసరరడడడ

94-222/623

తసడడ:డ శవ రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3747
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజ రరడడడ బబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3749
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3754
వయససస:51
లస: ససస స
7914 NDX0805846
పపరర: లకడమ చగడవవన�

94-170/708

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:88-13-3748
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరసస రరడడడ బబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3749
వయససస:29
లస: ససస స
7911 NDX0880641
పపరర: కకశవమమ పపసడనఖల�

7900 NDX3016920
పపరర: శవ రరడడడ గగపస రరడడడ

7898 NDX1631440
పపరర: ఫరతమల షపక

భరస : అబమదల శతస ర షపక
ఇసటట ననస:88-13-3697
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3747
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3747
వయససస:36
లస: ససస స
7905 NDX0905679
పపరర: ననగగశశర రరవప� ససదచపపడడ�

94-222/622

తసడడ:డ పపననయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-13-3695
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:88-13-3697
వయససస:44
లస: పప
7902 NDX3016870
పపరర: ననగ ససజన గగపసరరడడడ

7897 NDX1883454
పపరర: కగశవ ననరరయణ చచనసనరర

94-200/835

94-200/834

94-200/836

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-13-3761
వయససస:40
లస: ససస స
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94-200/837 7927 NDX0446831
7926 NDX0905489
పపరర: రరమలసజనవయమలల పససపపలలటట�
పపరర: ఆసజనవయమలల పససపపలలటట

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:88-13-3761
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:88-13-3761
వయససస:42
లస: పప

7929 NDX0953034
పపరర: వమల సరరమళళ

94-200/840

భరస : పపద లకమణరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3763
వయససస:39
లస: ససస స
7932 NDX2978146
పపరర: సస న అహమద షపక

94-200/838

7930 NDX0774851
పపరర: రమణ యరకసశశటట

తసడడ:డ బమరరన షపక
ఇసటట ననస:88-13-3768/2
వయససస:21
లస: ససస స

7933 NDX1566324
పపరర: కరరణ చతనఖ భతనడజ

94-200/839

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3761
వయససస:60
లస: పప
94-200/841

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3768
వయససస:49
లస: ససస స
94-200/1634

7928 NDX0934729
పపరర: నలర పప వనసకటరరడడడ

7931 NDX0774802
పపరర: కకటటశశరరరవప యరకసశశటట �
తసడడ:డ చనన నరసయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3768
వయససస:57
లస: పప

94-199/702

తసడడ:డ రమమశ భతనడజ
ఇసటట ననస:88-13-3769/1
వయససస:28
లస: పప

7934 NDX1946047
పపరర: రమమశ భతనడజ

94-199/703

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ భటభడజ
ఇసటట ననస:88-13-3769/1
వయససస:54
లస: పప

94-200/843 7936 NDX1940601
94-200/844 7937 NDX3059052
7935 NDX1940932
పపరర: చసదడ కలమలరర ఉపపమలవపలలరర
పపరర: ఏడడకకసదలల ఉపపమలవపలలరర
పపరర: ననగ తచజశశ ఉపపపమవలలరఠ

భరస : ఏడడకకసదలల ఉపపమలవపలలరర
ఇసటట ననస:88-13-3770
వయససస:43
లస: ససస స
7938 NDX0450510
పపరర: మసగమమ తతట

94-200/845

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3772
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/848

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశర రరవప శవరజ
ఇసటట ననస:88-13-3772
వయససస:67
లస: పప
7944 NDX0450643
పపరర: బభలమమ� మమకల�

94-200/851

94-200/854

భరస : మల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:28
లస: ససస స

7940 NDX0883314
పపరర: ససబభబరరవప� తతట�

94-200/846

7942 NDX1598228
పపరర: రమణ పపరరమమటర

7945 NDX0932020
పపరర: ససబభబరరవప� మమకల�

7948 NDX2671329
పపరర: ససనత మమకల

94-200/856

7951 NDX3060415
పపరర: వజయమమ శవరజ

94-200/849

7954 NDX2816387
పపరర: రరజఖలకడమ ససగన
భరస : మలలకకసడన రరడడ ససగన
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:28
లస: ససస స

94-200/847

7943 NDX0460444
పపరర: ఆదదలకడమ� బచచగరరర�

94-200/850

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3775
వయససస:64
లస: ససస స
94-200/852

7946 NDX0932699
పపరర: శకనస� మమకల�

94-200/853

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-13-3779
వయససస:32
లస: పప
94-200/1179

7949 NDX0905653
పపరర: కరకసత కకసగర

94-200/855

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:88-13-3780
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/1636

భరస : గరరటభలల శవరజ
ఇసటట ననస:88-13-3780
వయససస:48
లస: ససస స
94-200/1638

94-200/1635

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3772
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప మమకల
ఇసటట ననస:88-13-3779
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ కకసగర
ఇసటట ననస:88-13-3780
వయససస:41
లస: పప
7953 NDX2927127
పపరర: రజఖలకడమ ససగన

7939 NDX1724575
పపరర: మసగయఖ శవధద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మమకల
ఇసటట ననస:88-13-3779
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3779
వయససస:53
లస: పప
7950 NDX1899063
పపరర: హనసమసత రరవప కకసగర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఉపసపమవలలరఠ
ఇసటట ననస:88-13-3770
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : హనసమసత రరవప పపరరమమటర
ఇసటట ననస:88-13-3774
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-13-3779
వయససస:49
లస: ససస స
7947 NDX0879262
పపరర: వనసకటటశశరరర� మమకల�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపపమలవపలలరర
ఇసటట ననస:88-13-3770
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఘటభటలల శవధద
ఇసటట ననస:88-13-3772
వయససస:37
లస: పప

7941 NDX1899048
పపరర: గరటభలల శవరజ

94-200/842

7952 NDX3063138
పపరర: జజనకక సరకకల

94-200/1637

భరస : కకటటశశర రరవప సరకకల
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:45
లస: ససస స
94-200/1639

7955 NDX3122561
పపరర: జగదదష సరకకల

94-200/1640

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సరకకల
ఇసటట ననస:88-13-3781
వయససస:19
లస: పప
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7956 NDX1819335
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమకలక

94-200/857

తసడడ:డ రరమ రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:88-13-3782
వయససస:26
లస: పప
7959 NDX0446286
పపరర: ససబమబలల కపపవరపప�

94-200/860

94-200/863

94-200/866

94-200/869

94-200/872

94-200/875

94-200/1181

భరస : శకనవరసరరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3788
వయససస:32
లస: ససస స

7969 NDX0464404
పపరర: పరమమశశర రరడడడ గమసటక

7972 NDX1774422
పపరర: ససజజత మమలల

7975 NDX0532762
పపరర: మలర శశరర సరదసపరటట

7978 NDX2603926
పపరర: అరరణ పసడయ మలదనసస

94-200/878

7981 NDX1512699
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరశరరడడడ

94-200/870

7984 NDX1515958
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరశరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట నరరస రరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3788
వయససస:39
లస: పప

7964 NDX0446781
పపరర: వనసకట రరధ గమసటక

94-200/865

7967 NDX0497685
పపరర: గమసటక వనసకటటశశర రరడడడ

94-200/868

7970 NDX1644450
పపరర: ససమలత వనననపపస

94-200/871

భరస : కరశరరడడడ వననపపస
ఇసటట ననస:88-13-3785
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/873

7973 NDX1797218
పపరర: అదద లకడమ మమలల

94-200/874

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:88-13-3786
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/876

7976 NDX0532846
పపరర: వనసకటటశశరరర�

94-200/877

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3787
వయససస:45
లస: పప
94-200/1182

7979 NDX2896363
పపరర: అరరణ పసడయ మలదనసస

94-200/1641

భరస : వనసకటరరమయఖ మలదనసస
ఇసటట ననస:88-13-3787/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-200/879

తసడడ:డ వనసకట నరసరరడడడ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3788
వయససస:42
లస: పప
94-222/628

94-200/862

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ మలదనసస
ఇసటట ననస:88-13-3787/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరస రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3788
వయససస:80
లస: ససస స
7983 NDX1969403
పపరర: కకటటశశరర కరశరరడడడ

94-200/867

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-13-3787
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమలల మదనసస
ఇసటట ననస:88-13-3787/1
వయససస:41
లస: పప
7980 NDX0535062
పపరర: రగశమమ కరసస రరడడ

7966 NDX0460212
పపరర: శకనవరస రరడడడ� వజజడల�

7961 NDX1206101
పపరర: కకషష కకళర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరగష రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:88-13-3786
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-13-3786
వయససస:33
లస: పప
7977 NDX2618254
పపరర: వనసకట రరమయఖ మదనసస

94-200/864

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గమసటక
ఇసటట ననస:88-13-3784
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చననన రరడడ వననపపస
ఇసటట ననస:88-13-3785
వయససస:33
లస: పప
7974 NDX0743526
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమలల�

7963 NDX0533125
పపరర: వజయ కలమలరర వజజడల

94-200/859

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3783
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ వజరల
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-13-3784
వయససస:32
లస: ససస స
7971 NDX1644658
పపరర: కరశరరడడడ వనననపపస

94-200/861

భరస : శకనవరసరరడడడ వజరల
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:56
లస: ససస స
7968 NDX0818096
పపరర: సరసశత గమసటక

7960 NDX0449769
పపరర: వనసకటటశశరరర� కపప వరపప�

7958 NDX1206093
పపరర: అరరణ కకళర

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:88-13-3783
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� కపవరపప
ఇసటట ననస:88-13-3783
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-13-3783/1
వయససస:27
లస: ససస స
7965 NDX0447094
పపరర: ననరరయణమమ గమసటక�

94-200/858

తసడడ:డ రమ రగడకడ
ఇసటట ననస:88-13-3782
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-13-3783
వయససస:54
లస: ససస స
7962 NDX2171544
పపరర: దసరర భవరన గమసటక

7957 NDX1295971
పపరర: లకకమ రగడకడ మమకలక

7982 NDX0535005
పపరర: వనసకట రరడ�డడ కగ�

94-200/880

తసడడ:డ వనసకట నరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3788
వయససస:48
లస: పప
94-222/629

7985 NDX2936573
పపరర: కవత రరణణ పరసర

94-200/1642

తసడడ:డ శరసతయఖ పరసర
ఇసటట ననస:88-13-3788/1,
వయససస:21
లస: ససస స
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94-178/706

తసడడ:డ గమరవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:23
లస: ససస స
7989 NDX2407427
పపరర: నరసమమ ఈరగల

94-183/40

94-189/1061

94-200/881

94-200/884

94-200/887

7996 NDX2065770
పపరర: ఆసజనవయ కళళఖణ చదన

94-200/890

8005 NDX2840312
పపరర: శకపత నరగశ

94-200/1013

8008 NDX2280667
పపరర: మలలసశరఠ తనతకకసద
భరస : బభడమమ యఖ తనతకకసద
ఇసటట ననస:88-13-3798
వయససస:31
లస: ససస స

8010 NDX1724534
పపరర: భభగఖమమ పరస

8011 NDX2280659
పపరర: బభడమమ యఖ తనతకకసద

94-200/893

భరస : పపలర యఖ పరస
ఇసటట ననస:88-13-3798
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3799
వయససస:37
లస: ససస స

94-200/885

8014 NDX0969865
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-13-3799
వయససస:39
లస: పప

7994 NDX2896223
పపరర: గమరర బడహమస కలల
ర రర

94-200/1646

7997 NDX2099464
పపరర: ననసరమమ ససదన

94-200/883

8000 NDX1296011
పపరర: లకమణ రరవప మరఠకవవమమల

94-200/886

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-13-3793
వయససస:28
లస: పప
94-200/888

8003 NDX1423375
పపరర: నరసససహరరవప రరఘవ

94-200/889

తసడడ:డ కకసడలల రరఘమల
ఇసటట ననస:88-13-3794
వయససస:28
లస: పప
94-200/1647

8006 NDX2280600
పపరర: పదనమవత దచవరపలర

94-200/1012

భరస : ననగగశశరరరవప దచవరపలర
ఇసటట ననస:88-13-3795 2ND LANE
వయససస:57
లస: ససస స
94-200/891

8009 NDX0883652
పపరర: శరసత కలమలరర పరసర

94-200/892

భరస : వనసకటటశశరరర పరసర
ఇసటట ననస:88-13-3798
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/894

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనతకకసద
ఇసటట ననస:88-13-3798
వయససస:33
లస: పప
94-200/896

94-200/1644

భరస : హనసమసత రరవప ససదన
ఇసటట ననస:88-13-3792
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : శకపత కకసడమమ
ఇసటట ననస:88-13-3794/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దచవరపలర
ఇసటట ననస:88-13-3795 2ND LANE
వయససస:60
లస: పప

8013 NDX0047928
పపరర: ననగ మలర శశరర బసడడ

94-200/882

7999 NDX1819491
పపరర: ననసచనరయఖ మరరకవవమమల

8002 NDX1423409
పపరర: నరసమమ మలలర ల

7991 NDX2805729
పపరర: లకడమ కలల
ర రర

తసడడ:డ గమరవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకషష మలలర ల
ఇసటట ననస:88-13-3794
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:88-13-3794
వయససస:37
లస: పప
8007 NDX2280592
పపరర: ననగగశశరరరవప దచవరపలర

94-200/1645

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప మరరకవవమమల
ఇసటట ననస:88-13-3793
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశరభబఫయ
ఇసటట ననస:88-13-3793
వయససస:49
లస: పప
8004 NDX1423391
పపరర: కకషష మలలర ల

7993 NDX2816494
పపరర: గమరర లకడమ కలల
ర రర

94-180/349

భరస : గమరవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ చదన
ఇసటట ననస:88-13-3792
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3793
వయససస:45
లస: ససస స
8001 NDX1296003
పపరర: ననగగశశర రరవప మరఠకవవమమల

94-200/1643

తసడడ:డ గమరవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ ససదన
ఇసటట ననస:88-13-3792
వయససస:43
లస: ససస స
7998 NDX0533570
పపరర: ససబభబయమమ మరరవవమమల

7990 NDX2897387
పపరర: గమరవయఖ కలల
ర రర

7988 NDX2407260
పపరర: రమణనరరడడడ ఈరరగల

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ ఈరరగల
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గమరరలసగస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-13-3790/1
వయససస:20
లస: పప
7995 NDX1206127
పపరర: ఆసకరళమమ ససదన

94-178/1143

తసడడ:డ పపదద ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ ఈరగల
ఇసటట ననస:88-13-3790
వయససస:45
లస: ససస స
7992 NDX2707388
పపరర: గమరర బడహమస కలల
ర రర

7987 NDX3087616
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడరరడడడ

8012 NDX0883637
పపరర: వనసకటటశశరరర పరసర�

94-200/895

తసడడ:డ పపలర యఖ� పరసర
ఇసటట ననస:88-13-3798
వయససస:36
లస: పప
94-200/897

8015 NDX2681328
పపరర: వల షపక

94-178/707

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:88-13-3802
వయససస:39
లస: పప
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8016 NDX2679801
పపరర: ఇమలసబ షపక
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94-187/896

భరస : ఆడమ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:88-13-3802
వయససస:22
లస: ససస స
8019 NDX2679843
పపరర: ససతమమ తమమ

94-200/1184

94-200/1822

94-200/899

94-200/902

94-200/905

94-200/908

94-174/954

భరస : వనసకట రమణయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:38
లస: ససస స

8029 NDX0774810
పపరర: ననగ లకడమ బటట

8032 NDX0774679
పపరర: నరసససహరరవప శతసశశటట

8035 NDX1644625
పపరర: శవ కకషష కలమలర చలలర

8038 NDX2774354
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

94-200/903

8041 NDX0805713
పపరర: అరరణ మమపరపళర�

94-200/906

8044 NDX1423318
పపరర: మనననమమ రరమశశటట
భరస : ఆదద శశషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:46
లస: ససస స

94-200/898

8027 NDX0085712
పపరర: కకరణ కలమలర యయనసమమల

94-200/901

8030 NDX0774828
పపరర: ననగమణణ శతసశశటట �

94-200/904

8033 NDX1644666
పపరర: వనసకటటశశరర చలలర

94-200/907

భరస : శవ గణణశ కలమలర చలల
ఇసటట ననస:88-13-3810
వయససస:26
లస: ససస స
94-200/909

8036 NDX1644542
పపరర: వనసకట ననరరయణ చలలర

94-200/910

తసడడ:డ రరమయఖ చలలర చలల
ఇసటట ననస:88-13-3810
వయససస:56
లస: పప
94-200/1648

94-200/913

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/915

8024 NDX1644575
పపరర: సరసబశవ రరవప దనసరర

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3809
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

94-200/912

94-200/1827

తసడడ:డ రరయమడడ యయనసమమల
ఇసటట ననస:88-13-3808
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3811
వయససస:42
లస: పప

భరస : బభబమ బచచలకలరఠపత
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:28
లస: ససస స
8043 NDX0879197
పపరర: వరణణ� చసతగమసటర �

94-200/900

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ చలల
ఇసటట ననస:88-13-3810
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3811
వయససస:42
లస: పప
8040 NDX1688607
పపరర: అసజమమ బచచలకలరఠపత

8026 NDX0078741
పపరర: పదనమవత ఎనసమమల

8021 NDX3298791
పపరర: వనసకట సపఫదనవల షపక

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3807
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసద శతసశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3809
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ చలల
ఇసటట ననస:88-13-3810
వయససస:51
లస: ససస స
8037 NDX2851624
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

94-200/1820

భరస : ససరగష బటట
ఇసటట ననస:88-13-3809
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస బటట
ఇసటట ననస:88-13-3809
వయససస:37
లస: పప
8034 NDX1644476
పపరర: వనసకట లకడమ చలలర

8023 NDX3279775
పపరర: ఇమలసవల షపక

94-89/809

తసడడ:డ ఇమలసవల షపక
ఇసటట ననస:88-13-3805
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమమడడ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:88-13-3808
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఎనసమమల
ఇసటట ననస:88-13-3808
వయససస:62
లస: పప
8031 NDX0774869
పపరర: ససరగష బటట

94-200/1825

తసడడ:డ సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:88-13-3805/3
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరయమడడ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:88-13-3808
వయససస:29
లస: ససస స
8028 NDX0078790
పపరర: రరయమడడ ఎనసమమల

8020 NDX3286879
పపరర: ఓబమల రరడడడ గసగరరరడడడ

8018 NDX2605731
పపరర: ననసచనరయఖ తమమ

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప తమమ
ఇసటట ననస:88-13-3803
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లలల రరడడడ రమణమమ
ఇసటట ననస:88-13-3804
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అమలరగశమ
ఇసటట ననస:88-13-3805/1
వయససస:64
లస: పప
8025 NDX0774711
పపరర: కకరస ర ఎనసమమల

94-200/1183

తసడడ:డ ఆడమ షరఠఫ షపక
ఇసటట ననస:88-13-3802
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ తమమ
ఇసటట ననస:88-13-3803
వయససస:33
లస: ససస స
8022 NDX3279882
పపరర: వరసజనవయమలల అమలరగశమ

8017 NDX2707719
పపరర: బమడచ షపక

8039 NDX1423276
పపరర: రమణ రరమశశటట

94-200/911

తసడడ:డ ఆదద శశషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:25
లస: ససస స
8042 NDX0805747
పపరర: అనసరరధ మమపరపళర�

94-200/914

భరస : మలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/916

8045 NDX1423292
పపరర: ననగగశశర రరవప రరమశశటట

94-200/917

తసడడ:డ ఆదద శశషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:29
లస: పప
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8046 NDX1688979
పపరర: బభబమ బచచలకలరఠపత
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94-200/918

Deleted

తసడడ:డ చచననయఖ బచచలకలరఠపత
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:31
లస: పప
8049 NDX1423300
పపరర: ఆదద శశషయఖ రరమశశటట

94-200/921

తసడడ:డ కకటయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:61
లస: పప
8052 NDX3143617
పపరర: శరఠష అసబటట

94-200/1650

94-200/923

94-200/926

94-200/1653

94-200/929

94-200/932

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస లశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:22
లస: పప

8059 NDX2306611
పపరర: ఖలజవల షపక

8062 NDX2816619
పపరర: వనత అలలర

8065 NDX2306082
పపరర: రతనమమ పరవపలలరర

8068 NDX2502037
పపరర: సరయ లకడమ పస లశశటట

94-200/935

8071 NDX0743443
పపరర: వనసకరయమమ మసచనల�

94-200/924

8074 NDX0821256
పపరర: నరసససహ రరవప మసచనల�
తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:32
లస: పప

94-200/1649

8054 NDX2896264
పపరర: కకసడయఖ గమటట మలర

94-200/1651

8057 NDX0743682
పపరర: ససబమబలల మమలల�

94-200/925

భరస : సససదర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:68
లస: ససస స
94-200/927

8060 NDX2896025
పపరర: నరగసదడ మడతల

94-200/1652

తసడడ:డ ననరరయణ మడతల
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:27
లస: పప
94-200/1654

8063 NDX2115237
పపరర: వనసకటలకడమ పపరరమమటర

94-200/928

భరస : అసజబభబమ పపరరమమటర
ఇసటట ననస:88-13-3815
వయససస:36
లస: ససస స
94-200/930

8066 NDX2501658
పపరర: కకటటశశరరరవప పససపపలలటట

94-200/931

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-13-3815
వయససస:20
లస: పప
94-200/933

8069 NDX2306835
పపరర: ససభభససన మసచనల

94-200/934

భరస : నరసససహ రరవప మసచనల
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:31
లస: ససస స
94-200/936

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/938

8051 NDX3171055
పపరర: శరఠష అసబటట

తసడడ:డ జగనననథస గమటట మలర
ఇసటట ననస:88-13-3813
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చననయగయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:31
లస: ససస స
8073 NDX2502045
పపరర: గగపస కకషష పస లశశటట

94-200/1824

భరస : వనసకటటసశరరర పరవపలలరర
ఇసటట ననస:88-13-3815
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చననకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-13-3815
వయససస:37
లస: పప
8070 NDX0744177
పపరర: వనసకట నరసమమ�

8056 NDX2306553
పపరర: బశరర షపక

94-200/920

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలలర
ఇసటట ననస:88-13-3814/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహనరరవ భభసకరరల
ఇసటట ననస:88-13-3815
వయససస:44
లస: ససస స
8067 NDX1295997
పపరర: అసజబభబమ పపరఠమమటర

94-200/922

తసడడ:డ బభదనరహ షపక
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:88-13-3814/1
వయససస:34
లస: ససస స
8064 NDX2306173
పపరర: భభరత భభసకరరల

8050 NDX0805697
పపరర: వనసకట ససబబయఖ మమపరపళర�

8053 NDX3285707
పపరర: శరఠష అసబటట

8048 NDX1597956
పపరర: జయరరజ ఉపర

తసడడ:డ యయససరతనస ఉపర
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలజవఅల షపక
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరయఖ మమలల
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:42
లస: పప
8061 NDX2896389
పపరర: ననగ లకడమ శరఖమల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3814
వయససస:39
లస: ససస స
8058 NDX0535617
పపరర: ననగరరరడడడ మమలల

94-200/919

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:88-13-3812
వయససస:18
లస: ససస స
8055 NDX0532705
పపరర: అరరణ కలమలరర మమలల

8047 NDX0805770
పపరర: ససరగష బభబమ మమపరపళర

8072 NDX0821090
పపరర: వనసకరయమమ మసచనల�

94-200/937

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:50
లస: ససస స
94-200/939

8075 NDX0743278
పపరర: వనసకటభడవప మసచనల�

94-200/940

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:34
లస: పప
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8076 NDX0743609
పపరర: ససతనరరమయఖ మసచనల

94-200/941

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:37
లస: పప
8079 NDX2966372
పపరర: గగపస కకషష పరష

94-200/1656

94-200/945

94-200/948

94-200/951

94-200/954

94-200/957

94-200/1187

భరస : పపదద రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:51
లస: ససస స

8089 NDX2305530
పపరర: లకడమ దచవ బటడ

8092 NDX2305555
పపరర: హనసమసత రరవప బటడ

8095 NDX2610780
పపరర: శకలకడమ దనసరర

8098 NDX0745034
పపరర: పపదద ఈశశరయఖ కకసడరరశ

94-200/1658

8101 NDX0883363
పపరర: అనతన� సరనకకమమ�

94-200/952

8104 NDX0447920
పపరర: కలమలరర� సరనకకమమ�
భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:56
లస: ససస స

8084 NDX0838268
పపరర: శకనవరసరరడడడ పసటట ట

94-200/947

8087 NDX2306942
పపరర: పడమల బబహరర

94-200/950

8090 NDX2307304
పపరర: కకటటశశరమమ బటడ

94-200/953

భరస : హనసమసత రరవప బటడ
ఇసటట ననస:88-13-3819/1
వయససస:54
లస: ససస స
94-200/955

8093 NDX0078782
పపరర: ననగ జజఖత� దనసరర�

94-200/956

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3820
వయససస:37
లస: ససస స
94-200/1185

8096 NDX2567048
పపరర: శక లకడమ దనసరర

94-200/1186

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:88-13-3820
వయససస:19
లస: ససస స
94-200/958

8099 NDX2871531
పపరర: అసకమమ కకనద స
న స

94-200/1657

భరస : ససబబయఖ కకనద స
న స
ఇసటట ననస:88-13-3822
వయససస:66
లస: ససస స
94-200/959

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/961

94-200/944

భరస : శకనవరస రరవప బబహరర
ఇసటట ననస:88-13-3819
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కకసడరరశ
ఇసటట ననస:88-13-3822
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపదద ఈశశరయఖ కకనద స
న స
ఇసటట ననస:88-13-3822
వయససస:31
లస: పప
8103 NDX0450312
పపరర: ససబమబలల చననపరరడడ

94-200/949

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:88-13-3820
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:88-13-3820
వయససస:18
లస: ససస స
8100 NDX2871556
పపరర: బడమమయఖ కకనద స
న స

8086 NDX2501377
పపరర: అదద లకడమ బబఫరరడడ

8081 NDX2305506
పపరర: రరమ పస లలరమమ పసటట ట

తసడడ:డ పపరరరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:88-13-3818/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బటడ
ఇసటట ననస:88-13-3819/1
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3820
వయససస:43
లస: పప
8097 NDX2610814
పపరర: పవన దనసరర

94-200/946

భరస : ననగగసశరరరవప బటడ
ఇసటట ననస:88-13-3819/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ బటడ
ఇసటట ననస:88-13-3819/1
వయససస:35
లస: పప
8094 NDX0078758
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

8083 NDX0837849
పపరర: బళళమమ పసటట ట�

94-200/942

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:88-13-3818/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవ బబఫరరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3819
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దనళళ గగడ
ఇసటట ననస:88-13-3819
వయససస:38
లస: పప
8091 NDX2305522
పపరర: ననగగశశర రరవప బటడ

94-200/943

భరస : శకనవరసరరడడడ� పసట
ఇసటట ననస:88-13-3818/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చసతనమణణ గగడ
ఇసటట ననస:88-13-3819
వయససస:31
లస: ససస స
8088 NDX2306413
పపరర: చననథనమన గగడ

8080 NDX2307478
పపరర: అమరరనథ తడపనవన

8078 NDX2364651
పపరర: శవ పడసరద రరడడ గమసటక

తసడడ:డ కకషరషరరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88/13/3817
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తడపనవన
ఇసటట ననస:88-13-3818
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:88-13-3818/1
వయససస:21
లస: ససస స
8085 NDX2306512
పపరర: పపషప గగడ

94-200/1655

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ ఏమ
ఇసటట ననస:88-13-3816
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత పరష
ఇసటట ననస:88-13-3817
వయససస:20
లస: పప
8082 NDX2305860
పపరర: కకటటశశరమమ పసటట ట

8077 NDX2896108
పపరర: ససబభబరరవప ఏమ

8102 NDX0446062
పపరర: రజన సరనకకమమమ�

94-200/960

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/962

8105 NDX0449413
పపరర: కకటటరరడడడ� సరనకకమమ�

94-200/963

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:34
లస: పప
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8106 NDX0449488
పపరర: శకనవరస రరడడడ చననపరరడడడ

94-200/964

తసడడ:డ పపదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:36
లస: పప
8109 NDX2012920
పపరర: కకటటశశరర అకకకశశటట

94-200/967

94-200/970

94-200/973

94-200/1659

94-200/1662

94-200/978

94-200/980

తసడడ:డ శకనస గసగర దచవ
ఇసటట ననస:88-13-3827
వయససస:21
లస: ససస స

8119 NDX2890895
పపరర: మసజలత వరలశపపరగపప

8122 NDX2307148
పపరర: ధనలకడమ పపరస

8125 NDX2690675
పపరర: ససశల గసగరదచవ

8128 NDX1819459
పపరర: అశశక రరడడడ మలరస ల

94-200/983

8131 NDX1819657
పపరర: కకటట రరడడడ మలరస ల

94-200/1660

8134 NDX0446492
పపరర: నరసమమ గసగరదచవ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-13-3827
వయససస:48
లస: ససస స

8114 NDX1518507
పపరర: శకనస అకకకశశటట

94-200/972

8117 NDX0460519
పపరర: లకమయఖ గసగరదచవ

94-200/975

8120 NDX2890721
పపరర: అవననశ చలక

94-200/1661

తసడడ:డ మలర శశర రరవప చలక
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:23
లస: పప
94-200/976

8123 NDX2307072
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ పపరస

94-200/977

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపరస
ఇసటట ననస:88-13-3825
వయససస:42
లస: పప
94-200/1188

8126 NDX1632273
పపరర: వనసకట లకడమ మలరస ల

94-200/979

భరస : అశశక రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826
వయససస:28
లస: ససస స
94-200/981

8129 NDX2306025
పపరర: లకడమ మలరస ల

94-200/982

భరస : కకటట రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/984

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826/1
వయససస:35
లస: పప
94-200/986

94-200/969

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగర రరడడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826/1
వయససస:55
లస: ససస స
8133 NDX2501260
పపరర: కరవఖ గసగర దచవ

94-200/974

తసడడ:డ శకనస గసగదచవ
ఇసటట ననస:88-13-3825
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ నలర పప
ఇసటట ననస:88-13-3826
వయససస:26
లస: పప
8130 NDX2306140
పపరర: దసరర మలరస ల

8116 NDX1496000
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఏలలరర

8111 NDX1495952
పపరర: సతఖవత ఏలలరర

తసడడ:డ పపలర యఖ అకకకశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:88-13-3825
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:88-13-3825
వయససస:42
లస: పప
8127 NDX2501294
పపరర: వషష
ష వరరన రరడడడ నలర పప

94-200/971

భరస : మలర శశర రరవప చలక
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశరరరవప చలక
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:21
లస: ససస స
8124 NDX2408383
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ మమకలక

8113 NDX2306199
పపరర: రవతచజ వసగరపపరపప

94-200/966

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనన రరమమలల చలక
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:50
లస: పప
8121 NDX2949196
పపరర: సపసదన చలక

94-200/968

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చదన
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:34
లస: పప
8118 NDX2967123
పపరర: మలర శశరరరవప చలక

8110 NDX0446161
పపరర: ధనలకకమ పససపపలలటట

8108 NDX2306355
పపరర: ససనతన చదన

భరస : శకనవరస రరవప చదన
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:56
లస: ససస స
8115 NDX1518523
పపరర: లకమయఖ పససపపలలటట

94-200/965

తసడడ:డ ఓబమలలడడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3823
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస అకకకశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3824
వయససస:28
లస: ససస స
8112 NDX0905687
పపరర: వనసకరయమమ గసగరదచవ

8107 NDX0856294
పపరర: పపదదదరరడడడ చననపరరడడడ�

8132 NDX2306058
పపరర: ననగరరరడడడ మలరస ల

94-200/985

తసడడ:డ ససబబ రరడడ మలరస ల
ఇసటట ననస:88-13-3826/1
వయససస:60
లస: పప
94-200/987

8135 NDX2501393
పపరర: కకటటశశర రరవప గసగర దచవ

94-200/988

తసడడ:డ సపఫదసలల గసగర దచవ
ఇసటట ననస:88-13-3827
వయససస:44
లస: పప
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8136 NDX0446526
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరదచవ

94-200/989

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-13-3827
వయససస:52
లస: పప
8139 NDX0460139
పపరర: ననసరయఖ� పస లశశటట �

94-200/991

94-200/994

94-200/997

94-200/1000

94-200/1001

94-200/1663

94-200/1004

భరస : బలరరస రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:88-13-3834
వయససస:28
లస: ససస స

8149 NDX2893576
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కగసరర

8152 NDX1598145
పపరర: శకకరనస రరడడడ జలలర ల

8155 NDX3086063
పపరర: వనసకటమమ కకసరర

8158 NDX2896371
పపరర: దసరరరరరవప జసగర

94-200/1191

8161 NDX2306314
పపరర: వనసకట సససరమ మరరక

94-180/1709

8164 NDX0447516
పపరర: మలధవ పససపపలలటట
భరస : రరమమడడ
ఇసటట ననస:88-13-3834/1
వయససస:33
లస: ససస స

8144 NDX0446740
పపరర: రవశసకర దగమరపరటట�

94-200/996

8147 NDX1632109
పపరర: సరసబరరడడడ అకకల

94-200/999

8150 NDX2915601
పపరర: ననరరయణ రరడడడ మలలపరటట

94-182/1383

తసడడ:డ యలగఠ రరడడడ మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:44
లస: పప
94-200/1002

8153 NDX0464388
పపరర: కకసడన రరడడడ� జలలర ల�

94-200/1003

తసడడ:డ గమరరవర రరడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:36
లస: పప
94-200/1664

8156 NDX2811248
పపరర: ననరరయణమమ మలలపరటట

94-200/1665

భరస : ననరరయణ రరడడడ మలలపరటట
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1666

8159 NDX2682482
పపరర: లకడమ జసగ

94-200/1190

భరస : దసరర రరవప జసగ
ఇసటట ననస:88-13-3832
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1005

తసడడ:డ పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:88-13-3832/1
వయససస:23
లస: ససస స
94-200/1007

94-200/993

తసడడ:డ రసగరరరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అకగకశశర రరవప జసగర
ఇసటట ననస:88-13-3831
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప జసగ
ఇసటట ననస:88-13-3832
వయససస:18
లస: ససస స
8163 NDX2306389
పపరర: చనన మలలర సవరఠ కకట

94-200/998

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకసరర
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3831
వయససస:43
లస: ససస స
8160 NDX2684009
పపరర: మన కలమలరర జసగ

8146 NDX0447342
పపరర: రఘమబభబమ చచపపరర�

8141 NDX0593244
పపరర: ససధనరరణణ� చచపపరర�

తలర : హరరకలమలరఠ�
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ జలలర ల
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:44
లస: ససస స
8157 NDX0446880
పపరర: వనసకటభరవణమమ బబ జజర

94-200/995

తసడడ:డ మలలకకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-13-3830
వయససస:41
లస: ససస స
8154 NDX2893550
పపరర: వనసకయమమ కగసరర

8143 NDX0447003
పపరర: ననగమణణ దగమరపరటట

94-200/990

భరస : రఘమబభబమ�
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:59
లస: పప
8151 NDX0464370
పపరర: అనససయ� జలలర ల�

94-200/992

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:46
లస: ససస స
8148 NDX0446690
పపరర: వనసకట రరవప చచపపరర

8140 NDX0953083
పపరర: వనసకటటశశరరర పస లశశటట

8138 NDX0953075
పపరర: కరశమమ పస లశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-13-3828
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సవడయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3828
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ అకకల
ఇసటట ననస:88-13-3829
వయససస:32
లస: ససస స
8145 NDX0446955
పపరర: బభల గమరవమమ చచపపరర�

94-200/1189

తసడడ:డ శకనస గసగరదచవ
ఇసటట ననస:88-13-3827
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పప లశశటట
ఇసటట ననస:88-13-3828
వయససస:31
లస: పప
8142 NDX1632091
పపరర: లకడమ అకకల

8137 NDX2707230
పపరర: ససశల గసగరదచవ

8162 NDX2306447
పపరర: వనసకట ససరగశరబబమ మరరక

94-200/1006

తసడడ:డ పపలర యఖ మరరక
ఇసటట ననస:88-13-3832/1
వయససస:27
లస: పప
94-200/1008

8165 NDX0450288
పపరర: రమణమమ మరరక

94-200/1009

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:88-13-3834/1
వయససస:42
లస: ససస స
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8166 NDX0460469
పపరర: యగమమ� శకపత�
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94-200/1010

భరస : యగయఖ�
ఇసటట ననస:88-13-3834/1
వయససస:51
లస: ససస స
8169 NDX2186543
పపరర: జననరరన దచవళర

94-222/631

95-125/636

భరస : సరసబశవరరవప thmmlapalli
ఇసటట ననస:88-14-1443
వయససస:56
లస: ససస స
8178 NDX1884031
పపరర: శవయఖ కడగల

94-222/638

94-222/641

94-200/1667

94-200/1014

భరస : వనసకటరరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-14-3925
వయససస:31
లస: ససస స

94-222/636

8185 NDX2935849
పపరర: ననగ వనసకటలకడమ తతట

8188 NDX2305571
పపరర: ఖలససస బ షపక

94-200/1017

8191 NDX0447961
పపరర: వనసకటటశశరరర� తతట�

94-222/639

8194 NDX2743193
పపరర: వనసకట రమణ పపదద
భరస : ఆసజనవయమలల పపదద
ఇసటట ననస:88-14-3928/1
వయససస:33
లస: ససస స

8174 NDX1366269
పపరర: మధస లత కసచ

94-222/634

8177 NDX1031772
పపరర: వనసకటటశశరరర తషరక

94-222/637

8180 NDX0815159
పపరర: వజగత� ససరపరరడ�డడ

94-222/640

భరస : కకషరషరరడ�డడ surapareddy
ఇసటట ననస:88-14-1456/5A
వయససస:33
లస: ససస స
94-222/642

8183 NDX1515768
పపరర: వనసకట సరయననథ చకకరర

94-222/643

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద chakari
ఇసటట ననస:88-14-1457
వయససస:26
లస: పప
94-199/1241

8186 NDX2610277
పపరర: వజయ కలమలర నలర గటర

94-200/1192

తసడడ:డ శశషయఖ నలర గటర
ఇసటట ననస:88-14-3900
వయససస:20
లస: పప
94-200/1015

8189 NDX2305704
పపరర: మసరసనశల షపక

94-200/1016

తసడడ:డ జజన సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:88-14-3913
వయససస:22
లస: పప
94-200/1018

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-14-3914
వయససస:72
లస: పప
94-200/1669

95-125/635

తసడడ:డ ససబభబరరవప turaka
ఇసటట ననస:88-14-1443/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:88-14-3913
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-14-3913
వయససస:73
లస: పప
8193 NDX2805828
పపరర: ననగరరజ పగడనల

8176 NDX0312462
పపరర: లకమణ కలమలర తషమలమలపలర

8182 NDX1631143
పపరర: కళళఖణ తమశశటట

8171 SQX0213058
పపరర: లకకమ సవత సకలల

భరస : వజయ రరమమ kanchi
ఇసటట ననస:88-14-1437
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-14-3898
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జజన సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:88-14-3913
వయససస:40
లస: ససస స
8190 NDX2305696
పపరర: జజన షపక

94-222/633

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-14-1456/18
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: దశరథ రరమయఖ బతస న
ఇసటట ననస:88-14-3897
వయససస:41
లస: పప
8187 NDX2305738
పపరర: మసరసన బ షపక

8173 NDX1497313
పపరర: హహమలత సచసచ

8179 NDX0312595
పపరర: అహమద సగఠర� షపక�

94-222/630

భరస : బభల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:88-14-742
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర హహసపసన� shaik
ఇసటట ననస:88-14-1456
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� surapareddy
ఇసటట ననస:88-14-1456/5A
వయససస:37
లస: పప
8184 NDX3029121
పపరర: శకనవరస బతస న

94-222/632

తసడడ:డ సరసబశవరరవప tumlapalli
ఇసటట ననస:88-14-1443
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కడగల
ఇసటట ననస:88-14-1446
వయససస:35
లస: పప
8181 NDX0815142
పపరర: కకషరషరరడ�డడ ససరపరరడ�డడ

8170 NDX1789330
పపరర: వనసకటకకటటశశర రరవప దచవళర

భరస : రరసబభబమ satchu
ఇసటట ననస:88-14-1437
వయససస:26
లస: ససస స
94-222/635

8168 NDX1786849
పపరర: లకడమ దచవ దచవళర

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:88-13-3872
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దనశన
ఇసటట ననస:88-13-3872
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజఖత రరమ నఖకస
ఇసటట ననస:88-14-745
వయససస:28
లస: ససస స
8175 NDX0346841
పపరర: లకడమకలమలరర తషమలమలపలర

94-200/1011

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:88-13-3834/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దచవళర
ఇసటట ననస:88-13-3872
వయససస:26
లస: పప
8172 SQX1017475
పపరర: ఇకస నఖకస

8167 NDX1296086
పపరర: రరమమడడ పససపపలలటట

8192 NDX2896066
పపరర: వనసకట రరడడడ పగడనల

94-200/1668

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:88-14-3925
వయససస:39
లస: పప
94-199/1242

8195 NDX2547081
పపరర: పపదద వనసకట రమణ

94-200/1193

భరస : ఆసజనవయమలల పపదద
ఇసటట ననస:88-14-3928/1
వయససస:33
లస: ససస స
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8196 NDX2364628
పపరర: ససశల మమకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/1019

భరస : వనసకటననరరయలణ మమకల
ఇసటట ననస:88-14-3928/2
వయససస:36
లస: ససస స
8199 NDX1688664
పపరర: మహలకడమ ఏటగరరర

94-200/1021

94-151/894

94-200/1024

తసడడ:డ ఓబమల రరడడడ గగపసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-14-3932
వయససస:37
లస: పప
8208 NDX3037314
పపరర: కకషష పడసరద గసటటల

8200 NDX2125228
పపరర: శకనవరస యయతగరరర

94-200/1672

8206 NDX2603215
పపరర: చనన ననగ భమషణస
వసగరపపరపప
తసడడ:డ పడసరద రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:88-14-3932
వయససస:41
లస: పప

94-200/1194

8209 NDX3037488
పపరర: వనసకట సతఖ వరణణ గసటటల

94-200/1673

8211 NDX2716157
పపరర: ననగమణణ యడవలర

8212 NDX1518481
పపరర: శవ కకటమమ తతకల

94-199/994

భరస : పపలర యఖ యడవలర
ఇసటట ననస:88-15-400
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ దచవననన
ఇసటట ననస:88-15-3002
వయససస:48
లస: పప
8217 AP151010453138
పపరర: వనసకటససబబమమ వననసకసటట

94-199/709

94-199/712

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3918
వయససస:60
లస: పప

8221 NDX1686270
పపరర: శకనస వపమల

94-199/704

8224 NDX0161166
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప�
పరలపరరస�
తసడడ:డ మధసససదన రరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3966
వయససస:34
లస: పప

8207 NDX3091931
పపరర: ఇసదదరర గసటటల

94-200/1671

8210 NDX3298775
పపరర: గణణశ బభబమ

94-168/1281

8213 JBV2358273
పపరర: పస తషరరజ చలలర

94-199/705

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3001/1
వయససస:47
లస: పప
94-199/707

8216 NDX2147818
పపరర: శక లకడమ సస మ

94-199/708

తసడడ:డ ససబబ రరడడ సస మ
ఇసటట ననస:88-15-3005
వయససస:25
లస: ససస స
94-199/710

8219 JBV2358869
పపరర: లకమమమ గసగవరపప

94-199/711

భరస : బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:88-15-3065
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/713

తసడడ:డ వనసకటసరశమ వపమల
ఇసటట ననస:88-15-3073
వయససస:47
లస: పప
94-199/715

94-199/1487
8204 NDX3251345
పపరర: వజయ కలమలరర వసగరపపరపప

తసడడ:డ రతన రరజ నల
ఇసటట ననస:88-14-3961
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపదవనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-15-3065
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస వపమల
ఇసటట ననస:88-15-3073
వయససస:39
లస: ససస స
8223 NDX0444802
పపరర: ఆసజనవయమలల� ఉయలఖల�

8218 JBV2358638
పపరర: రరజఖలకడమ గసగవరపప

94-200/1023

భరస : ససరఠ వనసకట ససబడమణఖస గసటటల
ఇసటట ననస:88-14-3933
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:88-15-3003
వయససస:27
లస: పప

భరస : తరరపత
ఇసటట ననస:88-15-3005
వయససస:44
లస: ససస స
8220 NDX1686197
పపరర: ససజజత వపమల

8215 NDX2048883
పపరర: పపదదదరరడడడ

8201 NDX1632075
పపరర: ననరరయణ యయటగరరర

భరస : చన ననగభమషణస వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:88-14-3932
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:88-15-402
వయససస:56
లస: ససస స
94-199/706

94-200/1020

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయటగరరర
ఇసటట ననస:88-14-3930
వయససస:27
లస: పప
94-199/1486

భరస : కకషష పడసరద గసటటల
ఇసటట ననస:88-14-3933
వయససస:29
లస: ససస స

8214 NDX2028604
పపరర: శకనస దచవననన

94-200/1022

8203 NDX3251303
పపరర: చనన ననగ భమషణస
వసగరపపరపప
తసడడ:డ పడసరద వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:88-14-3932
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరఠ వనసకట ససబడహమణఖస గసటటల
ఇసటట ననస:88-14-3933
వయససస:30
లస: పప

8198 NDX1688185
పపరర: ససనతన ఏటగరరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఏటగరరర
ఇసటట ననస:88-14-3930
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యయతగరరర
ఇసటట ననస:88-14-3930
వయససస:23
లస: పప

భరస : చన ననగ భమషణస వసగరపపరస
ఇసటట ననస:88-14-3932
వయససస:34
లస: ససస స
8205 NDX2305951
పపరర: ననగగశశర రరవప గగపసరరడడ

94-200/1670

తలర : ససశల మమకల
ఇసటట ననస:88-14-3928/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఏటగరరర
ఇసటట ననస:88-14-3930
వయససస:43
లస: ససస స
8202 NDX2603082
పపరర: వజయ కలమలరర వసగరపపరస

8197 NDX3061777
పపరర: శరకవణణ మమకల

8222 NDX0445130
పపరర: రమణ� ఉయలఖల�

94-199/714

భరస : చకకపరణణ�
ఇసటట ననస:88-15-3698
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/717

8225 AP151010453368
పపరర: మధసససదనరరవప పరలపరరస�

94-199/718

తసడడ:డ ససదరరనస�
ఇసటట ననస:88-15-3966
వయససస:54
లస: పప
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94-199/1243

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-15-3966
వయససస:21
లస: ససస స
8229 NDX1988577
పపరర: ననగ ససకనఖ పరలపరరస

94-199/721

94-199/724

94-199/727

94-199/963

94-199/731

94-199/734

94-199/737

భరస : మమకకసటట
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:42
లస: ససస స

8239 AP151010453347
పపరర: అచచమమ పపరస�

8242 NDX0159194
పపరర: శకనవరససలల దనసరర

8245 AP151010453346
పపరర: మహలకడమ అసగడడ

8248 NDX0162263
పపరర: శవమమ� ఉయలఖల�

94-199/740

8251 NDX0159913
పపరర: తచననల చనన

94-199/729

8254 AP151010453352
పపరర: భమదచవ కలసభ
భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:62
లస: ససస స

8234 NDX0160945
పపరర: ఈశశర కలమలర పరలపరరస

94-199/726

8237 NDX0445106
పపరర: పస లలరర� ఉయలఖల�

94-199/962

8240 NDX0162115
పపరర: కకషష కలమలరర దనసరర

94-199/730

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:88-15-3969
వయససస:36
లస: ససస స
94-199/732

8243 AP151010453348
పపరర: వరయఖ మమడన

94-199/733

తసడడ:డ అదచదయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3969
వయససస:67
లస: పప
94-199/735

8246 NDX0445528
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప� అసగడడ�

94-199/736

తసడడ:డ పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:88-15-3969/1
వయససస:35
లస: పప
94-199/738

8249 AP151010453350
పపరర: కలససమ తచననల

94-199/739

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-15-3970
వయససస:47
లస: ససస స
94-199/741

తసడడ:డ ఆచనరర
ఇసటట ననస:88-15-3970
వయససస:61
లస: పప
94-199/743

94-199/723

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:88.15-3968
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3970
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబమలలశ దలయ
ఇసటట ననస:88-15-3970
వయససస:31
లస: పప
8253 AP151010453354
పపరర: దసరర కకజజర

94-199/728

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:88-15-3969/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హనసమసత చనరర�
ఇసటట ననస:88-15-3970
వయససస:37
లస: ససస స
8250 NDX2303329
పపరర: పపదద ఓబమలలశ దలయ

8236 NDX0445379
పపరర: ససబభబరరవప పరలపరరస

8231 JBV2357325
పపరర: శకనసవరసరరవప పపరస�

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3969
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:88-15-3969/1
వయససస:32
లస: ససస స
8247 NDX0159566
పపరర: ననగలకడమ� కకమలరపపడడ�

94-199/725

భరస : అదచయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3968/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3969
వయససస:62
లస: ససస స
8244 NDX0159814
పపరర: రరమలకడమ అసగడడ

8233 NDX0445247
పపరర: ససబబమమ� ఉయలఖల�

94-199/720

భరస : అదచయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88.15-3968
వయససస:40
లస: పప
8241 NDX0445551
పపరర: తరరపతమమ మమడన

94-199/722

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:35
లస: పప
8238 JBV2358232
పపరర: చకకపరణణ ఉయలఖల

8230 NDX1301142
పపరర: కకషష కలమలరఠ పరలపరరస

8228 AP151010453367
పపరర: ననగగసదడస కలసభ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3967
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఈశశర కలమలర
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:46
లస: ససస స
8235 NDX0445296
పపరర: శకనస� ఉయలఖల�

94-199/719

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3967
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:88-15-3968
వయససస:25
లస: ససస స
8232 NDX0445395
పపరర: ఆదదలకడమ పరలపరరస

8227 NDX0161547
పపరర: ననగగసదడబభబమ కలసబభ

8252 NDX1988585
పపరర: సరమలమజఖస కలసభభ

94-199/742

భరస : శవ పడసరద కలసభభ
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/744

8255 NDX0160325
పపరర: శవ పడసరద కలసబభ

94-199/745

తసడడ:డ పస తష రరజ
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:31
లస: పప
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8256 AP151010453353
పపరర: మమకకసటట కకజజర�

94-199/746

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:47
లస: పప
8259 AP151010453393
పపరర: శవమమ ఉయలఖల

94-199/749

Deleted
94-199/752

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3971
వయససస:52
లస: పప
8265 AP151010453398
పపరర: వనసకరయమమ ఉయలఖల

8260 NDX0158022
పపరర: గగవసదస� ఉయలఖల�

94-199/755

8266 NDX0158774
పపరర: తరరపత రరవప ఉయలఖల

94-199/758

8269 AP151010453382
పపరర: పపననమమ ఉయలఖల

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3972/1
వయససస:40
లస: పప
94-199/764

94-199/767

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3974
వయససస:31
లస: పప

8278 NDX0161497
పపరర: కరటయఖ కటభట

94-199/770

8281 NDX0160036
పపరర: రమణ� తతకల�

94-199/759

8284 JBV0960468
పపరర: శకనస తతకలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3974
వయససస:40
లస: పప

8264 NDX0158394
పపరర: ననగలకడమ ఉయలఖల

94-199/754

8267 JBV2357374
పపరర: శకనవరసరరవప ఉయలఖల

94-199/757

8270 NDX0157990
పపరర: రరమకకకషష� వలలర పప�

94-199/760

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-15-3972/1
వయససస:30
లస: పప
94-199/762

8273 AP151010453384
పపరర: ఏడడకకసడలల వలలర పప

94-199/763

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3972/2
వయససస:57
లస: పప
94-199/765

8276 NDX2303154
పపరర: శవయఖ వపయర

94-199/766

తసడడ:డ ననగయఖ వపయర
ఇసటట ననస:88-15-3973/1
వయససస:48
లస: పప
94-199/768

8279 NDX1206267
పపరర: సరసబయఖ తతకల

94-199/769

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3973/3
వయససస:60
లస: పప
94-199/771

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:88-15-3974
వయససస:33
లస: ససస స
94-199/773

94-199/751

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3973/3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతకల
ఇసటట ననస:88-15-3974
వయససస:25
లస: ససస స
8283 NDX0162172
పపరర: వనసకట రరవప తతకల

94-199/756

తసడడ:డ మమకకసటట�
ఇసటట ననస:88-15-3973/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3973/3
వయససస:35
లస: ససస స
8280 NDX1518424
పపరర: తరరపతమమ తతకల

8275 NDX0160135
పపరర: రగశయఖ� కకజజర�

8261 NDX0161083
పపరర: వనసకట రరవప� ఉయలఖల�

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-15-3972/2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3973
వయససస:46
లస: ససస స
8277 NDX0162552
పపరర: పస లమమ కటట

94-199/753

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3972/1
వయససస:57
లస: ససస స

94-199/761 8272 AP151010453386
8271 AP151010453385
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప ఉయలఖల
పపరర: పదమ వలలర పప�

94-199/748

తసడడ:డ కకసడలల�
ఇసటట ననస:88-15-3971
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:57
లస: పప

8274 NDX0158808
పపరర: రరమమలల� కకజజర�

94-199/750

తసడడ:డ కకసడలల�
ఇసటట ననస:88-15-3971
వయససస:31
లస: పప
8263 NDX1988304
పపరర: ననగ వరణణ వపయలఖల

8258 NDX0162602
పపరర: తరరపతమమ� ఉయలఖల�

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3971
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప వపయలఖల
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3972
వయససస:52
లస: ససస స
8268 AP151010453397
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉయలఖల

94-199/747

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3970/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:88-15-3971
వయససస:47
లస: ససస స

8262 AP151010453394
పపరర: కకసడలల ఉయలఖల

8257 AP151010453351
పపరర: పస తషరరజ కలసభ

8282 AP151010453251
పపరర: కకటమమ తతకల

94-199/772

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3974
వయససస:52
లస: ససస స
94-199/774

8285 JBV2358026
పపరర: పదమ దచవనసడర

94-199/775

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:88-15-3975
వయససస:42
లస: ససస స
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8286 AP151010453389
పపరర: శవశసకర దచవనసడర �

94-199/776

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ�
ఇసటట ననస:88-15-3975
వయససస:45
లస: పప
8289 JBV2357630
పపరర: శకనస వలలరల

94-199/779

94-199/1244

94-199/783

94-199/786

94-199/789

94-168/1115

94-199/794

భరస : మమతస యఖ
ఇసటట ననస:88-15-3985
వయససస:57
లస: ససస స

8299 NDX2490332
పపరర: కళళవత వరర

8302 AP151010453045
పపరర: దసరర మమ వరర

8305 NDX2103679
పపరర: లల వత గమనజ

8308 NDX2490092
పపరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

94-199/797

8311 NDX2303543
పపరర: కకటమమ దచవరకకసడ

94-199/787

8314 JBV2357390
పపరర: కలమలరర� కకసడనరరడడడ�
భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:88-15-3986
వయససస:35
లస: ససస స

8294 NDX1301167
పపరర: తరరపతమమ ఉపప తలర

94-199/782

8297 NDX1301159
పపరర: గగపస తరరపత

94-199/785

8300 NDX1206291
పపరర: రమలదచవ ఓరరస

94-199/788

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:88-15-3980
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/790

8303 NDX0161018
పపరర: శకనస వరర

94-199/791

తసడడ:డ భగవరన వరర
ఇసటట ననస:88-15-3980
వయససస:32
లస: పప
94-199/792

8306 NDX2474203
పపరర: గమరవమమ గమసజ

94-199/793

భరస : కకటటశశరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:88-15-3981
వయససస:58
లస: ససస స
94-199/795

8309 NDX2303469
పపరర: శక లకడమ మగరల

94-199/796

తసడడ:డ మమతస యఖ మగరల
ఇసటట ననస:88-15-3985
వయససస:22
లస: ససస స
94-199/798

భరస : వనసకటటసశరరర దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:88-15-3985
వయససస:28
లస: ససస స
94-199/800

94-199/781

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-15-3979
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-15-3982
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హరఠశ దచవర
ఇసటట ననస:88-15-3985
వయససస:24
లస: ససస స
8313 AP151010453361
పపరర: ననగగసదడస మగల

94-199/784

భరస : దసరరరరరవప గమనజ
ఇసటట ననస:88-15-3981
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3981
వయససస:72
లస: పప
8310 NDX2303410
పపరర: మలలర శశరర మగరల

8296 NDX0445437
పపరర: మలలర శశరర� ఓరరచ�

8291 AP151010453391
పపరర: అసకమరరవప వలలర పప�

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:88-15-3979
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భగవరన
ఇసటట ననస:88-15-3980
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:88-15-3981
వయససస:18
లస: పప
8307 JBV2357895
పపరర: కకటటశశరరకవప గమసజ�

94-199/1245

భరస : శకనస వరర
ఇసటట ననస:88-15-3980
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బమలర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-15-3980
వయససస:35
లస: ససస స
8304 NDX2803419
పపరర: బభబర గమసజ

8293 NDX2734374
పపరర: ససగఠత దచవసడర

94-199/778

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3976/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-15-3979
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-15-3979
వయససస:37
లస: పప
8301 NDX0161950
పపరర: ననగమణణ వరర

94-199/780

తసడడ:డ శసకర దచవసడర
ఇసటట ననస:88-15-3977
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-3979
వయససస:37
లస: ససస స
8298 NDX0445460
పపరర: ననగగశశరరరవప� గమసజ�

8290 NDX0158527
పపరర: వనసకట రరవప� వలలర పప�

8288 AP151010453392
పపరర: ససపతమమ వలలర పప�

భరస : అసకమరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3976/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3976/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకర దచవసడర
ఇసటట ననస:88-15-3977
వయససస:23
లస: పప
8295 NDX1206283
పపరర: సరమలమజఖస గమసజ

94-199/777

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-15-3976/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3976/1
వయససస:36
లస: పప
8292 NDX2733434
పపరర: పపరష చసదడ రరవప దచవసడర

8287 NDX1301209
పపరర: లకకమ వలలర పపప

8312 AP151010453388
పపరర: యయగమమ కకసడనరరడడడ

94-199/799

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3985
వయససస:44
లస: ససస స
94-199/801

8315 NDX2458511
పపరర: ఈశశరమమ ఉయలఖలల

94-199/802

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప ఉయలఖలల
ఇసటట ననస:88-15-3986
వయససస:38
లస: ససస స
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94-199/803

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3986
వయససస:44
లస: ససస స
8319 NDX1988270
పపరర: రగవత తతకల

94-199/806

94-199/809

94-199/812

94-199/815

94-199/818

94-199/821

94-199/824

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3998
వయససస:47
లస: పప

8329 JBV2357200
పపరర: బభబమ మగల

8332 JBV2357309
పపరర: రగణమక పరలపరరస

8335 NDX1206259
పపరర: ననగరరజ పరలపరరస

8338 NDX0782961
పపరర: అనససయ బభపత�

94-199/825

8341 AP151010453008
పపరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

94-199/816

8344 NDX0913301
పపరర: అరరణ జజఖత పప దదల�
భరస : ఎస యస రతనకలమలర� పప దదల
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:37
లస: ససస స

8324 AP151010453381
పపరర: ననగగశశరరరవప కకసడనరరడడ �

94-199/811

8327 NDX2303345
పపరర: కకరణ మగరల

94-199/814

8330 AP151010453184
పపరర: అసజయఖ మగల

94-199/817

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:77
లస: పప
94-199/819

8333 AP151010453371
పపరర: ససబభబయమమ పరలపరరస

94-199/820

భరస : కకటటశస
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:57
లస: ససస స
94-199/822

8336 AP151010453372
పపరర: సరసబయఖ పరలపరరస

94-199/823

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:44
లస: పప
94-168/771

8339 NDX0782946
పపరర: ససబమబలల ససర�

94-168/772

భరస : మనననరరడడడ� ససరర
ఇసటట ననస:88-15-3996
వయససస:50
లస: ససస స
94-199/826

భరస : చనబడహమయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3998
వయససస:44
లస: ససస స
94-199/828

94-199/808

తసడడ:డ బభబమ మగరల
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:24
లస: పప

భరస : కగశవరరడ�డడ బభపతష
ఇసటట ననస:88-15-3996
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస బభతషల
ఇసటట ననస:88-15-3998
వయససస:26
లస: ససస స
8343 AP151010453009
పపరర: చనబడహమయఖ బతష
స ల

94-199/813

తసడడ:డ కకటటశస
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:67
లస: పప
8340 NDX1518457
పపరర: ఈశశరమమ బభతషల

8326 AP151010453364
పపరర: కకటమమ మగల

8321 AP151010453380
పపరర: వనసకరయమమ కకసడనరరడడ �

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశస�
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:62
లస: ససస స
8337 AP151010453369
పపరర: కకటటశశరరరవప పరలపరరస

94-199/810

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:88-15-3994
వయససస:37
లస: ససస స
8334 AP151010453370
పపరర: వరమమ పరలపరరస�

8323 AP151010453362
పపరర: శసకర తతకల

94-199/805

భరస : ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమ మగరల
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:26
లస: పప
8331 JBV2357465
పపరర: మసగమమ పరలపరరస�

94-199/807

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:52
లస: పప

భరస : బభబమ మగరల
ఇసటట ననస:88-15-3991
వయససస:41
లస: ససస స
8328 NDX2302826
పపరర: మమరళ మగరల

8320 AP151010453363
పపరర: సరసబడజఖస తతకల

8318 NDX2458503
పపరర: ననగగశశర రరవప వపయర

తసడడ:డ ననగభమషణస వపయర
ఇసటట ననస:88-15-3986
వయససస:56
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర�
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:33
లస: పప
8325 NDX2490225
పపరర: లకడమ మగరల

94-199/804

తసడడ:డ గగవసదస� �
ఇసటట ననస:88-15-3986
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:88-15-3987
వయససస:24
లస: ససస స
8322 NDX0157487
పపరర: దసరరర రరవప� తతకల�

8317 JBV2357333
పపరర: శకనవరసరరవప� కకసడనరరడడడ �

8342 NDX2490175
పపరర: నవన కలమలర బతష
స ల

94-199/827

తసడడ:డ బడహమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-15-3998
వయససస:19
లస: పప
94-168/773

8345 NDX0913236
పపరర: ససవరష కలమలరర గరరనపపడడ�

94-168/774

భరస : పడసరద రరవప� గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:52
లస: ససస స
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8346 NDX0913434
పపరర: ఎస యస రతనకలమలర
కలచపపడడ�
తసడడ:డ దచవదనసస� కలచపపడడ
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:38
లస: పప

94-168/775

8349 NDX0948489
పపరర: ఎలర మమ మరర

94-199/831

94-168/776

94-199/834

94-199/1246

94-199/839

94-199/842

94-199/845

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:30
లస: పప

8359 NDX2303378
పపరర: పదమ యయమనవడడ

8362 NDX1495515
పపరర: అనసరరధ మమడ

8365 NDX2303600
పపరర: అనసశర ససరరపలర

8368 NDX1301183
పపరర: కరకసత కలమలర ససరరపలర

94-199/848

8371 JBV2357416
పపరర: లకడమ తతకల

94-199/837

8374 NDX0445783
పపరర: కకషష తతకల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:36
లస: పప

8354 NDX0913277
పపరర: చసదడలలమమ గరరనపపడడ�

94-168/778

8357 AP151010453342
పపరర: సపఫదసలల ఎడవలర

94-199/836

8360 NDX2303394
పపరర: ససరఖననరరయ యయమనవడడ

94-199/838

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యయమనవడడ
ఇసటట ననస:88-15-4001
వయససస:43
లస: పప
94-199/840

8363 NDX2303493
పపరర: పవన శసకర మమడ

94-199/841

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:88-15-4002
వయససస:21
లస: పప
94-199/843

8366 NDX0934711
పపరర: ననగమణణ ససరరపలర

94-199/844

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-15-4004
వయససస:34
లస: ససస స
94-199/846

8369 NDX1988403
పపరర: నరసససహ రరవప బసడర

94-199/847

తసడడ:డ వససత రరవప బసడర
ఇసటట ననస:88-15-4007
వయససస:50
లస: పప
94-199/849

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:43
లస: ససస స
94-199/851

94-199/833

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటసరశ రరవ
ఇసటట ననస:88-15-4004
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషష తతకల
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:37
లస: ససస స
8373 NDX0159608
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-199/835

భరస : కరకసత ససరరపలర
ఇసటట ననస:88-15-4004
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-15-4004
వయససస:64
లస: ససస స
8370 NDX1943092
పపరర: యశశద తతకల

8356 NDX0602748
పపరర: కగ శసకర

8351 NDX0162297
పపరర: శకనవరస రరవప� దచవరకకసడ�

భరస : జజన అబడహస� కకతస పలర
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-15-4002
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4002
వయససస:45
లస: పప
8367 AP151010453035
పపరర: రరమమలమమ ససరరపలర

94-168/777

భరస : ససరరఖ ననరరయణ యయమనవడడ
ఇసటట ననస:88-15-4001
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:88-15-4002
వయససస:24
లస: ససస స
8364 NDX0161638
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమడన

8353 NDX0601815
పపరర: అమలర రరమకకకషష రరరడ�డడ

94-199/830

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సపఫదసలల యడవలర
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:37
లస: పప
8361 NDX1858192
పపరర: ససజనఖ మమడ

94-199/832

తసడడ:డ లకడమరరడడడ� ఆమళళ
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:59
లస: ససస స
8358 NDX2876043
పపరర: పపలర యఖ యడవలర

8350 NDX0445312
పపరర: పడసరద� మరర �

8348 NDX0157594
పపరర: లకడమ� దచవరకకసడ�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవరన�
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:40
లస: పప

భరస : బభలకకషష� వలలర పప
ఇసటట ననస:88-15-4000
వయససస:38
లస: ససస స
8355 AP151010453343
పపరర: నరసమమ ఎడవలర

94-199/829

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భగవరన
ఇసటట ననస:88-15-3999
వయససస:65
లస: ససస స
8352 NDX0601807
పపరర: అరరణ వలలర పప�

8347 NDX0158634
పపరర: మహహశశరర� వరర �

8372 NDX0160069
పపరర: కకటటశశరమమ� తతకల�

94-199/850

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:61
లస: ససస స
94-199/852

8375 NDX0161836
పపరర: సరసబయఖ� తతకల�

94-199/853

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:66
లస: పప
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8376 NDX2909133
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94-199/1247

భరస : నరసససహ కటభట
ఇసటట ననస:88-15-4008
వయససస:21
లస: ససస స
8379 NDX0157503
పపరర: శకలకడమ దదసతన

94-199/856

94-199/859

94-199/862

94-199/865

94-199/866

94-199/869

94-199/871

తసడడ:డ ససవర ననయక కగతవథ
ఇసటట ననస:88-15-4021
వయససస:29
లస: పప

8389 NDX1191931
పపరర: రమణ ససరరగరరర

8392 AP151010453332
పపరర: మహసకరళమమ మగరల

8395 JBV2357622
పపరర: ననగరరజ మగరల

8398 NDX0821140
పపరర: తతకల ఆసజనవయమలల

94-199/874

8401 NDX1494012
పపరర: అనససరఖ కగతవథ

94-168/779

8404 NDX2859833
పపరర: శవ ననయక కగతనవత
తసడడ:డ దదపర ర ననయక కగతనవత
ఇసటట ననస:88-15-4021
వయససస:55
లస: పప

8384 NDX1687260
పపరర: మలర సశరఠ వడనలలర

94-199/861

8387 JBV2357762
పపరర: బడహమస ససదర�

94-199/864

8390 NDX0012161
పపరర: పపద శశషయఖ కరరరమసచ�

94-168/780

తసడడ:డ మదదయఖ� కరరరమసచ
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:70
లస: పప
94-199/867

8393 JBV2357721
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యడవలర

94-199/868

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:35
లస: పప
94-199/870

8396 NDX0735811
పపరర: మమనరర బబగస షపక�

94-168/781

భరస : నననన షరరఫ� షపఫక
ఇసటట ననస:88-15-4018
వయససస:35
లస: ససస స
94-199/872

8399 NDX1988551
పపరర: మహహశశరర బసడర

94-199/873

భరస : నరసససహ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:88-15-4020
వయససస:37
లస: ససస స
94-199/875

తసడడ:డ ససవర ననయక కగతవథ
ఇసటట ననస:88-15-4021
వయససస:27
లస: ససస స
94-199/877

94-199/858

తసడడ:డ ననమలయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-4013
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4018
వయససస:31
లస: పప

తలర : సరసబయఖ తతకల
ఇసటట ననస:88-15-4020
వయససస:29
లస: పప
8403 NDX1494004
పపరర: అజయ ననయక కగతవథ

94-199/863

తసడడ:డ రరమకకటట
ఇసటట ననస:88-15-4017
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల తతకల
ఇసటట ననస:88-15-4018
వయససస:23
లస: ససస స
8400 NDX1518416
పపరర: ననగరరజ తతకల

8386 JBV2358117
పపరర: రమమష ససదర న�

8381 NDX0157578
పపరర: నరగష దదసతన

భరస : రమణయ వడనలలర
ఇసటట ననస:88-15-4013
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:38
లస: పప
8397 NDX2490191
పపరర: దసరర భవరన తతకల

94-199/860

భరస : శకనవరస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప యడనళ
ఇసటట ననస:88-15-4015
వయససస:30
లస: ససస స
8394 NDX0158543
పపరర: చచననయఖ అనవనబబ యన

8383 AP151010453330
పపరర: పస లయఖ దసతన

94-199/855

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననమలయఖ�
ఇసటట ననస:88-15-4013
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపదదనన�
ఇసటట ననస:88-15-4013
వయససస:72
లస: పప
8391 NDX2049162
పపరర: ఆదదలకడమ యడవలర

94-199/857

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:52
లస: పప

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:88-15-4013
వయససస:37
లస: ససస స
8388 JBV2357614
పపరర: ననమలయఖ ససదర న�

8380 AP151010453327
పపరర: సతఖవత దసతన

8378 NDX0158097
పపరర: భడమరరసబ దదసతన

భరస : నరగష
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దసతన పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లయఖ
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:40
లస: పప
8385 JBV2357770
పపరర: భవరన ససదద

94-199/854

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:88-15-4009
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:88-15-4012
వయససస:32
లస: ససస స
8382 NDX0948497
పపరర: ససరగష దసతన

8377 NDX0159236
పపరర: పడసరద కటట

8402 NDX0159772
పపరర: ఉషర రరణణ కగతనవత

94-199/876

తసడడ:డ శవ ననయక
ఇసటట ననస:88-15-4021
వయససస:33
లస: ససస స
94-199/1248

8405 NDX2454908
పపరర: లకమమమ కసదసకలరర

94-200/1025

Deleted

భరస : బడహమయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:88-16-2378
వయససస:69
లస: ససస స
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8406 NDX1054519
పపరర: ససబమబలల అనననస
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94-200/1026

భరస : మలలకకసడన రరడడ అనన
ఇసటట ననస:88-16-3914
వయససస:52
లస: ససస స
8409 NDX2755122
పపరర: హహహమలవత వక

94-200/1679

95-181/940

భరస : రసగ సరశమ జసక
ఇసటట ననస:88-54-871
వయససస:54
లస: ససస స
8418 SQX0993238
పపరర: సతఖననరరయణ చకటమరర

95-143/624

95-88/1253

95-88/1256

భరస : వనసకటటశశర రరవప దచసస
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:49
లస: ససస స

8419 SQX1629122
పపరర: రఫస షపక

8422 SQX0550285
పపరర: సగల కకటమమ�

8425 SQX0123414
పపరర: నలర బబ యన వనసకట రరవప�

95-88/1259

8428 SQX1629205
పపరర: షబన పఠరన

8431 SQX1521039
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ పస నసగగటట

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:88-65-942
వయససస:39
లస: పప

95-181/939

8414 SQX1629296
పపరర: కరఠమమలలర షపక

95-181/942

8417 SQX0594812
పపరర: లకడమ బతష
స ల�

95-140/496

భరస : వనసకటటశశర రరవప� బతష
స ల�
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/1164

95-88/1254

8420 SQX1203876
పపరర: రరమ మహన రరవప
తరరవధసల
తసడడ:డ ననగగసదడఎస తరరవదసల
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:68
లస: పప

95-179/846

8423 SQX1628157
పపరర: పఠరన సరరదర

95-88/1255

తసడడ:డ పఠరన బభబమ
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:23
లస: పప
95-88/1257

8426 SQX0454454
పపరర: కనకరరజ పడసరద�

95-88/1258

తసడడ:డ జగనననథస�
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:60
లస: పప
95-222/1132

95-222/1133
8429 SQX1447094
పపరర: జమలల తనబససస మహమమద

భరస : సలస మహమమద
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:25
లస: ససస స
95-222/1135

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:26
లస: పప

95-222/1137 8434 SQX1629221
8433 SQX1126375
పపరర: అబమదల రరవపఫ మహమమద
పపరర: శకనవరస రరవప చనగసటట

తసడడ:డ మమసస ఫర కమల పరషర
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:46
లస: పప

95-140/495

తసడడ:డ రరయలజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:25
లస: ససస స
95-222/1134

8411 SQX1051069
పపరర: దసరర భవరన మలలర

తసడడ:డ మహహదదదన లలట షపక
ఇసటట ననస:88-54-781
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:74
లస: పప
8430 SQX1629213
పపరర: ననగ మలలర శశరర దచసస

95-181/941

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద శశషయఖ
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:39
లస: పప
8427 SQX0573220
పపరర: గగపరలరరడడడ తచతల�

8413 SQX1138362
పపరర: మలర కరరరరన రరవప శవరరతడ

8416 SQX1581520
పపరర: వనసకట ననగలకడమ బతష
స ల

94-212/1263

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:88-54-781
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:23
లస: పప

భరస : అనసతరరమమలల
ఇసటట ననస:88-64-233
వయససస:56
లస: ససస స
8424 SQX1062736
పపరర: వసశ కకషష యలవరరస

95-181/938

భరస : అరరరన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:88-54-978
వయససస:59
లస: పప
8421 SQX0989376
పపరర: వనసకట రరవమమ ఎలర బబ యన

8410 SQX1629304
పపరర: సలలమ షపక

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:88-54-781
వయససస:30
లస: పప
95-181/943

8408 NDX3049855
పపరర: ������ ������

తసడడ:డ ������������ ���
ఇసటట ననస:88-26-2274
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరఠమమలలర షపక
ఇసటట ననస:88-54-781
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహహదదదన లలట షపక
ఇసటట ననస:88-54-781
వయససస:43
లస: ససస స
8415 SQX1629312
పపరర: ననగ మహహన జసక

94-200/1027

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:88-16-3914
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-27-2947
వయససస:27
లస: ససస స
8412 SQX1629288
పపరర: రహమత షపక

8407 NDX0448514
పపరర: రవశసకర తతట

8432 SQX1513671
పపరర: అసస ర వల షపక

95-222/1136

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:88-64-785
వయససస:36
లస: పప
95-222/1138

8435 SQX1423201
పపరర: చరసజవ కసచరర

95-223/894

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:88-65-942
వయససస:30
లస: పప
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8436 SQX1033950
పపరర: నరసససహ రరజ పప లలర
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95-223/895

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప లలర
ఇసటట ననస:88-65-942
వయససస:37
లస: పప
8439 NDX1056431
పపరర: లకకమ లకడమ చధదరర

94-200/1030

94-200/1033

94-200/1036

94-200/1039

94-200/1042

94-200/1045

94-200/1048

తసడడ:డ వరభదసడడడ నకకకన
ఇసటట ననస:88-83
వయససస:26
లస: పప

8449 NDX0160341
పపరర: బబగస� షపక�

8452 NDX1055763
పపరర: జమర అహమమద షపక

8455 NDX2501153
పపరర: ఆషర షపక

8458 NDX2501732
పపరర: బభజ షపక

94-200/1051

8461 NDX0994970
పపరర: పరరశత నకకకన

94-200/1040

8464 NDX1080589
పపరర: వరభదసడడడ నకకకన
తసడడ:డ జగనననధస నకకన
ఇసటట ననస:88-83
వయససస:45
లస: పప

8444 NDX0838029
పపరర: ననగమల మరర షపక�

94-200/1035

8447 NDX0156752
పపరర: గఫరర షపక

94-200/1038

8450 NDX0160846
పపరర: హహహదర అల� షపక�

94-200/1041

తసడడ:డ సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:88-77
వయససస:35
లస: పప
94-200/1043

8453 NDX0948539
పపరర: మజజమమదదదన షపక

94-200/1044

తసడడ:డ బభబమ జజన
ఇసటట ననస:88-78
వయససస:35
లస: పప
94-200/1046

8456 NDX2501682
పపరర: రజయ షపక

94-200/1047

తసడడ:డ పపల మహమమద అననసరఠ షపక
ఇసటట ననస:88-81
వయససస:22
లస: ససస స
94-200/1049

8459 NDX0158360
పపరర: జలర ల� షపక�

94-200/1050

తసడడ:డ పపద బమడచ� షపక
ఇసటట ననస:88-81
వయససస:38
లస: పప
94-200/1052

భరస : వరభదసడడడ నకకన
ఇసటట ననస:88-83
వయససస:39
లస: ససస స
94-200/1054

94-200/1032

తసడడ:డ మమకరసర మయల షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:55
లస: పప

తలర : జలల షపక
ఇసటట ననస:88-81
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమణనరరవప యరసశశటట
ఇసటట ననస:88-82
వయససస:28
లస: ససస స
8463 NDX2364677
పపరర: ఈశశర రరవప నకకకన

94-200/1037

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:88-81
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలల� షపక
ఇసటట ననస:88-81
వయససస:36
లస: ససస స
8460 NDX1055458
పపరర: లకకమ యరకసశశటట

8446 NDX1055847
పపరర: చనన చధదరర

8441 NDX1055557
పపరర: వనసకట నరసయఖ యరకసశశటట

తసడడ:డ గఫరర� షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభబ జజన షపక
ఇసటట ననస:88-78
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద సయఖద� షపక
ఇసటట ననస:88-78
వయససస:66
లస: పప
8457 NDX0157222
పపరర: కరశరరననసర� షపక�

94-200/1034

భరస : సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:88-77
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బభబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:88-78
వయససస:49
లస: ససస స
8454 NDX0158915
పపరర: బభబమ జజన� షపక�

8443 NDX1064229
పపరర: అనశర బభషర షపక

94-200/1029

తసడడ:డ నరసయఖ యరసశశటట
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమరర ననయమడడ చధధరర
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:34
లస: పప

భరస : హహహదర వరల� షపక
ఇసటట ననస:88-77
వయససస:32
లస: ససస స
8451 NDX0161240
పపరర: హలమల ఖలతషస షపక

94-200/1031

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:32
లస: పప
8448 NDX0158824
పపరర: షరహహన� షపక�

8440 NDX0837930
పపరర: అమనన షపక�

8438 NDX0837906
పపరర: హలమల షపక�

భరస : ననగమల మరర� షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గఫరర� షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:25
లస: పప
8445 NDX1056449
పపరర: షబబర సయఖద

94-200/1028

భరస : షబబర సయద
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన చధధరర
ఇసటట ననస:88-76
వయససస:32
లస: ససస స
8442 NDX1688912
పపరర: రఫస షపక

8437 NDX1053594
పపరర: గగససయల సయఖద

8462 NDX1907460
పపరర: సస మమశశర రరవప నకకకన

94-200/1053

తసడడ:డ వరరబదసడడడ నకకకన
ఇసటట ననస:88-83
వయససస:24
లస: పప
94-200/1055

8465 NDX1056167
పపరర: సరజదన మహమమద

94-200/1056

భరస : పసర మహమమద అననసరర మహమద
ఇసటట ననస:88-84
వయససస:32
లస: ససస స

Page 250 of 304

8466 NDX1056084
పపరర: అననసరర ఖలతతన షపక
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94-200/1057

94-200/1058 8468 NDX1054121
8467 NDX2501443
పపరర: రజజక మహమమద అననసరఠ షపక
పపరర: మహమమద పసర అననసరర

భరస : పపల మహమమద అననసరర షపక
ఇసటట ననస:88-84
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపల మహమమద అననసరఠ షపక
ఇసటట ననస:88-84
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆస అననసరర మహమద
ఇసటట ననస:88-84
వయససస:34
లస: పప

8469 NDX1055235
పపరర: పపలలర మహమమద అననసరర

8470 NDX1598269
పపరర: మమమమమననసర షపక

8471 NDX1598111
పపరర: రబభబన షపక

94-200/1060

తసడడ:డ ఆస మహమమద పపల
ఇసటట ననస:88-84
వయససస:35
లస: పప
8472 NDX0743906
పపరర: ఖలజజవల షపక

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:88-84/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1063

తసడడ:డ మదనర వల షపక
ఇసటట ననస:88-84/1
వయససస:49
లస: పప
8475 NDX2501716
పపరర: జజన బ షపక

94-200/1064

94-199/880

94-200/1069

94-200/1072

94-200/1075

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-98
వయససస:64
లస: పప

94-200/1067

8482 NDX0161349
పపరర: పడకరశ� పస కలరర�

8485 NDX1055326
పపరర: ఫరతమల షపక

8488 NDX1054667
పపరర: నసర మహమమద

94-13/1251

8491 NDX2876555
పపరర: సమధనన షపక

94-200/1070

8494 NDX2308674
పపరర: శసషరద షపక
భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:88-99
వయససస:28
లస: ససస స

94-200/1066

8480 NDX0160382
పపరర: ఏససదయమమ� పస కలరర�

94-200/1068

8483 NDX0162057
పపరర: యయసస బమ� పస కలరర�

94-200/1071

తసడడ:డ జజరరర� పస కలరర
ఇసటట ననస:88-89
వయససస:48
లస: పప
94-200/1073

8486 NDX0161281
పపరర: అశకఫపననసర� షపక�

94-200/1074

భరస : బభజత�
ఇసటట ననస:88-90
వయససస:59
లస: ససస స
94-200/1076

8489 NDX2501625
పపరర: ఖలజజ షపక

94-200/1077

తసడడ:డ అబమదల రరహమలన షపక
ఇసటట ననస:88-91/1
వయససస:20
లస: పప
94-187/973

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:88-98
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1079

8477 NDX0639997
పపరర: రమణనరరవప� యరకసశశటట �

భరస : యయసస బమ� పస కలరర
ఇసటట ననస:88-89
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆస మహమమద
ఇసటట ననస:88-90
వయససస:44
లస: పప

భరస : అనవర బభష షపక
ఇసటట ననస:88-98
వయససస:27
లస: ససస స
8493 NDX2308609
పపరర: నగమల మరర షపక

8479 NDX0162461
పపరర: మమరఠ� పస కలరర�

94-199/879

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ� యరసశశటట
ఇసటట ననస:88-86
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబమదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:88-90
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భభషర షపక
ఇసటట ననస:88-90
వయససస:41
లస: పప
8490 NDX2715621
పపరర: శరమ శరద షపక

94-200/1065

తసడడ:డ జజరరర� పస కలరర
ఇసటట ననస:88-89
వయససస:39
లస: పప

భరస : గఫరర� షపక
ఇసటట ననస:88-90
వయససస:34
లస: ససస స
8487 NDX1053818
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

8476 NDX1055904
పపరర: అసకమమ యరకసశశటట

8474 NDX2357861
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ జజన మహమమద షపక
ఇసటట ననస:88-85
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడకరశ� పస కలరర
ఇసటట ననస:88-89
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస బమ పస కలరర
ఇసటట ననస:88-89
వయససస:24
లస: పప
8484 NDX0156778
పపరర: మలర క� షపక�

94-199/878

భరస : వనసకటనరసయఖ యరసశశటట
ఇసటట ననస:88-86
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యరకసశశటట వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:88-87
వయససస:44
లస: పప
8481 NDX1724492
పపరర: మననజ కలమలర పస కలరర

8473 NDX2358018
పపరర: తనహహరర షపక

94-200/1062

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:88-84/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:88-85
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:88-86
వయససస:58
లస: ససస స
8478 NDX2470946
పపరర: యరకసశశటట పపరషచసదడ రరవప

94-200/1061

94-200/1059

8492 NDX2308740
పపరర: ఫసరగజ బభషర షపక

94-200/1078

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:88-98
వయససస:32
లస: పప
94-200/1080

8495 NDX2308708
పపరర: ససధనన షపక

94-200/1081

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:88-99
వయససస:28
లస: ససస స
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8496 NDX2308625
పపరర: రజయల బబగస షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25
94-200/1082

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:88-99
వయససస:62
లస: ససస స
8499 NDX3004546
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
యదలవరపప
తసడడ:డ వరయఖ యదలవరపప
ఇసటట ననస:88-104/4
వయససస:30
లస: పప
8502 NDX2716074
పపరర: పడసరద కలమలర కసడడడ

94-200/1503

94-39/1050

94-91/1095

94-199/882

94-199/885

94-199/888

తసడడ:డ యయససరతనస దచవసడర
ఇసటట ననస:88-131-25
వయససస:22
లస: పప

94-199/1223

8509 JBV0960120
పపరర: సపఫదమమ చలలర

8512 NDX0499020
పపరర: ససరమమ బతష
స ల

8515 JBV0960211
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

94-199/890

8518 JBV0960070
పపరర: నరసమమ ఓరరస

94-199/883

8521 NDX1814913
పపరర: మసగమమ మలరరళళ

94-199/886

8524 AP151010453279
పపరర: ననగమమ బతష
స ల�
భరస : గమరరసరశమ�
ఇసటట ననస:88-132
వయససస:52
లస: ససస స

94-199/881

8507 NDX2773117
పపరర: లకమణసరశమ నసదగరరర

94-200/1537

8510 JBV0960104
పపరర: బభలసపఫదసలల చలలర

94-199/884

8513 JBV0960062
పపరర: కకటమమ బతష
స ల

94-199/887

భరస : పసరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:80
లస: ససస స
94-199/889

8516 NDX3268935
పపరర: బతషల శకహరర బభబమ

94-199/1496

తసడడ:డ బతషల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:29
లస: పప
94-199/891

8519 JBV0960047
పపరర: శకనవరసరరవప� ఓరరస�

94-199/892

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-127
వయససస:40
లస: పప
94-199/894

భరస : ఆసజనవయమలల మలరరళళ
ఇసటట ననస:88-128
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/1085

8504 JBV2357283
పపరర: మసగమమ� నసరరగమనసతల�

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-125
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-127
వయససస:60
లస: ససస స
94-199/893

94-38/808

తసడడ:డ ఈశశరయఖ నసదగరరర
ఇసటట ననస:88-123
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-127
వయససస:48
లస: పప
8523 NDX2473916
పపరర: దసరర రరవప దచవసడర

8506 NDX2948230
పపరర: వనసకట రమణమమ నసధగరరర

8501 NDX2716116
పపరర: భమవన చసదడ కసడడడ

భరస : బడహమయఖ� �
ఇసటట ననస:88-122
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవననసరరవప� �
ఇసటట ననస:88-127
వయససస:35
లస: ససస స
8520 NDX0499038
పపరర: మలరగశశర రరవప ఓరరస�

94-200/1084

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-125
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:43
లస: పప
8517 JBV0960088
పపరర: భమలకడమ� ఓరరస�

8503 NDX0774877
పపరర: వనసకట నరసయఖ యరకసశశటట �

94-200/1405

తసడడ:డ పడసరద కలమలర కసడడడ
ఇసటట ననస:88-105
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకమణ సరశమ నసధగరరర
ఇసటట ననస:88-123
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హరరబభబమ� �
ఇసటట ననస:88-126
వయససస:37
లస: ససస స
8514 JBV0960138
పపరర: హరరబభబమ� బతష
స ల�

94-3/1347

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-113-3768
వయససస:32
లస: పప

భరస : సపఫదసలల
ఇసటట ననస:88-125
వయససస:39
లస: ససస స
8511 JBV0960146
పపరర: వనసకట ససబమబలల� బతష
స ల�

8500 NDX2716082
పపరర: ఆనమమ కసడడడ

8498 NDX2750198
పపరర: చచననమమ బబ డడడ

భరస : నరసససహ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:88-100
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద కలమలర కసడడడ
ఇసటట ననస:88-105
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకమణ సరశమ నసదగరరర
ఇసటట ననస:88-123
వయససస:43
లస: ససస స
8508 JBV0960112
పపరర: జజనమమ బతష
స ల

94-200/1083

తసడడ:డ నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:88-99
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భభసకర రరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:88-105
వయససస:41
లస: పప
8505 NDX2587368
పపరర: వనసకట రవణమమ నసదగరరర

8497 NDX2308658
పపరర: అనశర బభషర శఇన

8522 NDX1814970
పపరర: ఆసజనవయమలల మలరరళళ

94-199/895

తసడడ:డ వనసకటయఖ మలరరళళ
ఇసటట ననస:88-128
వయససస:38
లస: పప
94-199/896

8525 NDX0497800
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల

94-199/897

తసడడ:డ గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:88-132
వయససస:33
లస: పప
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8526 NDX0497834
పపరర: శసకర బతష
స ల
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94-199/898

తసడడ:డ గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:88-132
వయససస:43
లస: పప
94-199/901

8532 NDX0640789
పపరర: భభరర వ బతష
స ల

94-199/904

94-199/907

94-199/909

94-199/912

94-199/914

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:33
లస: ససస స

8539 NDX1988353
పపరర: మనమధ రరవప మదదద

8542 NDX0626317
పపరర: భభరత మసదల మసదల

8545 NDX2453025
పపరర: బభల నహష కసచరర

8548 JBV2358042
పపరర: రమణ సరగరరబబ యన

94-199/918 8551 AP151010453025
8550 NDX0161398
పపరర: నరసససహ రరవప సరగనబబ యన
పపరర: అమరరరవప సరగనబబ యన

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-300/1
వయససస:49
లస: పప

94-199/910

94-199/906

8554 NDX2450781
పపరర: భవరన కరసరల
భరస : గగవసద కరసరల
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:25
లస: ససస స

94-199/908

8540 NDX1495473
పపరర: సససదర రరవప పపషదనపప

94-199/911

తసడడ:డ రరమలరరవప పపషదనపప
ఇసటట ననస:88-256
వయససస:42
లస: పప
94-162/260

8543 NDX1495499
పపరర: సరమలమజఖస పపషడపప

94-199/913

భరస : రరమలరరవప దసరపడన
ఇసటట ననస:88-265
వయససస:61
లస: ససస స
94-201/594

8546 MLJ3687324
పపరర: వవసకటటశశరరరవప తషమమల

94-201/595

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-294
వయససస:51
లస: పప
94-199/916

8549 NDX2303972
పపరర: రరమ కకషష సరగరనబబ యన

94-199/917

తసడడ:డ వనసకట రరవప సరగరనబబ యన
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:21
లస: పప
94-199/919

8552 AP151010453055
పపరర: వనసకటరరవప సరగనబబ యన

94-199/920

Deleted

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:40
లస: పప
94-199/921

94-199/903

తలర : సససధరరవ పపశదనపప
ఇసటట ననస:88-256
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప సరగరరబబ యన
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:38
లస: పప

8534 NDX0043307
పపరర: గమరవమమ బతష
స ల

94-200/1086 8537 NDX1495549
8536 NDX1644906
పపరర: ససబభబరరయమడడ మలగమలలరర
పపరర: శరఖమల పపశదనపప

తలర : థచరరసర రరణణ కసచచరర
ఇసటట ననస:88-293
వయససస:21
లస: పప
94-199/915

8531 AP151010453033
పపరర: వనసకటరతనరరడడడ అనవనస

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-135
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రమమష మసదల
ఇసటట ననస:88-258
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ పపససబడడ
ఇసటట ననస:88-265
వయససస:68
లస: పప

8553 AP151010453293
పపరర: సతఖననరరయణ భభజనపలర

94-199/905

తసడడ:డ వనసకట రమణ మదదద
ఇసటట ననస:88-256
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప మదదద
ఇసటట ననస:88-256
వయససస:50
లస: పప

8547 NDX0161976
పపరర: మలధవ సరగరనబబ యన

8533 NDX0043331
పపరర: కకటమమ బతష
స ల

94-199/900

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:88-134
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-143
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ మదదద
ఇసటట ననస:88-256
వయససస:46
లస: ససస స

8544 NDX1495572
పపరర: రరమలరరవప పపససబడడ

94-199/902

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-135
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-135
వయససస:35
లస: పప

8541 NDX1988437
పపరర: వనసకటరమణ మదదద

8530 JBV2358695
పపరర: రమణనరరడడడ� దదద ననల �

8528 NDX0043372
పపరర: బభల వనసకటమమ చలలర�

భరస : మహనసదద�
ఇసటట ననస:88-133/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:88-134
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:88-135
వయససస:29
లస: ససస స

8538 NDX1988486
పపరర: లకకమ మదదద

94-199/899

తసడడ:డ తరరపరలల�
ఇసటట ననస:88-132
వయససస:62
లస: పప

8529 JBV2358786
పపరర: వనసకట ననరరయణమమ�
రధననల�
భరస : రమణనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:88-134
వయససస:43
లస: ససస స

8535 NDX1631705
పపరర: రవ బతష
స ల

8527 AP151010453278
పపరర: గమరరసరశమ బతష
స ల�

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-300
వయససస:42
లస: పప
94-182/81

8555 NDX2452936
పపరర: ననగలకడమ తరరపత

94-199/922

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:21
లస: ససస స
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8556 NDX2458495
పపరర: రవళ తరరపత
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94-199/923

భరస : దసరర తరరపత
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:23
లస: ససస స
8559 NDX2490274
పపరర: ససశల boggavarapu

94-199/926

94-199/929

94-199/932

94-199/935

94-199/938

94-199/941

94-199/944

తసడడ:డ ననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:24
లస: ససస స

8569 NDX1495622
పపరర: రమలదచవ కకలర పర

8572 NDX0445346
పపరర: ససబభబరరవప� బచసచ�

8575 JBV2357879
పపరర: శకనవరసస వరర

8578 NDX1988387
పపరర: వనసకట పవన కలమలర దదసత

94-199/947

8581 NDX0160465
పపరర: కకటటశశరమమ� పలర పప�

94-199/936

8584 NDX1945379
పపరర: బభగఖ లకడమ చలలర
తసడడ:డ ననరరయణ చలలర
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:26
లస: ససస స

8564 NDX0162487
పపరర: పపషరపవత� భభజనపలర �

94-199/931

8567 NDX0157628
పపరర: ససనత� బచసచ�

94-199/934

8570 JBV2357549
పపరర: శవకలమలరర బచసచ

94-199/937

భరస : పపదదనన
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:52
లస: ససస స
94-199/939

8573 NDX1988627
పపరర: ససధనకర రరవప కకలర పర

94-199/940

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:48
లస: పప
94-199/942

8576 NDX0160010
పపరర: మలరతమమ� దచవరకకసడ�

94-199/943

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:88-305
వయససస:30
లస: ససస స
94-199/945

8579 NDX0159434
పపరర: శకనస దచవరకకసడ

94-199/946

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:88-305
వయససస:33
లస: పప
94-199/948

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-366
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/949

94-199/928

తసడడ:డ పపదదనన�
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసత
ఇసటట ననస:88-305
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరమమసస
ఇసటట ననస:88-306
వయససస:41
లస: పప
8583 NDX2303279
పపరర: దదవఖవరన చలలర

94-199/933

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-302/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-305
వయససస:45
లస: ససస స
8580 NDX0791889
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

8566 NDX1495416
పపరర: మనషర రరణణ కకలర పర

8561 NDX2490282
పపరర: సరయ వనసకటటష కకలర పర

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:88-301/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదనన�
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:88-302/1
వయససస:55
లస: ససస స
8577 AP151010453067
పపరర: అకకమమ దదసత

94-199/930

భరస : ససధనకర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:60
లస: ససస స
8574 NDX0879122
పపరర: బకకమమ వరర

8563 NDX2490209
పపరర: భభగఖ రరవప బబ జనపలర

94-199/925

తసడడ:డ ససధనకర కకలర పర
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:88-302
వయససస:37
లస: ససస స
8571 AP151010453046
పపరర: సస మమలల ఓరరచ�

94-199/927

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ జనపలర
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:88-301/2
వయససస:64
లస: ససస స
8568 NDX1518408
పపరర: చనమమలణణ బచసచ

8560 NDX2490118
పపరర: ససధదర కలమలర కకలర పర

8558 NDX2490134
పపరర: వనసకటససబభబయమమ బతష
స ల

భరస : వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ కకలర పర
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ జనపలర
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:45
లస: పప
8565 JBV2357531
పపరర: సరసబభడజఖస భభజనపలర �

94-199/924

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:88-301/1
వయససస:75
లస: ససస స
8562 NDX2490407
పపరర: శకనవరస రరవప బబ జనపలర

8557 JBV2357499
పపరర: ధనలకడమ భభజనపలర

8582 NDX3283058
పపరర: ఖససస భ షపక

94-238/1211

భరస : ననగమల మర షపక
ఇసటట ననస:88-1236-55
వయససస:30
లస: ససస స
94-199/950

8585 NDX0499160
పపరర: భమలకడమ దచవ చలలర

94-199/951

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:42
లస: ససస స
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8586 NDX2048982
పపరర: వనసకటభకకషన బతష
స ల
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94-199/952

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:28
లస: పప
8589 NDX2860187
పపరర: భమ్రలకడమ ఆసర

94-199/1279

94-199/956

94-200/1432

94-162/261

94-200/1748

94-224/1030

94-200/1089

8599 NDX3058062
పపరర: రరజయఖ కకడనరర

8602 NDX2902377
పపరర: అబమదల ఖదర షపక

8605 MLJ2234813
పపరర: రమలదచవ బసడడ

94-224/1033

8608 MLJ2234995
పపరర: హరరపస
డ రద బసడడ

94-162/1417

94-200/1217

8613 NDX2939122
పపరర: శకహరర వరర న గలబ

94-200/1222

8611 NDX2957413
పపరర: జకకయఖ బమసస

8594 NDX2302578
పపరర: లకడమ బమతషకలరర

8597 NDX0818104
పపరర: జయమమ గమసటక

94-200/1090

8600 NDX3241908
పపరర: కకదవథ రరజ Raju

94-199/1427

94-222/848

8603 NDX2912061
పపరర: లకమ రరడడడ వనసపటట

94-199/1428

తసడడ:డ హసన రరడడడ
ఇసటట ననస:94-289
వయససస:27
లస: పప
94-224/1031

8606 MLJ2235125
పపరర: ననగరతస మమ బసడడ

94-224/1032

భరస : రరమససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:96-4-899
వయససస:66
లస: ససస స
94-224/1034

8609 NDX2896702
పపరర: కకషష కలమలరర కరససబబ యన

94-200/1216

భరస : రసగయఖ కరససబబ యన
ఇసటట ననస:101
వయససస:49
లస: ససస స
94-227/1254

8612 NDX3010873
పపరర: కలలఖణణ పలర పప

తసడడ:డ ఇజయఖ బమసస
ఇసటట ననస:106 BHAVANI TOWERS
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:123-2-21
వయససస:24
లస: ససస స

8614 NDX2694362
పపరర: పడతమ డనరఠస

8615 NDX3135001
పపరర: శరకవణణ కరనసకకలలర

తలర : శక దచవ డనరఠస
ఇసటట ననస:203
వయససస:19
లస: ససస స

94-200/1087

తలర : కకదవథ లకడమ కకదవథ లకడమ
ఇసటట ననస:89-27-5
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:96-4-899
వయససస:41
లస: పప

8610 NDX3038635
పపరర: వనసకట నరసమమ
ససగరనబబ యన
భరస : కకషష ససగరనబబ యన
ఇసటట ననస:102
వయససస:58
లస: ససస స

94-199/955

భరస : పరమమశశరరరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:88-133784
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:96-4-899
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:96-4-899
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గలబ
ఇసటట ననస:136-7-326/4
వయససస:22
లస: పప

8596 NDX1688953
పపరర: శకనస నమమనగగత

8591 NDX1686882
పపరర: బభగఖఎస వళళపరల

భరస : కరసస రరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:88-103220
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:92-88-91/2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:96-4-899
వయససస:36
లస: ససస స
8607 MLJ2235174
పపరర: రమమష బసడడ

94-199/957

భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:89-16-2689
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసట రరడడడ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:92-13-1064
వయససస:48
లస: ససస స
8604 MLJ2234797
పపరర: వవసకటససబబలకకమ బసడడ

8593 NDX1686437
పపరర: లకమణ రరడడ తతనర రరడడడ

94-199/954

భరస : బభల రరజ వళళపరల
ఇసటట ననస:88-72297
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకయఖ నమమనగగత
ఇసటట ననస:88-123729
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:89-16-2430
వయససస:48
లస: ససస స
8601 NDX2981447
పపరర: శరయమమ తనడడపరరస

95-181/944

తసడడ:డ రరమ రరడడ తతనర రరడడడ
ఇసటట ననస:88-83059
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప కసదదశశటట
ఇసటట ననస:88-103228
వయససస:67
లస: ససస స
8598 NDX0630996
పపరర: పదనమవత కలకలనసరర�

8590 MLJ0985457
పపరర: శవననగగశశర రరవప శశషస

8588 NDX0499129
పపరర: ననరరయణ చలలర

తసడడ:డ వవమయఖ
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:88-54781
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:88-82980
వయససస:35
లస: ససస స
8595 NDX2916492
పపరర: వర లకడమ కసదదశశటట

94-199/953

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-1363
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఆసర
ఇసటట ననస:88-6621-4
వయససస:29
లస: ససస స
8592 JBV2358356
పపరర: వనసకటరమణ� వలలర పప�

8587 NDX2099381
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

94-228/468

94-227/1256

94-200/1228

తలర : పదమ కరనసకకలలర
ఇసటట ననస:207, Block 2
వయససస:24
లస: ససస స

Page 255 of 304

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-25

8616 NDX2957546
పపరర: రరమ కకషష నలర బబ తషల

94-223/1053

తసడడ:డ రమమలల నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:239
వయససస:23
లస: పప
8619 NDX3137718
పపరర: పదనమవత నలబబ తత

94-200/1378

8617 NDX2366565
పపరర: తషలసస ననరరయణ దనసరర

8618 NDX3118429
పపరర: కకషషకరసత నలబబ భమతత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నలబబ తత
ఇసటట ననస:303 CHILLIES APARTMENT
వయససస:28
లస: పప

8620 NDX3064227
పపరర: పడసరద ఉపపరపలర

8621 NDX2609824
పపరర: లకడమరరణణ నమమగడడ

తసడడ:డ అపపలచనరర ఉపపరపలర
ఇసటట ననస:334
వయససస:21
లస: పప

8622 NDX3059243
పపరర: అదద లకడమ తతకల

8623 NDX2962934
పపరర: లకడమ అపరష కగత

భరస : వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:401
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: కరరరసక కశఖప కగత
ఇసటట ననస:401
వయససస:24
లస: ససస స

94-223/1130
8625 ZZB0659609
పపరర: మననజ కలమలర యలదవ
గమనవడ బబ యయనన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమనవడబబ యయనన
ఇసటట ననస:403 VRUSHABADRI NEST
వయససస:24
లస: పప

8626 NDX3205226
పపరర: సరసబయఖ తషరరమమళర

94-199/1192

94-200/1129

భరస : రరమమ నమమగడడ
ఇసటట ననస:401
వయససస:35
లస: ససస స
94-200/1386

8624 NDX3290079
పపరర: మహమమద జవవద ఎసడడఎ

8631 NDX3203338
పపరర: సరసబయఖ తషరరమమళర

94-222/746

తసడడ:డ నలయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4th floor
వయససస:44
లస: పప

8627 NDX3192333
పపరర: సరసబయఖ తషరరమమళళ

94-223/1131

తసడడ:డ నలయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:404 4 th floor
వయససస:44
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4 th floor
వయససస:21
లస: పప
94-224/1359

Deleted

తసడడ:డ నలయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4th floor
వయససస:44
లస: పప
8634 NDX2570083
పపరర: ససతన రరమ వలలర పప

94-162/1251

తసడడ:డ వనసకట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:421
వయససస:19
లస: పప
8637 NDX2685485
పపరర: వరరణ కకసడమమడడ

94-159/706

తసడడ:డ యయసస కకపవరస కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:430, First Leaf Apt.
వయససస:20
లస: పప
8640 NDX2967719
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ కసజల

94-199/1196

భరస : ననగయఖ గలమమలల
ఇసటట ననస:811-2-201
వయససస:90
లస: ససస స

94-159/730

తసడడ:డ నలయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4th floor
వయససస:44
లస: పప
8633 NDX2605863
పపరర: జయ లకడమ పప నసగమబత
భరస : సలలహ మహమమద
ఇసటట ననస:404, Akhil Arcade,
వయససస:67
లస: ససస స

94-200/1387
8635 NDX3091675
పపరర: తలల
ర రర మనసపస దయలరతనస
కరరగల తలల
ర రర
తసడడ:డ తలల
ర రర డచవడ లవసగససట న లవసగససట న
ఇసటట ననస:421, mig 36
వయససస:46
లస: పప

8636
పపరర: ససరగష కలమలర గరరర పరటట
భసధసవప: శకనవరసరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:427
వయససస:30
లస: పప

8638 NDX2929545
పపరర: షబన షపక

8639 NDX2931319
పపరర: రమదచవ నలబబ ఈనన

94-227/1348

లస: ససస స

8641 NDX3086147
పపరర: కకషష వవణణ ఇతచస

8644 NDX3208709
పపరర: గమరర పసడయసకర పరసర
తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప పరసర
ఇసటట ననస:974
వయససస:23
లస: ససస స

94-163/1206

94-222/693

94-227/1349

భరస : అసకమమ రరవప నలబబ ఈన
ఇసటట ననస:493
వయససస:29
లస: ససస స
94-199/1197

భరస : యశశద కలమలర
ఇసటట ననస:512
వయససస:34
లస: ససస స
94-200/1395

94-223/1134

తలర : జయ లకడమ పప నసగమబత
ఇసటట ననస:404 akhil Arcade
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:446
వయససస:36

తసడడ:డ హహసపసన రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:502
వయససస:46
లస: పప
8643 NDX3054434
పపరర: వజయలకడమ గలమమలల

8632 NDX2602407
పపరర: ననజనన బభబ మహమమద

94-227/1572

తసడడ:డ హజ మహమమద ససకకసదర
ఇసటట ననస:401 Urushabadhri nest
వయససస:35
లస: పప

94-223/1132 8629 NDX3170255
94-223/1133 8630 NDX3203411
8628 NDX3156478
పపరర: వనసకట శవ పడసరద తషరరమమళర
పపరర: వనసకట శవ పడసరద తషరరమమళర
పపరర: సరసబయఖ తషరరమమళర

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరరమమళర
ఇసటట ననస:404 4 th floor
వయససస:21
లస: పప

94-199/1190

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:301 HARI CHANDANA
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నలబబ తత
ఇసటట ననస:303, CHILLIES APARTMENT
వయససస:52
లస: ససస స
94-200/1385

94-227/1157

8642 NDX2604767
పపరర: దసరర అరవపలర

94-161/585

భరస : కకటటశశరరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:583
వయససస:32
లస: ససస స
94-224/1536

8645 NDX3189511
పపరర: గమరర పసడయసకర పరసర

94-224/1537

తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప పరసర
ఇసటట ననస:974
వయససస:23
లస: ససస స
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8646 NDX3249349
పపరర: ఇసరవలశశక కకనడ లలశశక
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94-200/1800

తసడడ:డ కకనడ లలశశక హహసపఫనబశశక
ఇసటట ననస:1111
వయససస:24
లస: పప
8649 NDX3052347
పపరర: తరపతమమ ఈరర

94-199/1028

94-227/1566

94-200/1235

94-200/1246

తసడడ:డ రగశ రరడడడ తమలమరరడడ
ఇసటట ననస:2516/30422
వయససస:28
లస: పప
8661 NDX3103132
పపరర: రరమయఖ గమడచసప

94-199/1186

94-223/993

94-200/1091

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:0
వయససస:53

లస: ససస స

94-199/1030

94-32/1035

8654 NDX2902971
పపరర: అరరణ కసప

94-199/1029

8657 NDX3075660
పపరర: రరధ తమలమరరడడ

94-200/1245

భరస : మలలఖదదడ రరడడడ తమలమరరడడ
ఇసటట ననస:2516/30422
వయససస:29
లస: ససస స

8659 NDX3184959
పపరర: రరకగశ బభబమ జజఖతషల

8660 NDX3215951
పపరర: ధనలకడమ పపరస

8662 NDX2880870
పపరర: రరమయఖ గమడచసప

8665 NDX3013810
పపరర: సరశమ దసగరరరరల

94-224/1257

8671 NDX2880953
పపరర: ససధనకర రరమరరడడడ

94-199/1187

8663 NDX3103207
పపరర: కమలమమ గమడచసప

94-199/1188

భరస : రరమయఖ గమడచసప
ఇసటట ననస:2677
వయససస:53
లస: ససస స
94-200/1382

8666 NDX2990893
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమలరరసపటట

94-199/1195

తసడడ:డ పపద గమరరమమరరస కకమలరరసపటట
ఇసటట ననస:3650
వయససస:56
లస: పప
94-199/961

తసడడ:డ సరసబయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:8815-3994
వయససస:21
లస: ససస స
94-199/1025

Deleted

8672 NDX2900298
పపరర: నరసససహహలల పసదద

94-200/1206

తసడడ:డ పపద పరపయఖ
ఇసటట ననస:0
వయససస:58
లస: పప

94-200/1208 8675 NDX2796241
8674 NDX2865764
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప పపసపరటట
పపరర: వజయ లకడమ అటట
ర రర

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:0
వయససస:49
లస: పప

94-200/1372

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:2638-34/1
వయససస:41
లస: ససస స

94-200/1092 8669 NDX2490357
8668 NDX0449579
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� దనవపలలరర�
పపరర: ససనత పరలపరరస

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:0
వయససస:25
లస: పప
94-200/1207

94-227/1559

భరస : మహన రసగ పస లశశటట
ఇసటట ననస:2448 NEAR MIRCHI YARD
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస� దనవపలలరర
ఇసటట ననస:8812-3716
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:0-0-0
వయససస:73
లస: ససస స
8673 NDX2770105
పపరర: కససస బ షపక

8656 NDX2954550
పపరర: కకటటశశరర పస లశశటట

8651 NDX3279866
పపరర: అననపపరష భచనవరరఠ

భరస : రమమశ కసప
ఇసటట ననస:2395
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:3405
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ అకకకశశటట
ఇసటట ననస:8812-3583
వయససస:30
లస: పప
8670 NDX2934230
పపరర: వక రరకకమణణ దచవ

94-227/1260

తసడడ:డ సపఫదయఖ
ఇసటట ననస:2677
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలనవల జమలలలమమదద
ఇసటట ననస:3381
వయససస:37
లస: పప
8667 NDX1518515
పపరర: వనసకట రరవప అకకకశశటట

8653 NDX2932994
పపరర: సరశత జతపటట

94-224/1231

భరస : రసబభబమ భచనవరరఠ
ఇసటట ననస:2302
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:2522-108
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సపఫదయఖ గమడచసప
ఇసటట ననస:2677
వయససస:74
లస: పప
8664 NDX2630275
పపరర: ఉదయ కకరణ జమలళమమడక

94-200/1232

భరస : శకనస జతపటట
ఇసటట ననస:2333
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:2430
వయససస:25
లస: ససస స
8658 NDX3090412
పపరర: మలలఖదదడ తమలమరరడడ

8650 NDX2900918
పపరర: ఎడడకకసడలల ఎరర

8648 NDX2845477
పపరర: మననహర పరల మలనవపలర

తసడడ:డ ససవరష రరజ మలనవపలర
ఇసటట ననస:1236
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బల కకటయఖ
ఇసటట ననస:2252
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమబభబమ
ఇసటట ననస:2302
వయససస:36
లస: ససస స
8655 NDX2865434
పపరర: లకడమ సససధస బబ డడడ

94-199/958

తసడడ:డ పడసరద ఉడత
ఇసటట ననస:1170
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:2252
వయససస:23
లస: ససస స
8652 NDX3286523
పపరర: అననపపరష భచనవరరఠ

8647 NDX0593137
పపరర: లకడమ ససజనఖ ఉడత

94-200/1209

భరస : వనసకట ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:45
లస: ససస స
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8676 NDX2767648
పపరర: మహబమనన షపక
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94-200/1210

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
లస: ససస స
8679 NDX2796225
పపరర: మలర శశరర మరరయసపలర

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:0
వయససస:35
94-200/1213

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:0
వయససస:26
లస: ససస స
8682
పపరర: మమరళ కకషష చరరమలమళర

94-224/1587

94-227/1518

భరస : శత రమలరరవప ససరసపపడడ
ఇసటట ననస:B BLOCK 104
వయససస:61
లస: ససస స
8688 NDX2644623
పపరర: పడణణత బభబమ చధటటరర

94-223/1032

Deleted

తసడడ:డ జజన బబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-2-493
వయససస:45
లస: పప
8694 NDX2835916
పపరర: లకమణ బతష
స ల

94-200/1753

తసడడ:డ ససబభబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 25-10-11
వయససస:46
లస: పప
8697 NDX3049368
పపరర: చననయఖ వడడదల

94-200/1764

భరస : శకనస వరనఅలల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-204
వయససస:31
లస: ససస స
8703 NDX2908812
పపరర: వనసకట శవ తతకల
భరస : కకషరష తతకల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-224/1
వయససస:29
లస: ససస స

8683 NDX2388809
పపరర: రమలదచవ మమకల

94-223/815

94-199/1429

8684 NDX2958775
పపరర: వనత గమసటటపలర

94-199/1430

భరస : కకషష మమకల
ఇసటట ననస:B/8 POLICE QUARTERS
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:b-98
వయససస:21
లస: ససస స

8686 NDX3118270
పపరర: వర రరఘవమమ పపవరశడ

8687 NDX3199692
పపరర: కకటటశశర రరవప రరమపనస
ర

94-223/1291

8689 NDX1535972
పపరర: గణణశ కళళర పప

8692 NDX2754810
పపరర: ఆయయఏశర బబగస షపక

94-200/1752

8698 NDX2671485
పపరర: ననగమణణ కలరపరటట

8701 NDX2907848
పపరర: హహమలత వరనఅలల

8704 NDX2606135
పపరర: లకడమ తరరపతమమ తతకల
భరస : శకనవరస తతకల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-226
వయససస:22
లస: ససస స

8690 NDX2815124
పపరర: సరయ కలమలర జసపన

94-227/1519

తసడడ:డ ససటడచసట
ఇసటట ననస:D NO 24-25-6
వయససస:18
లస: పప
94-227/1521

భరస : బభష బబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-2-493
వయససస:43
లస: ససస స
8695 NDX2823359
పపరర: జజసఫ రరడడడ అననపరరడడడ

94-218/963

భసధసవప: జజఖత రరమపనస
ర
ఇసటట ననస:D.N 87-3-236
వయససస:46
లస: పప

8693 NDX3093069
పపరర: సతశ దళవరయ

94-199/1445

తసడడ:డ శవ కలమలర దళవరయ
ఇసటట ననస:D No 25-8-117/3
వయససస:30
లస: పప
94-228/610

8696 NDX3148442
పపరర: రమమష బభబమ షపక

94-199/1453

తసడడ:డ రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:DNO 25-16-117/A
వయససస:51
లస: పప
94-5/1117

8699 NDX2907830
పపరర: శకనస వరనఅలల

94-200/1754

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరనఅలల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-204
వయససస:36
లస: పప
94-200/1756

తసడడ:డ శకనస వరనఅలల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-204
వయససస:18
లస: ససస స
94-199/1431

లస: ససస స

భరస : జగసత
ఇసటట ననస:ADARSH NAGAR
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-151/2
వయససస:22
లస: ససస స
94-200/1755

94-200/1212

94-223/830 8681 NDX2939411
8680 NDX2519551
పపరర: వనసకట వజయ సరయ జసజనస
పపరర: మహలకడమ జగసత

తలర : రమణమమ అననపరరడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-61
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలలమన వడడదల
ఇసటట ననస:D.No.25-16-128/1
వయససస:32
లస: పప
8700 NDX2907822
పపరర: ననరరయణమమ వరనఅలల

లస: పప

తసడడ:డ పరప రరవప కళళర పప
ఇసటట ననస:D NO 16-172
వయససస:40
లస: పప
94-227/1520

8678 NDX2769362
పపరర: హహసపన బ షపక

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:0
వయససస:28

భరస : వనసకటటశశరరర పపవరశడ
ఇసటట ననస:D-1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బభబమ చధటటరర
ఇసటట ననస:D NO 7-17-538
వయససస:18
లస: పప
8691 NDX2754844
పపరర: గగసప బభష బబగ షపక

94-200/1211

తసడడ:డ అసబభ రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:21
లస: పప

తలర : లకడమ చరరమలమళర
ఇసటట ననస:Apt 190
వయససస:28
లస: పప
8685 NDX3061736
పపరర: ససబబలకడమ ససరసపపడడ

8677 NDX2887172
పపరర: శకనవరస రరవప ఆసగగతష

8702 NDX2491330
పపరర: దసరర రరవప మకకల

94-200/1097

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మకకల
ఇసటట ననస:DNO-25-16-219
వయససస:23
లస: పప
94-199/1018

8705 NDX2647683
పపరర: జయలకడమ అనననస

94-9/813

భరస : పరమమశశర రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:D NO 25-16-262
వయససస:30
లస: ససస స
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94-199/1432

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:D NO 25-16-262
వయససస:18
లస: ససస స
94-222/811

తసడడ:డ ససమయఖ గగససల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-279
వయససస:31
లస: పప
94-199/1437

94-199/1020

94-199/1455

94-200/1757

8716 NDX2914992
పపరర: భరత కలమలర రరడడడ గమజరల

8719 NDX3007721
పపరర: రరమలసగర రరడడడ అననపరరడడడ

8722 NDX2545358
పపరర: ధన లకడమ గగససల

94-199/1438

8725 NDX3042934
పపరర: శవరజ నమమనగగటట

94-199/1439

Deleted

8728 NDX3013885
పపరర: సరయరరమ తషలసస

భరస : సరశమ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/22
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:D.No.25-16-304/27
వయససస:32
లస: పప

8730 NDX2473890
పపరర: మమఘన సరయ సరయ శక
కరయకకకకలల
తలర : శకదచవ కరయకకకకలల
ఇసటట ననస:DNo25-16/304/55
వయససస:21
లస: ససస స

94-200/1096

8731 NDX2600765
పపరర: వనసకట రరవప అణనల

8733 NDX2545291
పపరర: బభల ననగమలల ననగస

94-199/1022

94-222/691

94-200/1758

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననగస
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/107A
వయససస:21
లస: పప

94-222/690

8717 NDX2914398
పపరర: రమణరరడడడ పస లక

94-199/1454

8720 NDX3007812
పపరర: పదనమవత అననపరరడడ

94-199/1440

8723 NDX2864338
పపరర: రతన కలమలరర పస కలరర

94-199/1441

భరస : రవ కలమలర పస కలరర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-302/3
వయససస:19
లస: ససస స
8726 NDX2902195
పపరర: సరశమ దసగరరరరల

94-200/1759

Deleted

తసడడ:డ మమటట యఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/22
వయససస:49
లస: పప
94-199/1451

8729 NDX3013489
పపరర: కవత తషలసస

94-200/1765

భరస : సరయరరమ తషలసస
ఇసటట ననస:D.No.25-16-304/27
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1199

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప అణనల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/91
వయససస:36
లస: పప
8734 NDX2545267
పపరర: పపదద రరయమడడ ననగస

8714 NDX2545416
పపరర: రరమరరడడడ గగససల

భరస : రరమలసగర రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-297/A
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద ననగయఖ నమమనగగటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/16
వయససస:59
లస: పప
94-200/1760

94-199/1436

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పస లక
ఇసటట ననస:DNO-25-16-294/A
వయససస:44
లస: పప

Deleted

94-199/1442

8711 NDX2847408
పపరర: రతస మమ ఆళర

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-290/5
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-301
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమల రరడడడ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-303
వయససస:23
లస: పప
8727 NDX2902179
పపరర: కకషష కలమలరర దసగరరరరల

94-199/1019

తసడడ:డ శవరరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-297/A
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-301
వయససస:34
లస: ససస స
8724 NDX2749695
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ మలరరడడడ

8713 NDX2545317
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గరడడ

94-199/1434

భరస : వనసకట రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-282/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గమజరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-293/A
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ పస కల
ఇసటట ననస:DNO-25-16-294/A
వయససస:40
లస: ససస స
8721 NDX2757011
పపరర: ధన లకడమ గగససల

94-199/1435

తసడడ:డ బభలరరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-285
వయససస:49
లస: పప

భరస : భరత కలమలర రరడడడ గమజరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-293/A
వయససస:23
లస: ససస స
8718 NDX2914356
పపరర: ధనలకడమ పస లక

8710 NDX2847788
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆళర

8708 NDX2902161
పపరర: వనసకట రతమమ గగససల

భరస : శకనస గగససల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-279
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నమలమ రరడడ ఆళర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-282/2
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-282/2
వయససస:21
లస: ససస స
8715 NDX2546570
పపరర: శక లకడమ గమజరల

94-199/1433

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మదదదరరల
ఇసటట ననస:D NO 25-16-264
వయససస:20
లస: పప

8709 NDX2902146
పపరర: శకనస గగససల

8712 NDX3012598
పపరర: రరధదక ఆళర

8707 NDX2962371
పపరర: ససరగసదడ మదదదరరల

8732 NDX2547891
పపరర: శకకరసత దదసతర

94-199/1021

తసడడ:డ వనసకటటష దదసతర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/107A
వయససస:22
లస: పప
94-199/1023

తసడడ:డ తరరపతయఖ ననగస
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/107A
వయససస:19
లస: పప

8735 NDX2530509
పపరర: జన బభష షపక

94-200/1098

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-16-304/B
వయససస:22
లస: పప
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8736 NDX2605483
పపరర: వనసకట రరడడడ కకమమసరణణ

94-200/1200

తసడడ:డ యలలరరరడడడ కకమమసరణణ
ఇసటట ననస:D NO 25-16-306
వయససస:23
లస: పప

8737 NDX2903599
పపరర: తరరపత ననయమడడ నలర పరటట

తసడడ:డ నరసయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-17-438/10
వయససస:42
లస: పప

8739 NDX2388817
పపరర: లలకగశశరర దచవత

94-222/646

8740 NDX3185469
పపరర: బభజ బబగమమ షపక

భరస : శవ కలమలర దచవత
ఇసటట ననస:D-NO 25-18-79/6,SAMPATH N
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : హహసపన బ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 25-18-115/1
వయససస:31
లస: ససస స

8742 NDX2751360
పపరర: ససతతష కలమలర దనసరర

8743 NDX3064805
పపరర: కరరమమలలర షపక

94-223/1373

తసడడ:డ దసరరర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:D NO 25-21-100
వయససస:23
లస: పప
94-223/816

భరస : రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-21-164
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/1280

8749 NDX3007655
పపరర: వనసకటటశశరరర మలరరసస

94-224/1547

8752 NDX2625374
పపరర: మణణకసఠ గమసజ

8755 NDX2865822
పపరర: ఖలశస సయఖద

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-22-36/A 1/1 LANE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమలన సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 25-22-48
వయససస:22
లస: పప

8757 NDX2366227
పపరర: శవ తనళళ
ర రర

8758 NDX2542785
పపరర: దసరర పపడల

94-224/1037

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:D NO 25-22-54
వయససస:34
లస: పప
8760 NDX2905693
పపరర: హహమ కలసదసరరస

94-224/1540

94-224/1543

భరస : ననగ మలర శశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/65
వయససస:28
లస: ససస స

8761 NDX2366276
పపరర: దసరర మమ కరసడడగమసట

8741 NDX2914653
పపరర: ఆదదననరరయణ కకల

94-224/1538

8744 NDX3065422
పపరర: మరరబ షపక

94-223/1374

భరస : గగస మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 25-21-138
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/1029

8747 NDX2549780
పపరర: గగపస కకషష నసబమరర

94-223/1030

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:D NO 25-21-231
వయససస:19
లస: పప
94-199/1443

8750 NDX3007580
పపరర: మహ లకడమ మలరరసస

94-199/1444

భరస : వనసకటటష మలరరసస
ఇసటట ననస:D NO 25-21-293
వయససస:23
లస: ససస స
94-224/1218

8753 NDX2366268
పపరర: ససభభన షపక

94-224/1035

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:DNO 25-22-23
వయససస:33
లస: పప
94-224/1541

8756 NDX2366219
పపరర: ననగ లకడమ తనళళళరర

94-224/1036

భరస : శవ తనళళళరర
ఇసటట ననస:D NO 25-22-54
వయససస:33
లస: ససస స
94-224/1219

భరస : దసరర రరవప పపడల
ఇసటట ననస:D NO 25-22-182
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరబడహమచనరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:D NO 25-22-220
వయససస:25
లస: ససస స
8763 NDX2743540
పపరర: లలవణఖ పపరస

94-223/1279

తసడడ:డ కకసడలల గమసజ
ఇసటట ననస:D NO 25-22-13
వయససస:18
లస: పప
94-224/1220

94-222/692

తసడడ:డ చననబభబమ కకల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-74
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలరరసస
ఇసటట ననస:D NO 25-21-293
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రవ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:DNO 25-22-3D
వయససస:25
లస: పప
8754 NDX2547883
పపరర: మహబమనన షపక

94-223/1289

తసడడ:డ దననయయలల తలమలల
ఇసటట ననస:D NO 25-21-211
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలధవరరడడడ పసట
ఇసటట ననస:D NO 25-21-249
వయససస:28
లస: ససస స
8751 NDX3013836
పపరర: వనసకట గరరకపరటట

8746 NDX2622751
పపరర: వననద కలమలర తలమలల

8738 NDX2646768
పపరర: బబ జజన షపక

భరస : సపఫడడ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-18-79/4/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 25-21-138
వయససస:27
లస: పప

8745 NDX2530657
పపరర: ఆష షపక

8748 NDX2885549
పపరర: మలధవ పసట

94-222/812

8759 NDX2799948
పపరర: వరబడహమచనరర కలసదసరరస

94-224/1539

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:D NO 25-22-220
వయససస:28
లస: పప
94-224/1038

8762 NDX2743565
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప పపరస

94-224/1542

భరస : బభలకకటటశశర రరవప కరసడడగమసట
ఇసటట ననస:D NO 25-22-256
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భభసకర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/65
వయససస:31
లస: పప

8764 NDX2741130
పపరర: తడవవణణ పగడనల

8765 NDX2673556
పపరర: ననగమర మసరసన వల షపక

94-224/1544

భరస : కరకసత పగడనల
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/88
వయససస:19
లస: ససస స

94-224/1221

తసడడ:డ మమథజవఅల షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-22-493/97
వయససస:20
లస: పప
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8766 NDX2660124
పపరర: వననద కలమలర కకమమమ

94-13/1255

తసడడ:డ పడభమదనస కకమమమ
ఇసటట ననస:D NO 25-23-21
వయససస:21
లస: పప
8769 NDX2366615
పపరర: లకడమ ఓనతచపపల

94-223/1031

తసడడ:డ పడభమదనస కకమమమ
ఇసటట ననస:D NO 25-23-21
వయససస:18
లస: పప
94-227/1158

భరస : వనసకటటసశరరర ఓనతచపపల
ఇసటట ననస:D NO 25-24-142
వయససస:42
లస: ససస స
8772 NDX2921963
పపరర: కకరస ర వడచడ శశరపప

8767 NDX2622389
పపరర: జజన సపలశ రరజ కకమమమ

8770 NDX2671204
పపరర: మసరసన బఇవనఫ షపక

తసడడ:డ కకటయఖ వడచడ శశరపప
ఇసటట ననస:D.NO.25-25-40/1
వయససస:23
లస: ససస స

8773 NDX2607844
పపరర: పసడత వరససమళళ

94-227/1245

94-227/1246

భరస : సతశ బభబమ పపరస
ఇసటట ననస:DNO-86-1-152
వయససస:37
లస: ససస స
8781 NDX2903755
పపరర: ఉమమహహశశరర భమవనగరరర

94-224/1546

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1560
వయససస:45
లస: ససస స
8787 NDX2757052
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమరరజపలర
తసడడ:డ పపదద వరయఖ తమమరరజపలర
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1632
వయససస:53
లస: పప
8790 NDX2762656
పపరర: రమణమమ పథదపటట

తసడడ:డ పడసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1729
వయససస:31
లస: పప

94-223/1282

8785 NDX2824217
పపరర: షబభజ షపక

8788 NDX2543049
పపరర: రరసబభబమ కకతస కకటట

94-227/1522

8791 NDX2762631
పపరర: రరజగశశరర పథదపటట

94-223/1285

8794 NDX2548972
పపరర: వదఖ శక మలలర ల
భరస : కరసత రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1729
వయససస:20
లస: ససస స

94-224/1545

8783 NDX2894459
పపరర: నజర షపక

94-223/1283

8786 NDX2894434
పపరర: ననగమల మర బభనస షపక

94-223/1286

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1560
వయససస:21
లస: ససస స
94-223/1033

8789 NDX2543056
పపరర: అనసరరధ కకతస కకటట

94-223/1034

భరస : రరసబభబమ కకతస కకటట
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1642
వయససస:33
లస: ససస స
94-227/1523

భరస : శకనవరస రరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:24
లస: ససస స
94-227/1247

94-224/1227

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1560
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ కకతస కకటట
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1642
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:44
లస: ససస స
8793 NDX2549012
పపరర: కరసత రరవప మలలర ల

8782 UXZ0688384
పపరర: వనసకటటశశరరర వవదసలలపపరపప

94-192/1128

తసడడ:డ అసజయఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:D NO 86-4-896
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:D NO 86-5-1560
వయససస:24
లస: పప
94-223/1381

8777 NDX2625341
పపరర: మమరర ససకలమలరర ఉపపపలలరర

94-223/1281 8780 NDX2768976
8779 NDX3061074
పపరర: శవ ననగగశశర రరవప డచరసగమల
పపరర: ససబడమణఖస భమవనగరరర

తసడడ:డ అసజయఖ వవదసలలపపరపప
ఇసటట ననస:D NO 86-4-981
వయససస:28
లస: పప
94-223/1284

8774 NDX2635456
పపరర: మమరళ కకషష యరగళళ

భరస : నవన ఉపపపలలరర
ఇసటట ననస:D NO 86-1-48
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవ రరవప డచరసగమల
ఇసటట ననస:D NO 86-3-635/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబడమణఖ దనస భమవనగరరర
ఇసటట ననస:D NO 86-4-896
వయససస:63
లస: ససస స
8784 NDX2894442
పపరర: షమమ ససలలసనన షపక

94-222/813

భరస : భభసకర రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:D-NO 82-4-279
వయససస:38
లస: ససస స
94-223/1376

94-223/1375

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరగళళ
ఇసటట ననస:D.NO.26-31-4/A
వయససస:41
లస: పప

94-223/1290 8776 NDX2924249
8775 NDX3186749
పపరర: సతఖ వనసకట వరగసదడ శసగసశశటట
పపరర: వనసకట లకడమ ససజనఖ కకనగళళ

8778 NDX2881415
పపరర: లకడమ రరజఖస పపరస

8771 NDX3171618
పపరర: వనసకట రమణ నలర బబ తషల
తసడడ:డ కకసడల రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:D NO 25-25-37
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బభబమ వరససమళళ
ఇసటట ననస:d no 25-25-44
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.75-3-59
వయససస:22
లస: పప

94-227/1527

భరస : శరసబయఖ చరఠ మతషకలరర
ఇసటట ననస:dno.25-24-95A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమదలలర షపక
ఇసటట ననస:D NO 25-25-1
వయససస:40
లస: ససస స
94-227/1525

8768 NDX3047925
పపరర: శకదచవ మతషకలరర

8792 NDX2762672
పపరర: లకడమ పథదపటట

94-227/1524

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:D NO 86-7-1710
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/1248

94-227/1544
8795 NDX3250040
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ ససషసమథ
చకక
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకక
ఇసటట ననస:D NO 86-18-2426 1ST LANE
వయససస:19
లస: ససస స
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94-168/879

తసడడ:డ కకటయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:D NO 87-1-78/1
వయససస:47
లస: పప
8799 NDX2672889
పపరర: అనల ఇసడర

94-227/1249

94-227/1160

94-199/1446

8803 NDX2974897
పపరర: కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

8806 NDX2892230
పపరర: పడసనన లకడమ వవమమల

94-199/1024

8809 NDX2937241
పపరర: ఇసదస వవమమల

94-221/1045

భరస : ససబబరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:D NO 88-8-3070
వయససస:31
లస: ససస స

8812 NDX2453264
పపరర: ననగలకడమ ఈమన

8801 NDX2664811
పపరర: అమమలఖ నవలపరటట

94-227/1250

8804 NDX2904142
పపరర: శక లకడమ పరరమ

94-168/1224

భరస : గగపరల కకషష పరరమ
ఇసటట ననస:D NO 87-174-M1
వయససస:44
లస: ససస స
94-199/1447

8807 NDX2892214
పపరర: రరమలసజమమ వవమమల

94-200/1763

భరస : వనసకటటశశర రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:D NO 88-5-1846
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1448

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:D NO 88-8-1846
వయససస:18
లస: ససస స
94-199/1450

94-208/1183

భరస : పడదదప నవలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 87-6-584
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:D NO 88-5-1846
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:D NO 88-7-2571/1
వయససస:31
లస: పప
8811 NDX2746584
పపరర: ససపడజ పపరస

94-227/1159

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D NO 87-41
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:D NO 88-5-1846
వయససస:44
లస: పప
8808 NDX2674844
పపరర: రమణన రరడడడ కకపపపల

8800 NDX2454643
పపరర: బమలలర యఖ పరగలర

8798 NDX2629467
పపరర: హరరరత తతక

తసడడ:డ శవయఖ తతక
ఇసటట ననస:D NO 87-4-329/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమమలల పరగలర
ఇసటట ననస:D NO 87-5-549
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససలలర షపక
ఇసటట ననస:D NO 87-8-850
వయససస:31
లస: ససస స
8805 NDX2892248
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వవమమల

94-208/1182

తసడడ:డ వజయ బభబమ పపదద సటట
ఇసటట ననస:D NO 87-4-329
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబమ ఇసడర
ఇసటట ననస:D NO 87-5-541/12
వయససస:34
లస: పప
8802 NDX2366649
పపరర: దధలతషన షపక

8797 NDX2548600
పపరర: జయ పడకరశ పపదద సటట

8810 NDX2746600
పపరర: ససబభబరరడడడ పపరస

94-199/1449

తసడడ:డ యగరరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:D NO 88-8-3070
వయససస:38
లస: పప
94-200/1094

తసడడ:డ మసదయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:D.NO-88-12-3553
వయససస:21
లస: ససస స

8813 NDX2453249
పపరర: లకడమ దసరర ఈమన

94-200/1095

తసడడ:డ మసదయఖ ఈమన
ఇసటట ననస:D.NO-88-12-3553
వయససస:23
లస: ససస స

94-200/1761 8815 NDX2614964
94-200/1201 8816 NDX2863835
8814 NDX2936227
పపరర: లకడమ ననరరయణమమ మడతల
పపరర: శక వనసకట కలక కలమలర పరస
పపరర: రరమకకషష పరలలరర

భరస : నరగసదడ మడతల
ఇసటట ననస:D NO 88-13-3814
వయససస:26
లస: ససస స
8817 NDX3192838
పపరర: మమరర పపసదసరరస

తసడడ:డ శకకరసత పరస
ఇసటట ననస:D NO 88-13-3817
వయససస:18
లస: పప
94-199/1452

8818 NDX3188729
పపరర: మమరర పపసదసరరస

94-200/1762

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:D NO 88-14-3924
వయససస:31
లస: పప
94-200/1766

8819 NDX3179348
పపరర: మమరర పపసదసరరస

94-200/1767

భరస : యహన పపసదసరరస
ఇసటట ననస:D.NO.88-295/1, 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యయసహనస పపసదసరరస
ఇసటట ననస:D.NO.88-295/1, 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : యయసహనస పపసదసరరస
ఇసటట ననస:D.NO.88-295/1, 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స

8820 NDX3147782
పపరర: ససరగశ గమరరసదపలర

8821 NDX2534873
పపరర: మమనక మగరల

8822 NDX2453314
పపరర: రరమ దచవ మమకల

94-227/1526

తసడడ:డ ఆసదడయఖ గమరరసదపలర
ఇసటట ననస:DNO 198 2ND LINE
వయససస:47
లస: పప
8823 NDX2963221
పపరర: నవన బడడగమ
తసడడ:డ పపద వరయఖ బడడగమ
ఇసటట ననస:d number 25-21-228
వయససస:18
లస: పప

94-224/1039

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:D NO 376
వయససస:23
లస: ససస స
94-223/1287

8824 NDX2963171
పపరర: శక లకడమ ఉయఖల
తసడడ:డ అదద ననరరయణ ఉయఖల
ఇసటట ననస:d number 25-21-282
వయససస:20
లస: ససస స

94-200/1093

భరస : ససవర కకశశర మమకల
ఇసటట ననస:D.NO: 88-7-2565
వయససస:22
లస: ససస స
94-223/1288

8825 NDX3013471
పపరర: సరయ రరమ తషలసస

94-200/1768

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:Door No.25-16-304/27,
వయససస:32
లస: పప
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94-228/619

భరస : అజర ర అల షపక
ఇసటట ననస:Door No.84-19-1534
వయససస:22
లస: ససస స
8829 NDX3281706
పపరర: ఆశరరశదస పరరశపస గమ

94-208/1663

8827 NDX2733194
పపరర: రగణమక దచవ పమడనల

94-224/1548

8828 NDX2760825
పపరర: హవల తలకకల

94-223/1292

భరస : శకనవరస రరవప పమడనల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 86-3-735
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప తలకకల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 86-4-1436
వయససస:24
లస: ససస స

8830 NDX2745735
పపరర: లలత దచవ మణణ పరరశపస గమ

8831 NDX2755965
పపరర: మధస కలమలర పరశపస గమ

94-221/1049

94-221/1050

తసడడ:డ దచవదననస పరరశపస గమ
ఇసటట ననస:DOOR NO. 87-3-230/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస పరరశపస గమ
ఇసటట ననస:DOOR NO. 87-3-230/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస పరశపస గమ
ఇసటట ననస:DOOR NO. 87-3-230/1
వయససస:31
లస: పప

8832 NDX1416222
పపరర: బటటట రరసబభబమ బటటట

8833 NDX2833523
పపరర: గగపస ఉయలఖల

8834 NDX2932507
పపరర: అననపపరష పరరశపస గమ

94-163/763

తసడడ:డ బటటట కకషష మమరరస బటటట
ఇసటట ననస:DOOR NO.87-8-851
వయససస:44
లస: పప
8835 NDX3210291
పపరర: సయద మమనన

94-222/814

Deleted

భరస : ఆశరరశదస పరరశపస గమ
ఇసటట ననస:DOOR NO, 87-3-230/1
వయససస:52
లస: ససస స

8836 NDX2622280
పపరర: 0

8837 NDX2468718
పపరర: అజయ భభసకర బదసదల

తసడడ:డ 0
ఇసటట ననస:DR NO-25-22-460
వయససస:19
లస: పప

8838 NDX3131026
పపరర: శరరమల

8839 NDX2969947
పపరర: మలధవరరవప వరడపలర

భరస : అబమదల రహమన ఖలన
ఇసటట ననస:F201 VENKATADRIRESIDECY
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:35
లస: పప

8841 NDX2922870
పపరర: కకషష తచజ అలల
ర రర

8842 NDX1097914
పపరర: రరమకకటయఖ కరమమపలర

94-223/1295

94-221/1048

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల ఉయలఖల
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 87-17-3106
వయససస:19
లస: పప

భరస : సయద మహమమద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 88-10-3470
వయససస:22
లస: ససస స
94-227/1529

94-221/1051

94-224/1222

94-228/466

తసడడ:డ రఘమ బదసదల
ఇసటట ననస:DR NO 84-21-1711
వయససస:22
లస: పప
94-199/1457

8840 NDX2957561
పపరర: ససతనవరలకడమ కరమమపలర

94-223/1294

భసధసవప: రరమకకటయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:48
లస: ససస స
94-223/1377

8843 NDX2959112
పపరర: శకనవరసరరవప అలల
ర రర

94-223/1382

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:45
లస: పప

8844 NDX2959096
పపరర: ఆదదలకడమ అలల
ర రర

8845 NDX2966737
పపరర: చచననకగశవరరవప కరమమపలర

8846 NDX2963197
పపరర: కకషష పసడయ అలల
ర రర

94-227/1530

94-227/1531

94-227/1532

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT 202 BHAVANI TOWERS
వయససస:20
లస: ససస స

8847 NDX2887180
పపరర: మలధసరర ననననవత

8848 NDX2984722
పపరర: గగవరరనరరవప బబ డడడ

8849 SGE1097758
పపరర: వజయ చచఫతనఖ బమదనటట

94-200/1769

తసడడ:డ బభలలజ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:29
లస: ససస స
8850 NDX3187861
పపరర: టటస
డ సఆన దనసరర

తసడడ:డ శసకరస బబ డడడ
ఇసటట ననస:Flat-302 bhavani towers
వయససస:31
లస: పప
94-199/1458

భరస : జజకబ దసలపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:51
లస: ససస స
8853 NDX2967628
పపరర: కకషష ససగననబబ ఈనన
తసడడ:డ సపఫదయఖ ససగననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:Flat No. 102
వయససస:62
లస: పప

94-227/1533

94-200/1775

తలర : శరసత లకడమ పడగడ
ఇసటట ననస:flat-306, bhavani towers
వయససస:23
లస: పప

94-199/1459 8852 NDX2885036
8851 NDX3106903
పపరర: ఆశత రతన అనసరరగ ధసళపరళర
పపరర: రగహహత ననరరన

తసడడ:డ జజకబ ధసళపరళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:23
లస: పప
8854 NDX3105616
పపరర: కకషష ససగన బబ యన

94-222/815

94-199/1460

తసడడ:డ వవణమగగపరల రరవప ననరరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:21
లస: పప
94-199/1468

తసడడ:డ సపఫదయఖ ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,SAI CHAITANYA
వయససస:62
లస: పప

94-200/1779
8855 NDX3023967
పపరర: వనసకట నరసమమ ససగన
బబ యన
భరస : కకషష ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,SAI CHAITANYA
వయససస:58
లస: ససస స
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94-200/1780 8857 NDX3007887
8856 NDX3023553
పపరర: సతఖ ససవవద ససగన బబ యన
పపరర: పపలలర రరడడడ వనపపసట

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:FLAT NO-102,SAI CHAITANYA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:70
లస: పప

8859 NDX3183076
పపరర: జయలకడమ వనపపసట

8860 NDX2879682
పపరర: లలవణఖ వనవనపపసట

94-199/1463

భరస : పపలలరరరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:53
లస: ససస స
8862 NDX2291623
పపరర: ససబబలకడమ ననమల

94-199/1461

8863 NDX2291573
పపరర: ఉమలకరసత ససరఖ ననమల

94-199/1462

తసడడ:డ పసచరరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:70
లస: పప
94-199/1469

తసడడ:డ పపలలర రరడడడ వనవనపపసట
ఇసటట ననస:FLAT NO-103
వయససస:23
లస: ససస స
94-199/965

8858 NDX2901874
పపరర: పపలలర రరడడడ వనపపసట

8861 NDX2901882
పపరర: జయలకడమ వనపపసట

94-199/1464

భరస : పపలలర రరడడడ వనపపసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 103 1 FLOR
వయససస:53
లస: ససస స
94-199/966

8864 NDX2291540
పపరర: శకనవరసరరవప ననమల

94-199/967

భరస : శకనవరసరరవప ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.103, CHATURA HOM
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.103, CHATURA HOM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరశమ ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO.103, CHATURA HOM
వయససస:48
లస: పప

8865 NDX2902484
పపరర: రవసదడ రరడడడ డసడడగర

94-200/1771
8866 NDX2883932
పపరర: బ ఏన ఏమ ఆర శశఖర
మటమరరక
తసడడ:డ జగ మహన రరవప మటమరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:52
లస: పప

8867 NDX2883882
పపరర: శశశలజ మపరరరస

భరస : బ ఏన ఏమ ఆర శశషగరరర మటమరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:51
లస: ససస స

8869 NDX3183274
పపరర: శఖర

8870 NDX3084118
పపరర: ససనత చలర ర

94-199/1465

తసడడ:డ చనన వనసకట రరడడడ డసడడగర
ఇసటట ననస:FLAT NO 105
వయససస:26
లస: పప
8868 NDX3013158
పపరర: శకనవరసరరవప పరడథదవరడన

94-200/1777

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరడథదవరడన
ఇసటట ననస:flat no.202
వయససస:57
లస: పప
8871 NDX3013240
పపరర: శరఠష కకడమసచల

94-199/1466

భరస : హరరశ కకనల
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:26
లస: ససస స
8874 NDX2939247
పపరర: ఖలదర వల ఏస కగ

94-200/1781

94-199/1470

8872 NDX2740009
పపరర: హరరశ కకనల

8873 NDX2935732
పపరర: శరఠష కకడమసచల

94-200/1783

8875 NDX2939189
పపరర: బషసరరన షపక

8878 NDX2821726
పపరర: పడసనన కలమలర మమచసచ

94-200/1782

8881 NDX2708055
పపరర: హహమబసదస దచవభకలసన

94-224/1553

94-200/1202

భసధసవప: ససరగశ దచవరభకలటన
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:40
లస: ససస స
94-223/1297

భసధసవప: మదనసస యగగశశరర
ఇసటట ననస:Flat No 401 Ramakrishna N
వయససస:55
లస: పప

8884 NDX3173770
పపరర: కణక దసరర శరకణస

8876 NDX2693182
పపరర: రసగమణణ డడవ

94-227/1251

8879 NDX2883270
పపరర: కకరణమయ పసదదటట

94-199/1467

తసడడ:డ జననరబన రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:36
లస: ససస స
8882 NDX3013166
పపరర: పదనమవత పరడథదవరడన

94-200/1778

భరస : శకనవరసరరవప పరడథదవరడన
ఇసటట ననస:flat no.401
వయససస:52
లస: ససస స
94-224/1554

Deleted

భరస : సస మమశశర రరవప శరకణస
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:41
లస: ససస స

94-200/1784

భరస : శకనవరస డడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-208
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

94-199/1498

94-200/1773

భరస : హరఠష కకణనల
ఇసటట ననస:FLATNO-206
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవన రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ శసకర ఇమమడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:33
లస: ససస స
8883 NDX3092657
పపరర: మదనసస లకడమ ననరరయణ

భరస : టట ఆర ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:Flat No 205
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO-207
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరబన రరడడడ వనలగచచరర
ఇసటట ననస:Flat No-301
వయససస:54
లస: పప
8880 MLJ2178499
పపరర: లకడమ ఇమమడడ

తసడడ:డ మదన మమరళమహన పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప కకణనల
ఇసటట ననస:FLATNO-206
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ ఏస కగ
ఇసటట ననస:FLAT NO-207
వయససస:59
లస: పప
8877 NDX3118544
పపరర: జగననమహన రరడడడ వనలగచచరర

94-223/1296

94-200/1772

8885 NDX2862522
పపరర: లకడమ గమసటటపలర

94-199/1471

భరస : తషలశ హరర వర పడసరద రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402, 4th FLOOR
వయససస:46
లస: ససస స
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94-199/1472
8886 NDX2884955
పపరర: తషలశ హరర వర పడసరద రరవప
గమసటటపలర
తసడడ:డ ననసరయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:Flat no-402, 4th floor.
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:35
లస: ససస స

8889 NDX3156882
పపరర: ననగగశశరర తషరరమమళళ

8890 NDX3157021
పపరర: ననగగశశరర తషరరమమళళ

94-224/1556

భరస : సరసబయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:42
లస: ససస స
8892 NDX3008257
పపరర: రమణ యయజర

94-223/1298

94-224/1552

భరస : రఠససమల
ద ర అబమదల సతస ర
ఇసటట ననస:Flat No 1352
వయససస:36
లస: ససస స
8898 NDX3035417
పపరర: పదమ కకననల

94-199/1474

94-224/1557

94-200/1786

94-200/1774

8891 NDX2838076
పపరర: శరఠష కసజల

8894 NDX3079191
పపరర: రఠససమల
ద ర అబమదల సతస ర

8896 NDX3143294
పపరర: అనసరరధ పపలర గమర

94-200/1790
8897 NDX2914661
పపరర: సరసబశవ రరవప ససగననబబ యళన

94-200/1770

8899 NDX2894210
పపరర: వశశశశశర రరవప కకననల

తసడడ:డ కకషష ససగననబబ యళనన
ఇసటట ననస:Flot-102
వయససస:37
లస: పప
94-199/1475

8900 NDX2907087
పపరర: జయమమ బబ యపరటట

94-199/1477 8903 NDX3133139
8902 NDX2880409
పపరర: సరసబశవ రరవప ససగన బబ యన
పపరర: శకలకడమ వనననపపసట

8905 NDX3155371
పపరర: రసగసరశమ మమరగబబ ఈనన

94-200/1789

8906 NDX3100641
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దచవ రరడడడ

94-224/1550
8907 NDX2962686
పపరర: నవన సతఖ సరయ భభణమ
గమడడపరటట
తసడడ:డ వనసకట భభసకర రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:F.NO.201
వయససస:20
లస: పప

8908 NDX3172806
పపరర: ననగ సరయ పకథదశ చసతపలర

8909 NDX3023744
పపరర: రమణయఖ పరశస

తసడడ:డ పపరరషస తస స రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:F NO 203 2 LINE
వయససస:21
లస: పప

8910 NDX3028321
పపరర: ససభభగఖస పరశస

8911 NDX3213493
పపరర: హహమ లత వలప

తసడడ:డ బబసజమమన Bhuggi
ఇసటట ననస:G1
వయససస:60
లస: పప

94-227/1528

8914 NDX1287374
పపరర: ఉపపసదడ రరడడడ గమసటక
తసడడ:డ కకషష రరడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:GUNTAKA
వయససస:27
లస: పప

94-199/1476

94-223/1293

తసడడ:డ గమరవయఖ పరశస
ఇసటట ననస:F NO - 301
వయససస:57
లస: పప
94-199/1456

భరస : లలలశసకర జలగఠరఠ
ఇసటట ననస:F NO-503
వయససస:38
లస: ససస స
94-168/806

94-200/1787

తసడడ:డ పపలర రరడడడ వనననపపసట
ఇసటట ననస:FLOT NO 103
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దచవ రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 404
వయససస:37
లస: పప

8913 NDX1094960
పపరర: కకపరలన బమగరర

94-200/1785

భరస : పరరర శరరరధద
ఇసటట ననస:FLOT 302
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: లకడమ దచవ మమరగబబ ఈనన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202,
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమణయఖ పరశస
ఇసటట ననస:F NO .301
వయససస:53
లస: ససస స

94-224/1551

భసధసవప: రఠససమల
ద ర సరజదన బబగస
ఇసటట ననస:Flat No 1352
వయససస:43
లస: పప

భరస : రసగ సరశమ మమరగబబ ఈనన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:45
లస: ససస స

94-224/1549

94-200/1776

తసడడ:డ జననరబ న రరవప పసడడటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 VJR TOWERS
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:FLOT NO-102
వయససస:36
లస: పప
94-200/1788

94-224/1555

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:Flat No. 502
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:FLOT 206
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకశశర బభబమ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:FLOT 302
వయససస:36
లస: ససస స
8904 NDX3158920
పపరర: లకడమ దచవ మమరగబబ ఈనన

8893 NDX2940575
పపరర: కకరణమయ పసడడటట

8888 NDX3173895
పపరర: బల ఇననయఖ చవశకలల

తసడడ:డ ససశరరశయల చవశకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:67
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:flat no : 501
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLOT 206
వయససస:57
లస: ససస స
8901 NDX2866457
పపరర: ససజనఖ బబ యపరటట

94-199/1473

భరస : సరసబయఖ తషరరమమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ యయజర
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:45
లస: పప
8895 NDX3130986
పపరర: రఠససమల
ద ర సరజదన బబగస

8887 NDX3033693
పపరర: కలమలరర అననపపరరడడ

8912 NDX1092204
పపరర: శశషషకలమలరర వరసరల

94-168/805

భరస : కకపరలన వరసరల
ఇసటట ననస:G1
వయససస:57
లస: ససస స
94-222/647

8915 NDX2901528
పపరర: వనసకటటష చసతనడ

94-200/1793

తసడడ:డ వషష
ష చసతనడ
ఇసటట ననస:H No 18-175/B J
వయససస:21
లస: పప
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94-223/1299

తసడడ:డ బల కకషష జసపన
ఇసటట ననస:H.NO. 25-21-313
వయససస:38
లస: పప
8919 NDX2880730
పపరర: కమలమమ గమడచసప

8917 NDX3152493
పపరర: ననగమలల జసపన

94-224/1558

తసడడ:డ బల కకషష జసపన
ఇసటట ననస:H.NO. 25-21-313
వయససస:38
లస: పప
94-199/1478

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:HOUSE NO 2677
వయససస:53
లస: ససస స

8920 NDX2634277
పపరర: జజఖత బననవథ

తసడడ:డ కకషష ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:PLAT NO-102,SAI CHAITANYA
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:PLAT NO 303
వయససస:61
లస: పప

8925 NDX3215308
పపరర: ఆదదలకడమ శనవరరపప

8926 NDX3014446
పపరర: ఉమ మమకల

94-200/1792

94-224/1559

తసడడ:డ బల కకషష జసపన
ఇసటట ననస:H.NO. 25-21-313
వయససస:38
లస: పప
94-200/1203

భరస : కకషన ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:LIG H 251
వయససస:32
లస: ససస స

94-200/1791 8923 NDX3075652
8922 NDX3024189
పపరర: సరసబశవ రరవప ససగన బబ యన
పపరర: మహహదదదన పరష సయద

8918 NDX3205671
పపరర: ననగమలల జసపన

8921 NDX2626281
పపరర: వనసకట రరడడడ కళరస

94-200/1204

తసడడ:డ శకరరమరరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:MIG-203
వయససస:51
లస: పప
94-227/1534

8924 NDX2588523
పపరర: రరజగశ కరసత తనడడకకసడ

94-200/1205

తసడడ:డ జగన మహన రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 104
వయససస:32
లస: పప
94-222/816

8927 NDX3014461
పపరర: కకషష మమకల

94-222/817

భరస : రరమలసజనవయ రరడడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:PLOT NO L4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:POLICE QUARTERS B8
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:POLICE QUARTERS B8
వయససస:35
లస: పప

8928 NDX3215530
పపరర: కకటటశశర రరవప గమడవలర

8929 NDX3058252
పపరర: అమల కలమలరర కరరమమరర

8930 NDX2593754
పపరర: వ ఏస ఏస అనసరరధ లసక

94-224/1560

తసడడ:డ అపప రరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:P.S.NO.224
వయససస:42
లస: పప
8931 NDX2851327
పపరర: శశభ రరణణ పప ననల

94-223/1300

భసధసవప: పడకరశ కలమలర కరవవటట
ఇసటట ననస:R AGRAHARM
వయససస:45
లస: ససస స
94-192/1352

8932 NDX2911436
పపరర: దనసస వనసకకసడ

తసడడ:డ వ ఆర సరససటపడ లసక
ఇసటట ననస:sai sadhan flot 6
వయససస:30
లస: ససస స
94-192/1353

8933 NDX3196664
పపరర: నరసససహ రరవప మమకల

భసధసవప: శశభ రరణణ పప ననల
ఇసటట ననస:SAI SOUNDARYA SADHANA A
వయససస:42
లస: పప

8934 NDX3158318
పపరర: బమజర గనసగపసతన

94-200/1811 8936 AP151000393084
8935 NDX3276433
పపరర: రరకలమన తమమశశటట తమమశశటట
పపరర: అమననబ షపక

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:subbareddy nagar
వయససస:48
లస: ససస స
8937 NDX1333186
పపరర: జజఖత తనళర

94-223/818

భరస : రరజ శశఖర తళ
ఇసటట ననస:,86-16-2326
వయససస:26
లస: ససస స
8940 AP151000393255
పపరర: లకడమ బసడడ
భరస : పరపరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:,86-18-2546
వయససస:59
లస: ససస స
8943 NDX1290428
పపరర: ఇసరమయల షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:,86-18-2633
వయససస:82
లస: పప

భరస : అబమదలడహమలన షపక
ఇసటట ననస:,86-4-1216
వయససస:80
లస: ససస స

8938 NDX1676669
పపరర: హససనన షపక

8939 MLJ2236891
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర దనడడ

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:,86-18-2545
వయససస:41
లస: ససస స
94-223/821

94-223/824

తసడడ:డ కకషష మమరరస మమకల
ఇసటట ననస:SOUNDARYA SADAN 205
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:subbareddy Nagar 25/16/72
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/819

8941 NDX1333277
పపరర: గరయతడ కకలగరన

94-223/817

94-223/820

తసడడ:డ అపరపరరవప దనడడ
ఇసటట ననస:,86-18-2545
వయససస:41
లస: పప
94-223/822

8942 NDX1290451
పపరర: మరర బ షపక

తసడడ:డ వవసకట శకనవరస రరవప కకళఘలన
ఇసటట ననస:,86-18-2583
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలబమబ షపక
ఇసటట ననస:,86-18-2633
వయససస:49
లస: ససస స

8944 NDX1187640
పపరర: ససబభబ రరవప ఛనసబటట

8945 NDX1578626
పపరర: పపదద రరజ ఏరగవవటట

తసడడ:డ వరయఖ ఛనసబటట
ఇసటట ననస:,86-18-92437
వయససస:80
లస: పప

94-222/818

Deleted

భరస : దనసస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:SAI SOUNDARYA SADHANA
వయససస:39
లస: ససస స
94-199/1479

94-30/1130

94-223/825

94-223/823

94-223/826

తసడడ:డ పపదదనన ఏరగవవటట
ఇసటట ననస:,86-19-2699
వయససస:32
లస: పప
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8946 NDX0492660
పపరర: వనసకటటశశరరర పపసడనడ
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94-223/827

తసడడ:డ చనన పపసడనడ
ఇసటట ననస:,86-20-2763
వయససస:48
లస: పప
94-68/868

భరస : వవజరసడర మమరళమహన బభబమ
ఇసటట ననస:87/168
వయససస:27
లస: ససస స

94-162/52

4471 NDX2771434
పపరర: సరయ బభబమ గమజరరర మమడడ

94-162/55

94-68/869

4474 NDX3210754
పపరర: శకనవరస లసక

94-172/1155

94-162/53

4469 NDX0626564
పపరర: హకకఫ షపక

4472 NDX2872455
పపరర: లకడమ లసక

94-168/1065

4475 NDX0631051
పపరర: జజఖత ససఘస�

94-162/863

భరస : మలలకకసడయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:87-16-2441
వయససస:23
లస: ససస స

4478 NDX2348068
పపరర: మలలకకసడయఖ అబమబరర

94-162/1381

భరస : రరధనకకకషష�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:34
లస: ససస స

4481 NDX0626887
పపరర: వనసకరయమమ గమసజ�

94-162/56

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:39
లస: పప

4484 NDX0628958
పపరర: రసగయఖ పప దదల�

94-168/202

4487 NDX0619932
పపరర: రమణనరరడడడ చకకర�
తసడడ:డ సస మరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2444
వయససస:45
లస: పప

4473 NDX3207552
పపరర: ఉదయ కలమలరర పరయలగ

94-162/1382

4476 NDX0630871
పపరర: ససఘరరజ�

94-162/57

4479 NDX0619262
పపరర: ఖలసససబ షపక�

94-162/58

భరస : హహసపసన అల�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:28
లస: ససస స
94-162/60

4482 NDX0626861
పపరర: ఏససబభబమ గమసజ�

94-162/61

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:35
లస: పప
94-162/63

తసడడ:డ పపద రసగయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:55
లస: పప
94-162/64

94-171/806

తసడడ:డ ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2441
వయససస:46
లస: పప

భరస : నరసససగస�
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:70
లస: ససస స
94-162/62

4470 NDX2771848
పపరర: షపకలసతల గమజరరర మమడడ

భరస : సతఖననరరయణ పరడయకలమలర
ఇసటట ననస:87-16-2439
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:87-16-2441
వయససస:31
లస: పప
94-162/59

94-162/54

భరస : సరయ బభబమ గమజరరర మమడడ
ఇసటట ననస:87-16-2438
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:87-16-2441
వయససస:40
లస: ససస స
94-168/201

4467 NDX0625939
పపరర: యమమధన పఠరన�

తసడడ:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:87-16-2435
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష లసక
ఇసటట ననస:87-16-2439
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష లసక
ఇసటట ననస:87-16-2439
వయససస:35
లస: పప
4477 NDX2348035
పపరర: వనలలగనడ మమ అబమబరర

4466 NDX0626549
పపరర: అమననబ పఠరన

తసడడ:డ అబమదలలర షపక
ఇసటట ననస:87–16-2437
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గమజరరర మమడడ
ఇసటట ననస:87-16-2438
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమణనరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2444
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక బడడగమ
ఇసటట ననస:,86-65-1602
వయససస:35
లస: పప

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:87-16-2435
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయమడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2435
వయససస:40
లస: పప

4486 NDX0620286
పపరర: వజయ చకకర�

94-223/829
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4468 NDX0626523
పపరర: భభసకర కళళ�

4483 NDX0628974
పపరర: రరధనకకకషష బబ మమడడ�

8950 NDX2619690
పపరర: తరరపత రరడడడ కకట

8948 NDX0147918
పపరర: కకరణ బభబమ బడడగమ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:88-1-91
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పస లయఖ కకటట
ఇసటట ననస:87-16-2434
వయససస:56
లస: పప

4480 NDX0628941
పపరర: రరజఖలకడమ బబ మమడడ�

94-223/828

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:,86-20-2810
వయససస:36
లస: పప

8949 NDX2710374
పపరర: రజన ససదద చల

4465 NDX2480242
పపరర: ననగగశశర రరవప కటట

8947 NDX1106020
పపరర: జలలన షపక

4485 NDX2316735
పపరర: మహ లకమమమ యడవలర

94-187/12

భరస : చనన మలలకకసడయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:87-16-2443
వయససస:44
లస: ససస స
94-162/65

4488 NDX0625913
పపరర: వజడస కకలవననసన�

94-162/66

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2445
వయససస:70
లస: ససస స
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4489 NDX2688315
పపరర: పడసరద పరసర
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94-162/1266

తసడడ:డ జజగపప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2445
వయససస:36
లస: పప
4492 NDX2831014
పపరర: సశరఠప రరణణ మననస

94-162/1383

94-162/1269

94-50/536

94-162/69

94-162/71

94-162/74

94-168/204

భరస : మలరక�
ఇసటట ననస:87-16-2451
వయససస:31
లస: ససస స

4502 NDX2716256
పపరర: సతశ కలమలర పరలకగ

4505 NDX0620302
పపరర: నయమ కనసమమరర�

4508 NDX0620294
పపరర: శకనస గమడడపరటట�

4511 NDX0620377
పపరర: బమజర గదచద�

94-162/79

4514 NDX2335644
పపరర: పడశరసత గదచదయ

94-162/1272

4517 NDX0629972
పపరర: భవరన జటటటబబ యన�
భరస : భవరన�
ఇసటట ననస:87-16-2451
వయససస:32
లస: ససస స

4497 NDX2336659
పపరర: కకటటశశరర కసఠ

94-168/203

4500 NDX2406221
పపరర: సతష కలమలర పలకగ

94-162/68

4503 NDX0620922
పపరర: ననగలకడమ దదడనడ�

94-162/70

భరస : రరమకకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:31
లస: ససస స
94-162/72

4506 NDX0620153
పపరర: కలమలరర కశఖ�

94-162/73

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:50
లస: ససస స
94-162/75

4509 NDX0620450
పపరర: ఆసజనవయమలల కశఖ�

94-162/76

తసడడ:డ అరరరన�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:52
లస: పప
94-162/77

4512 NDX0620526
పపరర: ఆనసద గదచద�

94-162/78

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2449
వయససస:30
లస: పప
94-168/205

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గదచదయ
ఇసటట ననస:87-16-2449
వయససస:25
లస: ససస స
94-162/80

94-162/1268

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పలకగ
ఇసటట ననస:87-16-2447/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2449
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస బమ�
ఇసటట ననస:87-16-2449
వయససస:55
లస: పప
4516 NDX0619205
పపరర: ననగమణణ లసగరల�

94-162/67

తసడడ:డ చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరసర
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:26
లస: పప
4513 NDX0620393
పపరర: పపననయఖ గదచద�

4499 NDX2434330
పపరర: ససజజత పరలకగ

4494 NDX2688349
పపరర: బభల కకటటశశరరరవప కసఠ

తసడడ:డ బభల కకటటశశర రరవప కసఠ
ఇసటట ననస:87-16-2447
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకషస ర బభబమ�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:75
లస: ససస స
4510 NDX2347896
పపరర: దననయయలల కరసర

94-162/1270

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పరలకగ
ఇసటట ననస:87-16-2447/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:87-16-2448
వయససస:32
లస: ససస స
4507 NDX0620401
పపరర: దదనమమ తచలగగతతటట�

4496 NDX2706141
పపరర: వరసజనవయమలల కసట

94-168/1066

తసడడ:డ చనన కకటయఖ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2447
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప పరలకగ
ఇసటట ననస:87-16-2447/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప పరలకగ
ఇసటట ననస:87-16-2447/1
వయససస:43
లస: పప
4504 NDX0620344
పపరర: భభగఖలకడమ రరళళపలర �

94-168/1067

తసడడ:డ వజయ నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2447
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప పరలకగ
ఇసటట ననస:87-16-2447/1
వయససస:42
లస: పప
4501 NDX2406205
పపరర: ననగగశశరరరవప పరలకగ

4493 NDX2969053
పపరర: అబడహస లసకన మననస

4491 NDX2970358
పపరర: అబడహస లసకన మననస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననస
ఇసటట ననస:87-16-2446
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననస
ఇసటట ననస:87-16-2446,8th lane
వయససస:18
లస: పప

భరస : బల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2447
వయససస:37
లస: ససస స
4498 NDX2701860
పపరర: నగగశశరరరవప పరలకగ

94-162/1267

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2446
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననస
ఇసటట ననస:87-16-2446 8 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
4495 NDX2688885
పపరర: వజయ కసఠ

4490 NDX2688927
పపరర: సశరఠపరరరణణ మననస

4515 NDX2335917
పపరర: కకషష బబ డడడ

94-168/206

తసడడ:డ సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2450
వయససస:23
లస: ససస స
94-162/81

4518 NDX0619072
పపరర: ననగరతనస దదసడపరటట�

94-162/82

భరస : ఇమలమనసఖయయల�
ఇసటట ననస:87-16-2451
వయససస:45
లస: ససస స
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94-162/83

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జటట బబ యన
ఇసటట ననస:87-16-2451
వయససస:36
లస: పప
94-162/86

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:48
లస: ససస స
94-162/89

94-162/87

4526 NDX2336204
పపరర: లకడమ సససధస బబ డడడ

94-168/207

భరస : శవ శసకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:25
లస: ససస స

4528 NDX0619999
పపరర: జజన బ షపక�

94-162/91

భరస : హహసపసన వల�
ఇసటట ననస:87-16-2456
వయససస:55
లస: ససస స

4529 NDX0619957
పపరర: వల షపక�

94-162/92

తసడడ:డ హసన వల�
ఇసటట ననస:87-16-2456
వయససస:37
లస: పప

4531 NDX0679357
పపరర: ఖలససస వల� షపక�

94-168/209

తసడడ:డ రహసతషలలర� షపఫక
ఇసటట ననస:87-16-2456
వయససస:36
లస: పప

4532 NDX0619460
పపరర: అసజమమ కకలగరన�

94-162/95

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2457
వయససస:50
లస: పప

4535 NDX0629808
పపరర: కకటయఖ కరసడడకలసట�

94-162/93

భరస : సతఖననరరయణ దగమరపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2458
వయససస:27
లస: ససస స

4538 NDX2406189
పపరర: సపఫదనరరవపమమ బబ డడడ

94-162/96

94-162/99

తసడడ:డ సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2459
వయససస:25
లస: పప

4541 NDX2335719
పపరర: సపఫదమమ బబ డడడ

94-162/97

తసడడ:డ కనకయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2459
వయససస:48
లస: పప
4546 NDX0618835
పపరర: అమరరననసర బబగస సయఖద�

4544 NDX0618819
పపరర: మమలలబ షపక�

94-168/210

4547 NDX0618801
పపరర: ఖలజజ మహహదద న షపక�
తసడడ:డ వల భభషర�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:40
లస: పప

భరస : వల�
ఇసటట ననస:87-16-2456
వయససస:30
లస: ససస స
4530 NDX0679290
పపరర: జజన బ� షపక�

94-168/208

4533 NDX0619130
పపరర: గమరరనధస కకలగరన�

94-162/94

4536 NDX2716280
పపరర: సతఖననరరయణ దగమరపరటట

94-162/1273

4539 NDX2406213
పపరర: కకషష బబ డడడ

94-162/98

4542 NDX2335917
పపరర: కకషష బబ డడడ

94-168/211

తసడడ:డ సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2459
వయససస:23
లస: పప
94-162/100

భరస : ఖలజజ మహహదద న�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:36
లస: ససస స
94-162/102

94-162/90

తసడడ:డ సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2459
వయససస:23
లస: పప

భరస : సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2459
వయససస:39
లస: ససస స
94-227/1446

4527 NDX0619940
పపరర: ఆదసబ షపక�

భసధసవప: అదద లకడమ దగమరపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2458
వయససస:34
లస: పప

భరస : సపఫదయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16/2459
వయససస:39
లస: ససస స

4540 NDX2406239
పపరర: వజయ బబ డడడ

94-162/88

తసడడ:డ కకసడన గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2457
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2457
వయససస:70
లస: పప
94-162/1274

4524 NDX0628800
పపరర: ససతమమ బబ డడడ�

భరస : వరల షపఫక
ఇసటట ననస:87-16-2456
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2457
వయససస:46
లస: ససస స

4534 NDX0619759
పపరర: కకసడ గమరవయఖ కకలగరన�

94-162/85

భరస : రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:70
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:55
లస: పప

భరస : వల బభషర�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:60
లస: ససస స

4523 NDX0631077
పపరర: రరజగశశరర బబ డన�

4521 NDX0627232
పపరర: ససబబమమ బబ డనడ�

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగవసదస�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:50
లస: ససస స

4525 NDX0631044
పపరర: గగవసదస బబ డన�

4543 NDX3159811
పపరర: సపఫదయఖ బబ డడడ

94-162/84

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2452
వయససస:36
లస: ససస స

4522 NDX0628883
పపరర: రరమమలమమ పప దదల�

4537 NDX2716504
పపరర: ఆదదలకడమ దగమరపరటట

4520 NDX0630772
పపరర: భభరత బబ డ�

4545 NDX0619155
పపరర: సరవతడ గమసడడబబ యన�

94-162/101

భరస : గమరరసరశమ�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:37
లస: ససస స
94-162/103

4548 NDX0618892
పపరర: సపఫదనవల షపక�

94-162/104

తసడడ:డ అలర సరహహబ�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:45
లస: పప
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94-162/105

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:56
లస: పప
4552 NDX0618736
పపరర: అమరరన షపక�

94-162/109

94-162/112

94-162/115

94-168/214

94-162/116

4559 NDX2339000
పపరర: భవరన పలర పప

4562 NDX2696862
పపరర: కరరమమన షపక

4565 NDX0620369
పపరర: కకటమమ బబ డడడ�

94-168/216

4568 NDX3176344
పపరర: శక వరణణ బబ డడడ

భరస : మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2477
వయససస:65
లస: ససస స
94-162/122

భరస : బభలసరశమ పరష
ఇసటట ననస:87-16-2482
వయససస:36
లస: ససస స

4574 NDX0703611
పపరర: తరరపతయఖ� మకకల�

94-80/882

4577 NDX2979813
పపరర: బభలసరశమ పరష
తసడడ:డ మరరకయఖ పరష
ఇసటట ననస:87-16-2482
వయససస:40
లస: పప

4557 NDX0625764
పపరర: ననసరమమ కరమశశటట �

94-162/114

4560 NDX0669416
పపరర: చననమలమయ� పలర పప�

94-168/213

4563 NDX2336394
పపరర: గలలశర షపక

94-168/215

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2473
వయససస:35
లస: పప
94-162/117

4566 NDX0620179
పపరర: ససబభబరరవప బబ డడడ�

94-162/118

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:87-16-2474
వయససస:45
లస: పప
94-168/1068

4569 NDX0625509
పపరర: మసరసన షపక�

94-162/119

భరస : బడచ సర�
ఇసటట ననస:87-16-2476
వయససస:50
లస: ససస స
94-26/1047

4572 NDX2434488
పపరర: శవ పరరశత మకకల

94-162/121

తసడడ:డ తరరపతయఖ మకకల
ఇసటట ననస:87-16-2479
వయససస:36
లస: ససస స
94-168/217

తసడడ:డ పపననయఖ� మకకల
ఇసటట ననస:87-16-2479
వయససస:39
లస: పప
94-162/1384

94-162/111

భరస : ఆసజనవయమలల� పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2471
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ థదరరపథయల మకకల
ఇసటట ననస:87-16-2479
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ మకకల
ఇసటట ననస:87/16/2479
వయససస:29
లస: పప
4576 NDX2979433
పపరర: భగఖలకడమ పరష

94-168/212

భరస : సరసబశవరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2474
వయససస:30
లస: ససస స

94-162/120 4571 NDX2705804
4570 NDX0625525
పపరర: వనసకట ససబబమమ నలర బబ యన�
పపరర: అశశక కలమలర మకకల

4554 NDX0618728
పపరర: బభజ చసదస�

భరస : అబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2466
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:87-16-2474
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� బబ దసద
ఇసటట ననస:87-16-2474
వయససస:53
లస: ససస స

4573 NDX2434421
పపరర: తరరపతయఖ మకకల

94-162/113

భరస : గరలస షపక
ఇసటట ననస:87-16-2473
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2474
వయససస:38
లస: ససస స
4567 NDX0679274
పపరర: మలలర శశరర బబ దసద

4556 NDX0618603
పపరర: ఆషర సయఖద�

94-162/108

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2463
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడసరద పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2471
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల� పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2471
వయససస:39
లస: పప
4564 NDX0620427
పపరర: ఈరమమ బబ డడడ�

94-162/110

భరస : వల భభషర�
ఇసటట ననస:87-16-2464
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2466
వయససస:50
లస: పప
4561 NDX0669291
పపరర: పడసరద� పలర పప�

4553 NDX0618652
పపరర: బభలలసభ భభగఖస�

4551 NDX0618777
పపరర: ససతమమ చసదస�

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:87-16-2463
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2463
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2463
వయససస:55
లస: పప
4558 NDX0651679
పపరర: అబబయఖ కరమశశటట �

94-162/106

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2461
వయససస:60
లస: పప

భరస : సపఫదనవల�
ఇసటట ననస:87-16-2463
వయససస:36
లస: ససస స
4555 NDX0618843
పపరర: ననగశశషషడడ మమమలగరన�

4550 NDX0618884
పపరర: ఇసరక కకలల�

4575 NDX2348019
పపరర: వజయ బసదచల

94-168/218

భరస : రరజ బసదచల
ఇసటట ననస:87-16-2480
వయససస:39
లస: ససస స
94-226/1589

4578 NDX2970705
పపరర: పపషప జజఖత పరష

94-226/1590

తసడడ:డ బభలసరశమ పరష
ఇసటట ననస:87-16-2482
వయససస:22
లస: ససస స
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4579 NDX3190717
పపరర: లకమణరరవప పలర పప
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94-162/1385

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:42
లస: పప
4582 NDX0669432
పపరర: లకమణరరవప� పలర పప�

94-168/220

94-162/1387

4586 NDX0620757
పపరర: పపలర మమ ఏమమల�

94-162/1275

4589 NDX2904340
పపరర: నగరజ రరడడడచరర

94-168/221

4592 NDX3170511
పపరర: అదచమమ బలర

4594 NDX2336295
పపరర: ఆదదలకడమ ఉపపలపరటట

4595 NDX0620799
పపరర: శకదచవ పడతసపరటట�

94-168/222

భరస : యలమసద ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2509
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమమ కగతనవత
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:30
లస: ససస స
94-162/130

భరస : సరసబశవరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:87-16-2512
వయససస:52
లస: ససస స

94-162/1389

4601 NDX2348084
పపరర: బభల కరశమమ ననగరనవన ససదన

94-168/225

4604 NDX0620948
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప దదడనడ�

94-162/125

4607 NDX2553261
పపరర: ననగమణణ దదడడ

తసడడ:డ లకమణ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:19
లస: ససస స
4587 NDX0642017
పపరర: హహహమలవత మమతస పపడడ�

94-162/124

4590 NDX2569408
పపరర: ఆశ జజఖత ఎరకగమడడ

94-168/856

4593 NDX3112521
పపరర: తనడడబబ యన గసగధర రరవప

94-162/1390

4596 NDX0641951
పపరర: మమరర పడతసపరటట�

94-162/126

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:87-16-2510
వయససస:45
లస: ససస స
94-162/128

4599 NDX0621060
పపరర: రరమమ కగతనవత�

94-162/129

తసడడ:డ బభలల ననయక�
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:35
లస: పప
94-168/223

4602 NDX2348126
పపరర: అదద లకడమ ననగఠనవన

94-168/224

భరస : శశషరరరవప ననగఠనవన
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:44
లస: ససస స
94-162/131

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2512
వయససస:35
లస: పప
94-168/1069

94-200/1133

తసడడ:డ టట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:87-16-2504 WARD 25
వయససస:20
లస: పప

భరస : బభనస వననద ససదన
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరరరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:26
లస: పప
4606 NDX3109147
పపరర: మలర శశరర దదడడ

4598 NDX0620476
పపరర: అబడహస పడతసపరటట�

4584 NDX2699502
పపరర: శవ లల పలర పప

తసడడ:డ ససబబ రరజ ఎరకగమడడ
ఇసటట ననస:87-16-2497
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల�
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:87-16-2511
వయససస:40
లస: పప
4603 NDX2335883
పపరర: పడతనప సరగర ననగరనవన

94-162/1388

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2510
వయససస:36
లస: ససస స
94-162/127

94-168/219

భరస : ఇసరడయయల�
ఇసటట ననస:87-16-2496
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:87-16-2497
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమయఖ బలర
ఇసటట ననస:87-16-2502
వయససస:68
లస: ససస స

4600 NDX0620492
పపరర: రరమయఖ పడతసపరటట�

94-162/123

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:87-16-2496
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:87-16-2498
వయససస:76
లస: ససస స

4597 NDX0620906
పపరర: పదమ కగతనవత

94-183/1021

Deleted

తసడడ:డ పడసరదరరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:87-16-2497
వయససస:27
లస: పప
4591 NDX2337962
పపరర: అదదమమ మరరబబ యన

4583 NDX3212933
పపరర: లకమణరరవప పలర పప

4581 NDX0669440
పపరర: దచవ� పలర పప�

భరస : లకమణ రరవప� పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనన కకసడయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:87-16-2495
వయససస:27
లస: ససస స
4588 NDX2569440
పపరర: ససబబ రరజ రరడడ చరర

94-162/1386

భరస : లకమణరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల� పలర పప
ఇసటట ననస:87-16-2491
వయససస:41
లస: పప
4585 NDX3177177
పపరర: హహమ లకడమ వనమమల

4580 NDX3191624
పపరర: దచవ పలర పప

4605 NDX0621227
పపరర: సరసబశవరరవప దదడనడ�

94-162/132

తసడడ:డ రమణమమరరస�
ఇసటట ననస:87-16-2512
వయససస:61
లస: పప
94-162/1276

భరస : పడవణ కలమలర దదడడ
ఇసటట ననస:87-16-2512/1 11/2 LANE
వయససస:21
లస: ససస స

4608 NDX3042132
పపరర: పడకరశ కరరమ
ట ట

94-162/1391

తసడడ:డ శసకర కరరమ
ట ట
ఇసటట ననస:87-16-2514
వయససస:18
లస: పప
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4609 NDX3166071
పపరర: శకదచవ గసజ
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94-162/1392

భరస : సరసబశవరరవప గసజ
ఇసటట ననస:87-16-2516
వయససస:34
లస: ససస స
4612 NDX0625426
పపరర: సససదర రరవప పపషరడపప�

94-162/133

భరస : పపషరడపప�
ఇసటట ననస:87-16-2540
వయససస:35
లస: ససస స
94-162/135

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2540
వయససస:36
లస: పప
4615 NDX2470813
పపరర: ససగమణ సరగర

4610 NDX0625418
పపరర: శరఖమల పపషరడపప�

4613 NDX0625459
పపరర: నరసససగమ బభనస బబ సదదల�

4616 NDX2470821
పపరర: పవన కలమలర సరగర

94-162/134

తసడడ:డ ససభభన�
ఇసటట ననస:87-16-2540
వయససస:34
లస: పప
94-162/136

తసడడ:డ కళళఖణ సససగ�
ఇసటట ననస:87-16-2541
వయససస:70
లస: పప
94-162/138

4611 NDX0625434
పపరర: ననగమవల పఠరన�

4614 NDX0621086
పపరర: సతఖవత పసటటల�

94-162/137

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2608
వయససస:40
లస: ససస స
94-162/139

4617 NDX3246774
పపరర: కకసడలరరవప యలపరరఠబ

94-227/1537

భరస : పవన కలమలర సరగర
ఇసటట ననస:87-16-2673/B, MIRCH YARD
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవన సరగర
ఇసటట ననస:87-16-2673/B, MIRCH YARD
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలపరరఠబ
ఇసటట ననస:87-16-2679
వయససస:44
లస: పప

4618 NDX0621235
పపరర: అకకమమ ఉదదదశశటట �

4619 NDX0620963
పపరర: పరరశత యమ�

4620 NDX0621052
పపరర: ఆసజనవయమలల గరజల�

94-162/140

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2680
వయససస:33
లస: ససస స
4621 NDX0620971
పపరర: సస మయఖ పసడతల�

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:87-16-2680
వయససస:35
లస: ససస స
94-162/143

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2680
వయససస:80
లస: పప
4624 NDX3178985
పపరర: రరజగశశరర అషర

94-162/1393

Deleted
94-168/1070

భరస : రమణయఖ అషర
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:35
లస: ససస స
4630 NDX2338713
పపరర: ననగమ జజతవత

94-168/228

తసడడ:డ వనసకటటశశరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:38
లస: పప

4625 NDX2348142
పపరర: రరజగశశరర అసర

94-168/226

భరస : రమణయఖ అసర
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:35
లస: ససస స
4628 NDX0621326
పపరర: బభలకకటమమ ఇసదసరర�

4631 NDX2345221
పపరర: అరరణన జటభవత

94-162/1394

4634 NDX3058237
పపరర: దనసమమ సరవడడ

4637 NDX3058112
పపరర: కలమలరపడసరద కరప
భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:38
లస: పప

94-162/145

4626 NDX2338648
పపరర: రమణయఖ అసర

94-168/227

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అసర
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:39
లస: పప
94-162/146

4629 NDX0621292
పపరర: మలలరరరడడడ ఇసదసరర�

94-162/147

తసడడ:డ యరరకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:87-16-2684
వయససస:46
లస: పప
94-168/229

4632 NDX2335701
పపరర: జబభబర జటభవత

94-168/230

తసడడ:డ సస మల
ర జటభవత
ఇసటట ననస:87-16-2688
వయససస:38
లస: పప
94-162/1395

భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:68
లస: ససస స
94-162/1397

4623 NDX0620989
పపరర: రమణయఖ ఆసర�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:35
లస: పప

భరస : లలల సససహ జటభవత
ఇసటట ననస:87-16-2688
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:68
లస: ససస స
4636 NDX2758654
పపరర: సమమరగదద మలలల

94-162/144

భరస : యరరకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:87-16-2684
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పసతషలల ననయక జజతవత
ఇసటట ననస:87-16-2684
వయససస:36
లస: పప
4633 NDX3034154
పపరర: రరమమలమమ వనమమల

4622 NDX0626606
పపరర: రరజగశశరర యస�

94-162/142

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2680
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ అషర
ఇసటట ననస:87-16-2681
వయససస:35
లస: ససస స

4627 NDX3175874
పపరర: రరజగశశరర అషర

94-162/141

4635 NDX3058088
పపరర: మసట రవరల పటభన

94-162/1396

భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:59
లస: పప
94-162/1398

4638 NDX3058161
పపరర: మమమనర బబ షపక

94-162/1399

భసధసవప: సమమరగదద మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:38
లస: ససస స
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4639 NDX3058138
పపరర: అసకకరరడడడ చమల
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94-162/1400

భసధసవప: సరసబరరడడడ మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:38
లస: పప
4642 NDX2799054
పపరర: బభజ షపక

94-168/1071

94-168/233

94-162/151

94-162/154

94-162/1277

94-168/1073

94-168/235

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:28
లస: ససస స

4652 NDX0620567
పపరర: శకనవరసరరవప మమకరర �

4655 NDX2614196
పపరర: రరమమ అషర

4658 NDX3201449
పపరర: ధన లకడమ అషర

4661 NDX0620583
పపరర: కళ శశషస�

94-162/161

4664 NDX0620898
పపరర: మలలలఖదదడ శశషస�

94-162/155

4667 NDX0620716
పపరర: ననగమణణ చసతగమసటర �
తసడడ:డ రమణయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:29
లస: ససస స

4647 NDX0620690
పపరర: తరరపతమమ ఏమమల�

94-162/150

4650 NDX0620815
పపరర: మసగమమ మమకరర

94-162/153

4653 NDX2441335
పపరర: ననరరయణ ఆస

94-162/156

తసడడ:డ చననవనసకటటశశరరర ఆస
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:43
లస: పప
94-162/1278

4656 NDX3192309
పపరర: ననరరయణ అషర

94-168/1072

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర అషర
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:42
లస: పప
94-168/1074

4659 NDX0619833
పపరర: షమ షపక�

94-162/157

భరస : సపఫదన�
ఇసటట ననస:87-16-2700
వయససస:50
లస: ససస స
94-162/159

4662 NDX0627372
పపరర: మసగమమ మగరల�

94-162/160

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2702
వయససస:45
లస: ససస స
94-162/162

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2702
వయససస:37
లస: పప
94-162/164

94-162/149

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మలలలఖదద�డ
ఇసటట ననస:87-16-2702
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2702
వయససస:60
లస: ససస స
4666 NDX0621029
పపరర: ఈశశరర చసతగసడర �

94-162/152

భరస : రరమమ అషర
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� చసతగమసటర
ఇసటట ననస:87-16-2700
వయససస:27
లస: ససస స
4663 NDX0620674
పపరర: తరరపతమమ శశషస�

4649 NDX2441327
పపరర: ధనలకడమ ఆస

4644 NDX0621078
పపరర: శకనవరసరరవప ఏపపల�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2696
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అషర
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:31
లస: పప
4660 NDX0679340
పపరర: ఈశశరమమ� చసతగమసటర �

94-168/234

తసడడ:డ ఏసస�
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అషర
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:63
లస: ససస స
4657 NDX3195666
పపరర: రరమమ అషర

4646 NDX2347748
పపరర: సపఫదసలల షపక

94-168/232

తసడడ:డ గరసధద�
ఇసటట ననస:87-16-2692
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమమ ఆస
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ ఆస
ఇసటట ననస:87-16-2698
వయససస:35
లస: ససస స
4654 NDX2569135
పపరర: నరరయణమమ అషర

94-162/148

తసడడ:డ లలలల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2692
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:87-16-2697
వయససస:53
లస: ససస స
4651 NDX2441301
పపరర: భభగఖ లకడమ ఆస

4643 NDX0620781
పపరర: వనసకట ననగలకడమ�

4641 NDX2347961
పపరర: కకటటశశర రరవప పసననబబ యన

తసడడ:డ అకకయఖ పసననబబ యన
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:87/16-2692
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2692
వయససస:50
లస: ససస స
4648 NDX0620609
పపరర: మరరయమమ నలల
ర రర�

94-168/231

భరస : అకకయఖ పసననబబ యలన
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:58
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటశశరరవప మలలల
ఇసటట ననస:87-16-2689
వయససస:38
లస: పప
4645 NDX2345551
పపరర: హహసపసన బ షపక

4640 NDX2338770
పపరర: ససబభబయమమ పసననబబ యలన

4665 NDX0626853
పపరర: గసగరధర రరవప మగరల�

94-162/163

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2703
వయససస:29
లస: పప
94-162/165

4668 NDX0620666
పపరర: కరశశశరమమ చసతగమసటర �

94-162/166

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:45
లస: ససస స
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4669 NDX0620997
పపరర: రసగమమ చసతగమసటర �
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94-162/167

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:53
లస: ససస స
4672 NDX3201233
పపరర: పసడయసకర మగరల

94-49/872

94-225/1665

Deleted
94-167/509

తసడడ:డ తరరపరలల గగలర పలర
ఇసటట ననస:87-16-2708
వయససస:33
లస: పప
4681 NDX0629824
పపరర: జజఖత మలళళ�

94-162/170

94-162/172

94-162/175

94-162/178

తసడడ:డ కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:45
లస: పప

4679 NDX2803104
పపరర: గగలర పలర పస లయఖ

4682 NDX0630046
పపరర: వజయకలమలర మలళళ�

4685 NDX0630079
పపరర: వవళసగరన బతష
స ల�

4688 NDX0630574
పపరర: వరలకడమ బతష
స ల�

4691 NDX0629956
పపరర: వరమమ బతష
స ల�

94-162/181

4694 NDX0630509
పపరర: ననగగశశరరరవప బతష
స ల�

94-227/1449

4697 NDX0620773
పపరర: మలలలఖదదడ అటట
ర రర�
తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:87/16-2712
వయససస:50
లస: పప

94-225/1664

4677 NDX3189727
పపరర: పసడయసకర మగరల

94-227/1448

4680 NDX2803096
పపరర: గగలర పలర నయమ

94-227/1450

భరస : గగలర పలర పస లయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2708
వయససస:23
లస: ససస స
94-162/171

4683 NDX2698462
పపరర: మధస బభబమ అలల
ర రర

94-162/1279

Deleted

తసడడ:డ మలలలదదడ అలల
ర రర
ఇసటట ననస:87-16-2709
వయససస:19
లస: పప
94-162/173

4686 NDX0628164
పపరర: మలబమలల షపక�

94-162/174

భరస : ఆదస�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:33
లస: ససస స
94-162/176

4689 NDX0620856
పపరర: ససజజత ఆలలరర�

94-162/177

భరస : మలలలఖదద�డ
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:45
లస: ససస స
94-162/179

4692 NDX0628388
పపరర: ఫరతమల షపక�

94-162/180

భరస : బమజర�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:68
లస: ససస స
94-162/182

తసడడ:డ చసతయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:33
లస: పప
94-162/184

4674 NDX3197662
పపరర: పసడయసకర మగరల

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చసతయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:31
లస: పప
4696 NDX0630210
పపరర: శవయఖ బతష
స ల�

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబమబ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:50
లస: ససస స
4693 NDX0651604
పపరర: సరగర బతష
స ల�

94-227/1447

భరస : చసతయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:40
లస: ససస స
4690 NDX0651596
పపరర: మమసతనజ షపక�

4676 NDX3188323
పపరర: పసడయసకర మగరల

94-162/169

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2709
వయససస:49
లస: పప

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:87/16-2711
వయససస:36
లస: ససస స
4687 NDX0628107
పపరర: కకటటశశరర బతష
స ల�

94-174/953

తసడడ:డ గగలర పలర తరరపలల
ఇసటట ననస:87-16-2708
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర�
ఇసటట ననస:87-16-2709
వయససస:42
లస: ససస స
4684 NDX0620732
పపరర: వనసకట రమణ పరరర�

4673 NDX3192192
పపరర: పసడయసకర మగరల

4671 NDX0621193
పపరర: కకటయఖ చసతగమసటర �

తసడడ:డ పపద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స

4678 NDX2694784
పపరర: రమనయల గగలర పలర

94-162/168

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2704
వయససస:50
లస: పప

భరస : గగపస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2706
వయససస:20
లస: ససస స
4675 NDX3196805
పపరర: పసడయసకర మగరల

4670 NDX0620831
పపరర: రమణయఖ చసతగమసటర �

4695 NDX0628131
పపరర: శశషయఖ బబ దదపస�

94-162/183

తసడడ:డ మమకలసద రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2712
వయససస:45
లస: పప
94-162/185

4698 NDX0628362
పపరర: నరసమమ కకమమనబబ యన�

94-162/186

భరస : పరల వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2713
వయససస:68
లస: ససస స
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4699 NDX0628214
పపరర: ససరగష కకమమనబబ యన�

94-162/187

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2713
వయససస:31
లస: పప
4702 NDX0703710
పపరర: మధస బభబమ� డచకకల�

94-168/237

94-162/191

94-162/193

94-168/239

94-162/197

94-162/1280

94-162/201

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2730
వయససస:40
లస: ససస స

4712 NDX2337731
పపరర: జజన బభషర షపక

4715 NDX0620013
పపరర: వరరసజనవయమలల పలలర�

4718 NDX2335990
పపరర: పరవన మమకల

4721 NDX0620260
పపరర: సరలమన దరరనపప�

94-168/243

4724 NDX2374387
పపరర: శరకవణణ ననగరనవన

94-168/240

4727 NDX0625632
పపరర: వనసకటయఖ దరరనస�
తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2730
వయససస:45
లస: పప

4707 NDX0627117
పపరర: చన అసకయఖ బతష
స ల�

94-162/192

4710 NDX0620278
పపరర: బభజ షపక�

94-162/195

4713 NDX0621144
పపరర: జయమమ డదగరపరరస�

94-162/196

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2724
వయససస:50
లస: ససస స
94-162/198

4716 NDX0620211
పపరర: కకషస ర బభబమ కనసమమరర�

94-162/199

తసడడ:డ ఏబమ�
ఇసటట ననస:87-16-2726
వయససస:55
లస: పప
94-168/241

4719 NDX0619965
పపరర: కరరణ దరరనస�

94-162/200

భరస : సరలమన�
ఇసటట ననస:87-16-2727
వయససస:43
లస: ససస స
94-162/202

4722 NDX2345395
పపరర: రగజమమ దరరనపప

94-168/242

భరస : అరరణ దరరనపప
ఇసటట ననస:87-16-2727
వయససస:26
లస: ససస స
94-162/203

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననగరనవన
ఇసటట ననస:87-16-2728
వయససస:22
లస: ససస స
94-162/205

94-162/190

తసడడ:డ అబమదల రహహస�
ఇసటట ననస:87-16-2719
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వసదనసస�
ఇసటట ననస:87-16-2727
వయససస:45
లస: పప

భరస : థనమస ససగరల
ఇసటట ననస:87-16-2727
వయససస:66
లస: ససస స
4726 NDX0625616
పపరర: వజయమమ దరరనస�

94-162/194

తసడడ:డ ఆవపలయఖ మమకల
ఇసటట ననస:87-16-2726
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన�
ఇసటట ననస:87-16-2727
వయససస:28
లస: పప
4723 NDX0669655
పపరర: పపషరపవత ససగరల

4709 NDX0620245
పపరర: పడసనన తమనస�

4704 NDX0628297
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకగగరర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2717
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2726
వయససస:32
లస: పప

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:87-16-2726
వయససస:48
లస: ససస స
4720 NDX0642082
పపరర: అరరణకలమలర దరరనపప�

94-168/238

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:87-16-2722
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2724
వయససస:50
లస: ససస స
4717 NDX2688877
పపరర: రవణమమ కలసభ

4706 NDX2335982
పపరర: ననగవవణణ డచకకల

94-168/236

తసడడ:డ పరటటపరట�
ఇసటట ననస:87-16-2714
వయససస:55
లస: పప

భరస : జవరతనస�
ఇసటట ననస:87-16-2718
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:87-16-2722
వయససస:22
లస: ససస స
4714 NDX0621136
పపరర: మసగమమ దననబబ యన�

94-162/189

భరస : మధస బభబమ డచకకల
ఇసటట ననస:87-16-2715
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏకరశ�
ఇసటట ననస:87-16-2717
వయససస:55
లస: పప
4711 NDX2344935
పపరర: షరరమల షపక

4703 NDX0627745
పపరర: శకనస బతష
స ల�

4701 NDX0703694
పపరర: ససనత� డచకకల�

భరస : చటటటబభబమ� డచకకల
ఇసటట ననస:87-16-2713
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటససలల�
ఇసటట ననస:87-16-2714
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2714
వయససస:55
లస: పప
4708 NDX0627125
పపరర: మమకలసదస బబ దదపస�

94-162/188

తసడడ:డ పరల వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2713
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబభబమ� డచకకల
ఇసటట ననస:87-16-2713
వయససస:28
లస: పప
4705 NDX0629758
పపరర: చసతయఖ బతష
స ల�

4700 NDX0628255
పపరర: ననగరరరరన కకమమనబబ యన�

4725 NDX2374353
పపరర: నరసససహ రరవప ననగరనవన

94-162/204

తసడడ:డ నరసససహస ననగరనవన
ఇసటట ననస:87-16-2728
వయససస:48
లస: పప
94-162/206

4728 NDX0619502
పపరర: కకటమమ జసకర�

94-162/207

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:87-16-2735
వయససస:35
లస: ససస స
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4729 NDX0620708
పపరర: ఆసజనవయమలల జసకర�

94-162/208

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:87-16-2735
వయససస:40
లస: పప

94-196/845

భరస : జవరతనస ఠమననమ
ఇసటట ననస:87-16-2736
వయససస:36
లస: ససస స

4732 NDX2336675
పపరర: మలధవ మమటట
ర రర

94-168/244

భరస : మరరయరరజ మమటట
ర రర
ఇసటట ననస:87-16-2738
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/246

భరస : సపఫదన� షపఖ
ఇసటట ననస:87-16-2740
వయససస:46
లస: ససస స

4733 NDX0620187
పపరర: ఆదదలకడమ ఏపపల�

94-162/210

94-162/213

భరస : గమరరనధస�
ఇసటట ననస:87-16-2742
వయససస:35
లస: ససస స

4736 NDX0642223
పపరర: బడహమయఖ

94-162/211

భరస : వనసకటటష ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:87-16-2745
వయససస:22
లస: ససస స

4739 NDX0620252
పపరర: గమరరననథస అసదసలపరటట�

94-162/214

94-168/247

తసడడ:డ జజజపప పరస
ఇసటట ననస:87-16-2746
వయససస:37
లస: పప

4742 NDX0620088
పపరర: ససనత నవలపటర �

94-162/216

94-168/250

4737 NDX0619874
పపరర: శకనవరసరరవప కకటటట�

94-162/212

4740 NDX0619817
పపరర: పపలలరరరవప రరజజరపప�

4743 NDX0620120
పపరర: శకనవరసరరవప ననలపలర �

4745 NDX2338663
పపరర: తడవవణణ తరరమలకకసడ

94-168/248

4746 NDX0669507
పపరర: కలమలరర తరరమలకకసడ

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:51
లస: పప

4750 NDX1845181
పపరర: ననగమణణ పసడతల

4751 NDX1966649
పపరర: వనసకట ననరరయణ పసడతల

4752 NDX0627414
పపరర: పదమ బతష
స ల�

4753 NDX0627281
పపరర: తరరపతమమ వవమమల�
భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87 16-2749
వయససస:45
లస: ససస స
4756 NDX3109733
పపరర: చననప పరష
తలర : భయమమ పరష
ఇసటట ననస:87-16-2752
వయససస:61
లస: పప

94-227/1095

తసడడ:డ వనసగయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:40
లస: పప
94-162/862

4754 NDX1920868
పపరర: బషసరఠన షపక

4757 NDX3161841
పపరర: హహహమవత మగరల
భరస : ఏడడకకసడలల మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2752
వయససస:26
లస: ససస స

94-162/218

భరస : అసకయఖ�
ఇసటట ననస:87-16 -2749
వయససస:31
లస: ససస స
94-227/1096

భరస : దరరయల వరల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2750
వయససస:40
లస: ససస స
94-162/1403

94-168/249

94-168/251 4749 NDX0669481
94-168/252
4748 NDX2335750
పపరర: శవ ననగగసదడబభబమ తరరమలకకసడ
పపరర: ఆసజనవయమలల తరరమల కకసడ

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ పసడతల
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:33
లస: ససస స

94-162/217

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తరరమలకకసడన
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల� తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:52
లస: ససస స
94-227/1094

94-162/215

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2746
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగగసదడ బభబమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2748
వయససస:22
లస: ససస స

4747 NDX0669663
పపరర: రవణ� తరరమలకకసడ�

94-168/245

తసడడ:డ పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2743
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2746
వయససస:40
లస: ససస స

4744 NDX2383131
పపరర: పడసరద పరస

4734 NDX2336345
పపరర: షమమ షపక

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2741
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బలమమరరస�
ఇసటట ననస:87-16-2742
వయససస:37
లస: పప
94-162/1402

94-162/209

భరస : మమజఫ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2740
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2741
వయససస:25
లస: పప

4738 NDX0620328
పపరర: పదనమవత అసదసలపరటట�

4731 NDX0619213
పపరర: తరరపతమమ జసకర�

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:87-16-2737
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2740
వయససస:30
లస: ససస స

4735 NDX0679100
పపరర: షమ� షపక�

4741 NDX3154721
పపరర: హరరత ఉపపలపరటట

4730 NDX2694842
పపరర: పడసనన ఠమననమ

4755 NDX1919721
పపరర: ఖలససస సపఫదస షపక

94-227/1097

తసడడ:డ దరరయల వరల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2750
వయససస:26
లస: పప
94-162/1404

4758 NDX3225596
పపరర: హహహమవత మగరల

94-162/1459

భరస : ఏడడకకసడలల మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2752
వయససస:26
లస: ససస స
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94-162/219

తసడడ:డ వరబడహమస రరజవరపప
ఇసటట ననస:87-16-2757
వయససస:25
లస: ససస స
4762 NDX0630111
పపరర: అజర ర వల షపక�

94-162/220

94-168/1075

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2769
వయససస:32
లస: ససస స
4771 NDX0619411
పపరర: ననగరరరడడడ దచవశశటట �

94-162/225

94-162/226

భరస : నరసససహరరవప కససగసదసల
ఇసటట ననస:87-16-2774
వయససస:54
లస: ససస స
4780 NDX0619015
పపరర: శవమమ జసకర�

94-162/228

94-168/264

భరస : హసన�
ఇసటట ననస:87-16-2783
వయససస:55
లస: ససస స

4769 NDX0619049
పపరర: గమరవయఖ జసకర�

94-162/223

4772 NDX2338861
పపరర: మసరసన బ షపక

94-168/257

4767 NDX3016615
పపరర: వరలకడమ కకటటట

94-168/1076

4770 NDX0619221
పపరర: శకనవరసరరడడడ దచవరరడడడ�

94-162/224

4773 NDX2336485
పపరర: బభజ షపక

94-168/258

తసడడ:డ సపఫదసలల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2771
వయససస:37
లస: పప

4775 NDX2338911
పపరర: సరయ లకడమ కరశసదల

94-168/259

4776 NDX2345353
పపరర: జజఖత చరరకలరర

94-168/260

భరస : వనసకటటశశరరర చరరకలరర
ఇసటట ననస:87-16-2774
వయససస:37
లస: ససస స

4778 NDX2348167
పపరర: కకటటశశరరరవప కరశసదల

94-168/262

4779 NDX0619742
పపరర: రమణ జమమమల�

94-162/227

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2775
వయససస:38
లస: ససస స

4781 NDX0619445
పపరర: బభలలసజనవయమలల జసకర�

94-162/229

4782 NDX2347995
పపరర: రగణమక బళళరరర

94-168/263

భరస : గగపరల బళళరరర
ఇసటట ననస:87-16-2779
వయససస:37
లస: ససస స

4784 NDX2336808
పపరర: సపఫదనబ షపక

4787 NDX2688836
పపరర: ననగగశశరరరరవప బబ డడడ

94-168/255

తసడడ:డ ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:87-16-2770
వయససస:31
లస: పప

94-168/265

భరస : గమరరసరశమ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2782
వయససస:39
లస: ససస స
94-162/230

4764 NDX0669408
పపరర: ససగమణ వనసకకసడ

తసడడ:డ కకటటట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-16-2767
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద మమతస యఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2778
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తమనన బళళరరర
ఇసటట ననస:87-16-2779
వయససస:45
లస: పప
4786 NDX0626671
పపరర: లకడమ రరవపరర�

94-168/256

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరశసదల
ఇసటట ననస:87-16-2774
వయససస:29
లస: పప

భరస : బభలలసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:87-16-2778
వయససస:35
లస: ససస స
4783 NDX2336097
పపరర: గగపరల బళళరరర

4766 NDX2336600
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకరకలల

భరస : కకటటశశర రరవప కరశసదల
ఇసటట ననస:87-16-2774
వయససస:25
లస: ససస స
94-168/261

94-168/254

భరస : కకటయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2761
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2771
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2773
వయససస:44
లస: ససస స
4777 NDX2345429
పపరర: రరఘవమమ కససగసదసల

94-162/221

తసడడ:డ పపదద మమతస యఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2769
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:87-16-2770
వయససస:55
లస: పప
4774 NDX0619858
పపరర: ననగగసదడస కకటటట�

4763 NDX2529410
పపరర: పరరససపస గమ మధస

తసడడ:డ అసజరరడడడ కకరకలల
ఇసటట ననస:87-16-2764
వయససస:36
లస: పప
94-162/222

4761 NDX2345304
పపరర: వర బడహమస రరజవరపప

తసడడ:డ వనసకటపత రరజవరపప
ఇసటట ననస:87-16-2757
వయససస:28
లస: పప

భరస : పరరససపస గమ దదలప
ఇసటట ననస:87-16-2760
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససధకర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2761
వయససస:23
లస: ససస స
4768 NDX0619239
పపరర: రమణ జసకర�

94-168/253

భరస : వర బడహమస రరజవరపప
ఇసటట ననస:87-16-2757
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మయల�
ఇసటట ననస:87-16-2760
వయససస:52
లస: పప
4765 NDX3066677
పపరర: కలమలరర వనసకకసడ

4760 NDX2336683
పపరర: పదనమవత రరజవరపప

4785 NDX1748872
పపరర: సపఫదన మసరసన షపక

94-227/1098

తసడడ:డ గమరర సరశమ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2782
వయససస:24
లస: పప
94-162/1281

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:23
లస: పప

4788 NDX2688844
పపరర: కరరరసక కలమలర బబ డడడ

94-162/1282

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:19
లస: పప
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4789 NDX2557122
పపరర: కరరరసక కలమలర వనసకటటశశర

94-162/1283

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:19
లస: పప
4792 NDX3209780
పపరర: రరఘవమమ కరసససదనళళ

94-227/1451

94-200/1134

94-168/1078

94-227/1452

94-168/267

94-168/270

94-162/232

తసడడ:డ పరమమశశరరకవప బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:20
లస: ససస స

4802 NDX2344893
పపరర: దసరర కటట

4805 NDX0679753
పపరర: అబడహస� పతస పరటట�

4808 NDX2335677
పపరర: ననగగసదడ బభబమ దరరనస

4811 NDX3160090
పపరర: కమల బటటటల

94-168/1079

4814 NDX3158714
పపరర: కకషష కమల బటటటల

94-168/266

94-168/268

94-168/271

4800 NDX3276813
పపరర: పరరశత కరరనటట

94-162/1469

94-162/1408
4803 NDX3034634
పపరర: ఉదయకలమలర జమలలలమమదద

4806 NDX0669333
పపరర: ననరరయణ రరవప బతష
స ల

94-168/269

4809 NDX0701045
పపరర: కకటయఖ� కకసడడకకసడ�

94-168/272

తసడడ:డ చచననయఖ� కకసడడకకసడ
ఇసటట ననస:87-16-2810
వయససస:41
లస: పప
94-162/1409

4812 NDX3191905
పపరర: కమల బటటటల

94-162/1410

భరస : కకషష కమల బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:26
లస: ససస స
94-168/1080

94-168/1083

Deleted

తసడడ:డ శవ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:19
లస: ససస స

94-162/1406

తసడడ:డ వనసకటరమణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:87-16-2806
వయససస:33
లస: పప

Deleted

4817 NDX3169745
పపరర: హరరక బటటటల

4797 NDX2818532
పపరర: అసకమమరరవప బతషల

తసడడ:డ ఇమలనసయయల జమలలలమమదద
ఇసటట ననస:87-16-2805
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:24
లస: పప
94-168/1082

94-196/846

భరస : హరర కరరనటట
ఇసటట ననస:87-16-2799
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష కమల బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:24
లస: పప
4816 NDX3190618
పపరర: కకకషవవణణ బటటటల

94-162/1407

తసడడ:డ ననగయఖ దరరనస
ఇసటట ననస:87-16-2808
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2811
వయససస:29
లస: ససస స
4813 NDX3204005
పపరర: కకషష కమల బటటటల

4799 NDX2817294
పపరర: బమడచ షపక

4794 NDX2692127
పపరర: ససరగశ పరష

తసడడ:డ శనస బతషల
ఇసటట ననస:87-16-2789
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక� పతస పరటట
ఇసటట ననస:87-16-2805
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ దరరనస
ఇసటట ననస:87-16-2808
వయససస:24
లస: పప
4810 NDX0651620
పపరర: శసకరమమ దసగరరన�

94-162/1284

భరస : కకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:87-16-2802
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబడహస� పతస పరటట
ఇసటట ననస:87-16-2805
వయససస:66
లస: ససస స
4807 NDX2345478
పపరర: రమమశ దరరనస

4796 NDX2715449
పపరర: భమలకడమ బతషల

94-226/1591

తసడడ:డ రరమయఖ పరష
ఇసటట ననస:87-16-2785
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర షపక
ఇసటట ననస:87-16-2794
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప కరనటట
ఇసటట ననస:87-16-2799
వయససస:49
లస: ససస స
4804 NDX0679332
పపరర: మమరఠ� పతస పరటట�

94-162/1405

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:87-16-2789
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2789
వయససస:18
లస: ససస స
4801 NDX3177292
పపరర: అరరణ కరరనటట

4793 NDX3146735
పపరర: వనసకయమమ పరష

4791 NDX3169612
పపరర: జజఖత చరరకలరర

భరస : వనసకటటశశరరర చరరకలరర
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : 1111్ద1 పరష
ఇసటట ననస:87-16-2785
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పరసర
ఇసటట ననస:87-16-2785
వయససస:51
లస: ససస స
4798 NDX3174604
పపరర: పడశరసత బటటటల

94-168/1077

తసడడ:డ వనసకటటశశర కరసససదనళళ
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కరసససదనళళ
ఇసటట ననస:87-16-2784
వయససస:53
లస: ససస స
4795 NDX2703213
పపరర: వనసకయమమ పరసర

4790 NDX3201720
పపరర: koteswararao కరసససదనళళ

4815 NDX3158128
పపరర: కకషష కమల బటటటల

94-168/1081

Deleted

తసడడ:డ శవ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:24
లస: పప
4818 NDX2817419
పపరర: కకషష కమల బటటటల

94-207/815

భసధసవప: కమల బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:24
లస: పప
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4819 NDX3159423
పపరర: కమల బటటటల
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94-227/1453

Deleted

భరస : కకషష కమల బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:26
లస: ససస స

4822 NDX0669341
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప గగసస

94-168/274

తసడడ:డ సపఫదసలల
ఇసటట ననస:87-16-2826
వయససస:44
లస: పప
4825 NDX1966623
పపరర: శకనవరససలల వవమమల

94-227/1101

94-227/1455

94-227/1103

తసడడ:డ పపలర యఖ రరజజరపప
ఇసటట ననస:87-16-2844
వయససస:58
లస: పప
4834 NDX0669747
పపరర: అచచమమ� మలమడడపలర �

94-168/276

భరస : పపరరమలళళళ� మలమడడపలర
ఇసటట ననస:87-16-2846
వయససస:56
లస: ససస స
4837 NDX1749029
పపరర: వనసకటయఖ గమసడచ బబ యన

94-227/1105

94-244/1418

తసడడ:డ నగగశశరరరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2858
వయససస:60
లస: ససస స

4826 NDX2553501
పపరర: వనసకయమమ బటటటల

4829 NDX0628529
పపరర: సరసబశవరరవప కరమనవన�

94-162/1285

94-227/1213

4827 NDX2758274
పపరర: లకమమమ కసదసకలరర

94-162/1411

94-162/233

4830 NDX1846221
పపరర: పపరమమ బబ జజర

94-227/1102

భరస : కరశ వశశననథ బబ జజర
ఇసటట ననస:87-16-2844
వయససస:65
లస: ససస స

94-227/1104
4832 NDX2105584
పపరర: ససవర ననగగసదడ బభబమ
తరరమలలకకసద
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల తరరమలలకకసద
ఇసటట ననస:87-16-2845
వయససస:26
లస: పప

4833 NDX0669630
పపరర: దసరర మమ బతష
స ల
భరస : వనసకట రమణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:87-16-2846
వయససస:48
లస: ససస స

4835 NDX0669762
పపరర: మరరయమమ� బతష
స ల�

4836 NDX0669226
పపరర: వనసకట రమణ� బతష
స ల�

4841 NDX2337624
పపరర: ననగరరజ మగరల

4844 NDX2701282
పపరర: సరయ పడకరశ నగరస

4847 NDX3103173
పపరర: గగపస ధసగర న
తసడడ:డ శశషయఖ ధసగర న
ఇసటట ననస:87-16-2859
వయససస:37
లస: పప

94-227/1100

భరస : బడమమయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:87-16-2835
వయససస:69
లస: ససస స

94-168/277

94-168/275

94-168/278

తసడడ:డ సరశమననధస� బతష
స ల
ఇసటట ననస:87-16-2846
వయససస:59
లస: పప
94-162/234

4839 NDX3203205
పపరర: rama subbaiah pujala

94-162/1412

తసడడ:డ పసచచయఖ పపజజల
ఇసటట ననస:87-16-2849
వయససస:24
లస: పప
94-168/279

4842 NDX3213477
పపరర: ససజజత గరమన

94-162/1413

భరస : రసగయఖ గరమన
ఇసటట ననస:87-16-2854
వయససస:35
లస: ససస స
94-196/847

తసడడ:డ రరజజచనరర నగరస
ఇసటట ననస:87-16-2857
వయససస:21
లస: పప
94-162/1286

4824 NDX1749094
పపరర: చననమలమయ వవమమల

తసడడ:డ బబ లర యఖ�
ఇసటట ననస:87-16-2844
వయససస:32
లస: పప

4838 NDX0628768
పపరర: రమలదచవ భభసకరర�

94-168/273

భరస : వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:87-16-2833
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస మగరల
ఇసటట ననస:87-16-2850
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజజచనరర నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2857
వయససస:21
లస: పప
4846 NDX2688240
పపరర: లకడమ రరజఖస గగలర

94-227/1099

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-2847
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పపజజల
ఇసటట ననస:87-16-2849
వయససస:25
లస: పప
4843 NDX2688273
పపరర: సరయ పడకరశ నగరస

4823 NDX1749078
పపరర: అసజల వవమమల

4821 NDX0669317
పపరర: ననరరయణమమ� గగసస�

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప� గగసస
ఇసటట ననస:87-16-2826
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరశమననధస� బతష
స ల
ఇసటట ననస:87-16-2846
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ గమసడచ బబ యన
ఇసటట ననస:87-16-2846
వయససస:37
లస: పప
4840 NDX3249612
పపరర: రరమ ససబబయఖ పపజజల

భరస : కకషష కమల బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2822
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2833
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబచనరర ఉతస రరదద
ఇసటట ననస:87-16-2835
వయససస:42
లస: పప
4831 NDX2033942
పపరర: వనసకటపత రరజజరపప

94-227/1454

భరస : శకనవరససలల వవమమల
ఇసటట ననస:87-16-2833
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:87-16-2833
వయససస:42
లస: పప
4828 NDX2819548
పపరర: ససధకర చనరర ఉతస రరదద

4820 NDX3200698
పపరర: కమల బటటటల

4845 NDX2696334
పపరర: లకడమ రరజఖస గగలస

94-200/1135

భరస : ననగగశశరరవప గగలస
ఇసటట ననస:87-16-2857
వయససస:61
లస: ససస స
94-168/1084

4848 NDX3103629
పపరర: ననగమణణ ధసగర న

94-168/1085

భరస : గగపస ధసగర న
ఇసటట ననస:87-16-2859
వయససస:34
లస: ససస స
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4849 NDX2337434
పపరర: నగఠనన షపక
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94-168/280

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2862
వయససస:23
లస: ససస స
4852 NDX2819415
పపరర: పపడమ లత గరల పస తష

94-162/1415

94-168/1088

Deleted
94-162/1288

భరస : వల నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2870
వయససస:37
లస: ససస స
4861 NDX0629931
పపరర: జవన గసగపటభల�

94-162/235

94-162/238

94-162/241

94-168/281

తసడడ:డ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2887
వయససస:28
లస: పప

4859 NDX3172640
పపరర: అసకయఖ బటటటల పపదద

94-162/1416

4862 NDX0630517
పపరర: శరఖమ కలమలరర గసగపటర �

4865 NDX0629782
పపరర: కలమలరర నసదదగస�

4868 NDX0629865
పపరర: కకషస ర బభబమ గసగపటర �

4871 NDX2688075
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

94-168/282

4874 NDX2336717
పపరర: ననగమర వల సయఖద

94-162/236

4877 NDX2688711
పపరర: ఘమససయ బబగమమ షపక
తసడడ:డ అబమదల సమద నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2888
వయససస:25
లస: పప

94-168/1087

4857 NDX3203841
పపరర: దసరర పడసరద బటటటల

94-168/1090

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2868
వయససస:30
లస: పప

4860 NDX3187580
పపరర: వనసకట రమణ బటటటల

94-168/1091

4863 NDX0630194
పపరర: పదనమవత గసగపటర �

94-162/237

భరస : ఆసతతన బభబమ�
ఇసటట ననస:87-16-2877
వయససస:50
లస: ససస స
94-162/239

4866 NDX0630566
పపరర: కకషష నసదదగరమ�

94-162/240

తసడడ:డ బభబమ�
ఇసటట ననస:87-16-2878
వయససస:38
లస: పప
94-162/242

4869 NDX0630368
పపరర: వరపడసరదరరవ యయనన�

94-162/243

తసడడ:డ దచవభమషణస�
ఇసటట ననస:87-16-2879
వయససస:43
లస: పప
94-162/1289

4872 NDX2706166
పపరర: గగసఖ షపక

94-162/1290

భరస : ఆడమ శరఫస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2881
వయససస:34
లస: ససస స
94-168/283

తసడడ:డ చనన ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:87-16-2884
వయససస:28
లస: పప
94-168/285

4854 NDX3204203
పపరర: దసరర పడసరద బటటటల

భరస : అసకయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2872
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అడడ స నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2881
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగమర వల సయఖద
ఇసటట ననస:87-16-2884
వయససస:24
లస: ససస స
4876 NDX2335800
పపరర: మసరసన వల షపక

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2868
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆసతతన�
ఇసటట ననస:87-16-2879
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హసజ షపక
ఇసటట ననస:87-16-2880
వయససస:28
లస: పప
4873 NDX2336840
పపరర: జజకకర సయఖద

94-168/1089

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:87-16-2878
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దచవభమషణస ఇనన
ఇసటట ననస:87-16-2879
వయససస:60
లస: ససస స
4870 NDX2336758
పపరర: కససమర వల షపక

4856 NDX3203890
పపరర: దసరర పడసరద బటటటల

94-162/1414

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2868
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆసతతన బభబమ�
ఇసటట ననస:87-16-2877
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : పడభభవత�
ఇసటట ననస:87-16-2878
వయససస:40
లస: ససస స
4867 NDX0630491
పపరర: మరరయమమ ఇనన

94-168/1086

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటటల పపదద
ఇసటట ననస:87-16-2872
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:87-16-2876
వయససస:29
లస: పప
4864 NDX0629899
పపరర: పడభభవత వనననన�

4853 NDX3177789
పపరర: లకమమ బటటటల

4851 NDX2782050
పపరర: ఫరడనసస మణణకకసదద

తసడడ:డ కరసతయఖ మణణకకసదద
ఇసటట ననస:87-16-2864
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2868
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటటల
ఇసటట ననస:87-16-2868
వయససస:30
లస: పప
4858 NDX2688448
పపరర: షకకల సయద

94-162/1287

భరస : ఫరడనసస నసతలపత
ఇసటట ననస:87-16-2864
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససటటనన గరల పస తష
ఇసటట ననస:87-16-2864 PNO 94
వయససస:35
లస: ససస స
4855 NDX3203296
పపరర: దసరర పడసరద బటటటల

4850 NDX2688174
పపరర: శశభ రరణణ మణణకకసదద

4875 NDX2338135
పపరర: మహహఫర షపక

94-168/284

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:87-16-2887
వయససస:25
లస: ససస స
94-168/857

4878 NDX2338168
పపరర: ననగరరరరన మమమలగరన

94-168/286

తసడడ:డ ననగశశషష మమమలగరన
ఇసటట ననస:87-16-2896
వయససస:22
లస: పప
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94-162/1291

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల కరవవటట
ఇసటట ననస:87-16-2898
వయససస:20
లస: పప

4880 NDX0626820
పపరర: ససవయ షపక�

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:87-16-3112
వయససస:28
లస: ససస స

94-162/247 4883 NDX0626754
4882 NDX0626747
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప కకసడవటట�
పపరర: దసరర మనగ�

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:87-16-3113
వయససస:50
లస: పప
4885 NDX0626846
పపరర: మసరసన బ సయఖద�

94-162/250

94-162/259

94-208/1067

94-168/287

94-208/1071

94-229/1488

తలర : శశషమమ వవమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-18-3116
వయససస:32
లస: పప
4903 NDX2625077
పపరర: మహహశ మరర

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:87-18-3360/1
వయససస:21
లస: పప

94-162/252

4895 NDX1494616
పపరర: లకమణ తమమరగటట

4898 NDX2884005
పపరర: శశషమమ వవమరరడడడ

94-227/1215

94-208/1068

4887 NDX0626796
పపరర: అసజమమ తననరర�

94-162/251

4890 NDX0619890
పపరర: కలమలరర రరజజరపప�

94-162/253

4893 NDX2185297
పపరర: బసవ పపరష నసదదవనలలగమ

94-208/1069

భరస : వనసకట శవ రరవప నసడడవనలలగమ
ఇసటట ననస:87-17
వయససస:63
లస: ససస స
94-168/288

4896 NDX1482231
పపరర: అసజల తమమశశటట

94-208/1070

భరస : ననగ రరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-18
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: కరశ వశశననథ రరడడ వవమరరడడడ
ఇసటట ననస:87-18-3116
వయససస:52
లస: ససస స

94-227/1214
4899 NDX2547842
పపరర: మమరళమహన మమరళ
భవఇరరషఈటట
తసడడ:డ శశష గరరర రరవప భవఇరరషఈటట
ఇసటట ననస:87-18-3116
వయససస:38
లస: పప

4901 NDX2924082
పపరర: తరరపతయఖ డరర

4902 NDX2923803
పపరర: జజఖత డరర

94-221/1018

94-168/1097

4904 NDX2342277
పపరర: వరససత పరలలపప

4907 SQX0388553
పపరర: సరమమజఖస మమదదగగసడ
భరస : శరబసదదరరజ
ఇసటట ననస:87-18-3360/1
వయససస:64
లస: ససస స

94-229/1489

భరస : తరరపతయఖ డరర
ఇసటట ననస:87-18-3235
వయససస:24
లస: ససస స
94-227/1106

భరస : పడభమ జ పరలలపప
ఇసటట ననస:87-18-3360
వయససస:43
లస: ససస స
94-162/1292

94-162/249

భరస : పపలలరరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-27143
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ డరర
ఇసటట ననస:87-18-3235
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మరర
ఇసటట ననస:87-18-3341
వయససస:20
లస: పప
4906 NDX2565885
పపరర: దటట సరయ తచజ మమదదగగసడ

4892 NDX1938572
పపరర: గమసడమమ పలర పప

4884 NDX0626762
పపరర: మరరబ సయఖద�

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:87-16-3115
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప తమమరగటట
ఇసటట ననస:87-18
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస బభబమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:87/18
వయససస:48
లస: ససస స
4900 NDX3059532
పపరర: కరశవశశననధ రరడడ వవమరరడడడ

94-162/258

భరస : శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-17
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకమణ తమమరగటట
ఇసటట ననస:87-18
వయససస:28
లస: ససస స
4897 NDX1482264
పపరర: మరరయమమ తమమశశటట

4889 NDX0620930
పపరర: మలలర శశరర దదడనడ�

94-162/246

భరస : రససల�
ఇసటట ననస:87-16-3114
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:87-16-25122
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:87-17
వయససస:24
లస: ససస స
4894 NDX1494384
పపరర: పపషపలత తమమరగటట

94-162/248

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:87-16 3114
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-16 3115
వయససస:43
లస: ససస స
4891 NDX1938374
పపరర: జయ పలర పప

4886 NDX0626770
పపరర: పపటలమమ జరరపపటస�

4881 NDX0629568
పపరర: మమరర తలగగట ణటట

భరస : యన తలగగట ణటట
ఇసటట ననస:87-16-3113
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరయమడడ�
ఇసటట ననస:87-16-3114
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆదస�
ఇసటట ననస:87-16-3114
వయససస:42
లస: ససస స
4888 NDX0626788
పపరర: వనసకట నరసమమ గమజరల�

94-162/245

4905 NDX2342301
పపరర: పడభమజ కలసచనపలర

94-227/1107

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసచనపలర
ఇసటట ననస:87-18-3360
వయససస:44
లస: పప
94-199/1208

94-227/1216
4908 NDX2143873
పపరర: మలర ఖలరరరన రరవప మమదదగగసడ

తసడడ:డ శరరబసదద రరజ మమ దద కకస డ
ఇసటట ననస:87-18-3360/1
వయససస:53
లస: పప
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4909 NDX2143899
పపరర: వనసకట రమణ మమదదగగసడ

94-227/1217

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:87-18-3360/1
వయససస:43
లస: ససస స
4912 NDX1676420
పపరర: తరరపటమమ కలసచనల

94-226/1214

తసడడ:డ శకనస కలసచనల
ఇసటట ననస:87-19-2537
వయససస:26
లస: ససస స
4915 NDX3071370
పపరర: లకడమ బతష
స ల

94-221/1019

94-168/291

భరస : ససతనలల కగ టట
ఇసటట ననస:87-19-3783
వయససస:38
లస: ససస స
4924 NDX0824094
పపరర: రహమత షపక�
భరస : అమర షపక� షపఫక
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:39
లస: ససస స
4927 NDX2022465
పపరర: నసరరదదదన ఫస న

94-168/299

94-208/1074

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:87-20
వయససస:30
లస: ససస స
4936 NDX2632198
పపరర: అహమమద షపక

4919 NDX1494673
పపరర: నసర షపక

4922 NDX1482090
పపరర: ససతలల కగ టట

4925 NDX0823799
పపరర: అశకఫపన షపక�

4928 NDX0822825
పపరర: అమర షపక

4931 NDX2691293
పపరర: ఆసజనవయమలల నననస

4934 NDX1934745
పపరర: ఆబద షపక

94-208/1170

4937 NDX0625442
పపరర: యగమమ తషరక
భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:87-21-2476
వయససస:38
లస: ససస స

94-168/290

భరస : ససరఖననరరయణ� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-19-3778
వయససస:40
లస: ససస స
94-168/292

4920 NDX1494194
పపరర: మహబ షపక

94-168/293

భరస : అబమదల వరహబ
ఇసటట ననస:87-19-3779
వయససస:49
లస: ససస స
94-208/1073

4923 NDX2022440
పపరర: రరహనన పఠరన

94-168/295

భరస : నసరరదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:37
లస: ససస స
94-168/297

4926 NDX0822205
పపరర: ఉసరమన షపక

94-168/298

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:32
లస: పప
94-168/300

4929 NDX0823971
పపరర: దనదనసరహహబ షపక�

94-168/301

తసడడ:డ ఆదస షఫస�
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:76
లస: పప
94-208/1167

4932 NDX2705465
పపరర: సరరథద నననస

94-208/1168

భరస : ఆసజనవయమలల నననస
ఇసటట ననస:87-19-3787
వయససస:31
లస: ససస స
94-208/1075

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:87-20
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:87-20
వయససస:49
లస: పప

94-168/289 4917 AP151010447198
4916 NDX2134500
పపరర: దసరర ననగ మలర కరరరరన మలజగటట
పపరర: వనసకటలకడమ తమమశశటట �

తసడడ:డ ఏలలగగనడ యల నననస
ఇసటట ననస:87-19-3787
వయససస:35
లస: పప
94-168/302

94-226/1216

తసడడ:డ కకపరనసదస కరలసత
ఇసటట ననస:87-19-2716
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:45
లస: పప

తలర : వనసకరయమమ బబ లర గరన
ఇసటట ననస:87-19-3787
వయససస:29
లస: పప
4933 NDX1919077
పపరర: ఆయయశర షపక

4914 NDX2053494
పపరర: బబనరఠర బభబమ కరలసత

94-226/1215

భరస : దనదన సరహహబ�
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సపఫదన ఫస న
ఇసటట ననస:87-19-3786
వయససస:41
లస: పప
4930 NDX1612168
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లర గరన

4913 NDX1105949
పపరర: యలమసద కలసఛపప

తసడడ:డ ననరరయణ కగ టట
ఇసటట ననస:87-19-3783
వయససస:44
లస: పప
94-168/296

94-208/1072

భరస : జయరరజ నసరరకలరరస నసరరకలరరస
ఇసటట ననస:87-19
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అహమమద అల
ఇసటట ననస:87-19-3779
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/294

4911 NDX1307925
పపరర: మమరర మణణ నసరరకలరరస

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:87-18-3360/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట దసరర పడసరద మలజగటట
ఇసటట ననస:87-19-3776/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-19-3778
వయససస:44
లస: పప
4921 NDX1494335
పపరర: శవదచవ కగ టట

94-227/1218

తసడడ:డ శకనస కలసఛపప
ఇసటట ననస:87-19-2716
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:87-19-3776
వయససస:57
లస: ససస స
4918 AP151010447197
పపరర: ససరఖననరరయణ తమమశశటట �

4910 NDX2608115
పపరర: కకరణ రరజ మమదదగగసడ

4935 NDX1732073
పపరర: రబభబన షపక

94-208/1076

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:87-20
వయససస:25
లస: పప
94-162/254

4938 NDX2488815
పపరర: రరజజ బభబమ పసలర

94-162/255

తసడడ:డ ననగరరవప పసలర
ఇసటట ననస:87-27-16-2273
వయససస:48
లస: పప
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4939 NDX2348118
పపరర: జరరఠన బబగస షపక
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94-230/889

భరస : సపఫదవలర షపక
ఇసటట ననస:87-27-1223
వయససస:24
లస: ససస స
4942 NDX2444032
పపరర: సరయ పవన తమమశశటట

4940 NDX2444131
పపరర: రగజజ తమమశశటట

తసడడ:డ జయబభబమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-37
వయససస:22
లస: ససస స
94-168/305

తసడడ:డ జయ బభబమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-37
వయససస:21
లస: పప

4943 AP151010447123
పపరర: జయబభబమ తమమశశటట �

తసడడ:డ పడకరశస పసటటటట
ఇసటట ననస:87-40
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప కకదమల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:37
లస: పప
4951 NDX2974905
పపరర: అననపపరష పససపపలలటట

94-168/1101

94-227/1108

94-196/897

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:87-98
వయససస:51
లస: పప
4963 NDX1287226
పపరర: రరజఖ లకకమ మమరమ

94-221/698

తసడడ:డ రతనన రరడడడ
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:34
లస: పప

94-168/310

4950 AP151010447044
పపరర: రరజజరరవప కకదమల�

4958 NDX1232487
పపరర: మగరల బమజర

4961 NDX0017285
పపరర: ననగమణణ తమమశశటట

4964 NDX1176106
పపరర: ఆనసదమమ చనటర

4967 NDX2409100
పపరర: అబరల బభషర షపక
తసడడ:డ ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:50
లస: పప

94-168/313

94-208/1078

భరస : జజసపఫ తతకల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:40
లస: ససస స
94-9/803

4956 AP151000387489
పపరర: కమలమమ మసచకలపపడడ

94-221/692

భరస : దచవదననస
ఇసటట ననస:87-97
వయససస:65
లస: ససస స
94-221/693

4959 MLJ2239119
పపరర: రరమమలమమ కలసచనల

94-221/694

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:87-98
వయససస:70
లస: ససస స
94-221/696

4962 MLJ3535267
పపరర: యహననన పబబగగరర

94-221/697

తసడడ:డ జనననధ రరవప
ఇసటట ననస:87-99
వయససస:37
లస: ససస స
94-221/699

భరస : సమమలల
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-221/701

4947 NDX0660639
పపరర: ససగఠత� కకదమల�

94-208/1077 4953 NDX1533166
4952 NDX1226877
పపరర: నవ జజఖత కకదమల కకదమల
పపరర: భభగఖలకడమ తతకల

4955 NDX2666428
పపరర: ససరగశ గగలగరన

94-168/307

తసడడ:డ లలజరర� కకడమమలల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:87-99
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనన రరడడడ
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:31
లస: ససస స
4966 NDX1287218
పపరర: నరగసదడ రరడడడ మమరమ

94-168/312

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:87-98
వయససస:41
లస: ససస స
94-221/695

4944 AP151010447057
పపరర: పడభమజజఖత పసటటటట

తసడడ:డ జజషస� కకడమమలల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గగలగన
ఇసటట ననస:87-89
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపజల
ఇసటట ననస:87-98
వయససస:50
లస: ససస స
4960 NDX1610170
పపరర: ససపసగమల కకసడలల

94-168/309

భరస : చకకవరరస కకదమల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమలర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:87-49-1
వయససస:31
లస: ససస స
4957 NDX2973246
పపరర: పదనమవత పపజల

4949 AP151010447196
పపరర: జజషస కకదమల�

94-168/304

భరస : సరసయయలల వదనఖసరగర� పసటటటట
ఇసటట ననస:87-40
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప� కకడమమలల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:52
లస: ససస స
4954 NDX1826082
పపరర: వససత కలమలరర కసభసపరటట

94-168/306

భరస : చకకవరరస కకదమల
ఇసటట ననస:87-41
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/311

4941 AP151010447063
పపరర: బభలవవణణ తమమశశటట �

భరస : వజయబభబమ� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-37
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప� తమమశశటట
ఇసటట ననస:87-37
వయససస:44
లస: పప

94-168/308 4946 NDX1589086
4945 AP151010447056
పపరర: శరమమఖల వదనఖ సరగర పటటటట
పపరర: నవ జజఖత కకదమల

4948 NDX1589094
పపరర: చకకవరరస కకదమల

94-168/303

4965 NDX1287234
పపరర: మసరసనమమ మమరమ

94-221/700

భరస : రతనన రరడడడ
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:54
లస: ససస స
94-221/702

4968 NDX1287176
పపరర: రతనన రరడడడ మమరకమ

94-221/703

తసడడ:డ చలమల రరడడడ
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:63
లస: పప
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4969 NDX2632768
పపరర: ఝనస మననస
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94-221/800

భరస : శకశశలస మననస
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:46
లస: ససస స
4972 NDX1735705
పపరర: ససరరఖ పడకరశ కనదస

94-227/1110

94-227/1113

94-227/1116

94-227/1204

94-227/1207

4987 NDX1485342
పపరర: చసదడ శశఖర కరటమరరజ
ఆడచపప
తసడడ:డ జయ పడసరదరరవ ఆడచపప
ఇసటట ననస:87-106
వయససస:46
లస: పప

94-227/1121

4990 AP151000393051
పపరర: లకడమ కకరర�

94-227/1124

94-227/1117

4982 NDX2692184
పపరర: షమడ పఠరన

4985 NDX1501494
పపరర: జజఖత కలమలరర ఆడచపప

94-227/1127

94-227/1205

4977 NDX1735671
పపరర: వరహహదన సయఖద

94-227/1115

4980 AP151000393246
పపరర: పఠరన ససబభన

4983 NDX2696896
పపరర: అసమల పఠరన

94-227/1206

94-227/1119

4986 NDX1826405
పపరర: రమలదచవ గగడవరరస

94-227/1120

భరస : చసదడ శశఖర కరటమరరజ ఆడచపప
ఇసటట ననస:87-106
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గగడవరరస
ఇసటట ననస:87-106
వయససస:39
లస: ససస స

4988 NDX1826355
పపరర: సతఖననరరయణ గగడవరరస

4989 NDX1315001
పపరర: ససదఖ రరణణ కకరర

4991 NDX0127522
పపరర: భభగఖమమ� పపలర గమర�

4994 NDX2132793
పపరర: హసపస కళళఖణ చకకవరరస కకరర

4997 NDX1783571
పపరర: బతషల షపక
భరస : మహమమద రజజ షపక
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:46
లస: ససస స

94-227/1118

భసధసవప: పఠరన
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:22
లస: ససస స

94-227/1122

94-227/1123

భరస : హసపస కళళఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-227/1125

4992 NDX0126565
పపరర: హసపస వశశననథ కకరర

94-227/1126

తసడడ:డ గసగరధర కకరర
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:37
లస: పప
94-227/1128

తసడడ:డ గసగరధర కకరర
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:38
లస: పప
94-227/1130

94-227/1112

తసడడ:డ ఖలదరశల�
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:55
లస: పప

భరస : అపరపరరవప పపలర గమర�
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర� �
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహబమబ�
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:40
లస: ససస స

4979 AP151000393229
పపరర: హహసపసనబ పఠరన�

4974 NDX2341998
పపరర: ఖలజ షపక

భరస : షసకత అల సయఖద
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగడవరరస
ఇసటట ననస:87-106
వయససస:45
లస: పప

భరస : గసగరధర�
ఇసటట ననస:87-106/1
వయససస:65
లస: ససస స

4996 NDX0684365
పపరర: జజన బ షపక�

94-227/1114

తసడడ:డ పఠరన
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:21
లస: ససస స

4993 MLJ2232361
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస� కకరర�

4976 NDX1826272
పపరర: ఆషర మహమమద

94-227/1109

తసడడ:డ రరజల షపక
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలదరశల�
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:75
లస: ససస స

భసధసవప: పఠరన
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:45
లస: ససస స
4984 NDX2703122
పపరర: పఠరన అనస పఠరన

94-227/1111

తలర : వజయ మహమమద
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలబమలల�
ఇసటట ననస:87-103
వయససస:50
లస: ససస స
4981 NDX2695898
పపరర: ససభభన పఠరన

4973 NDX2341915
పపరర: రహహస షపక

4971 NDX2341949
పపరర: పరఠశన షపక

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజల షపక
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చననషర షపక
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:64
లస: పప
4978 AP151000393206
పపరర: షరహహహదన పఠరన�

94-221/801

తసడడ:డ శకశశలస మననస
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనదస
ఇసటట ననస:87-100
వయససస:25
లస: పప
4975 NDX2341972
పపరర: రససల షపక

4970 NDX2632750
పపరర: భవరన మననస

4995 NDX1480813
పపరర: హససనన షపక

94-227/1129

భరస : అలలరవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:33
లస: ససస స
94-227/1131

4998 NDX0866798
పపరర: అలలరవపదదదన షపక�

94-227/1132

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:40
లస: పప
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94-227/1133

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:48
లస: పప
5002 AP151000387068
పపరర: మలధవ కసతచటట

94-221/704

94-227/1136

94-227/1139

94-227/1209

94-224/1025

94-224/1028

94-221/1011

94-222/441

భరస : హనసమత వనసకట శవకలమలర కకటసరరజ
ఇసటట ననస:87-142/1
వయససస:36
లస: ససస స
5026 NDX2327526
పపరర: హరరశసకర పడసరద కకటసరరజ

94-227/1140

5012 MLJ3543600
పపరర: అనత బసడర

5015 AP151000390242
పపరర: హనసమసతరరవప బసడర

5018 MLJ2230548
పపరర: అననపపరష చచనసనబబ యన

94-222/444

తసడడ:డ శశష చసదడ మమలశశర రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:87-142/1
వయససస:38
లస: పప

5021 NDX2930444
పపరర: సరయ కలమలరర శసకర

94-227/1135

5007 NDX1966722
పపరర: వరససదచవ రరవప చటట
ట రర

94-227/1138

5010 NDX2715233
పపరర: రజన పపటటటట

94-227/1208

భరస : కకశశర కలమలర పపటటటట
ఇసటట ననస:87-117
వయససస:29
లస: ససస స
94-224/1023

5013 AP151000390483
పపరర: శవకలమలరర బసడర

94-224/1024

భరస : హనసమసతరరవప బసడర
ఇసటట ననస:87-122
వయససస:63
లస: ససస స
94-224/1026

5016 MLJ3543444
పపరర: ననగగశశరరరవప బసడర

94-224/1027

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బసడర
ఇసటట ననస:87-122
వయససస:75
లస: పప
94-224/1029

భరస : రరజ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:87-123
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-142
వయససస:73
లస: పప
5023 NDX2327591
పపరర: పరవన శశశలజ కకటసరరజ

5009 MLJ2234623
పపరర: కకపరకరరరవప చటట
ట రర

5004 NDX1966706
పపరర: మహలకడమ చటట
ట రర

తసడడ:డ పడభభకర రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస బసడర
ఇసటట ననస:87-122
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:87-123
వయససస:37
లస: ససస స
5020 NDX2930451
పపరర: వరససదవరరవ శసకర

94-227/1137

భరస : ససబభబరరవప బసడర
ఇసటట ననస:87-122
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప బసడర
ఇసటట ననస:87-122
వయససస:70
లస: ససస స
5017 MLJ2230555
పపరర: రజత చచనసనబబ యన

5006 NDX1919648
పపరర: శవ కగశవ కలలవ

94-208/1080

భరస : వరసస దచవర రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గనరరజ
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:87-117
వయససస:18
లస: ససస స
5014 MLJ3543451
పపరర: రరమమలమమ బసడర

94-221/705

తసడడ:డ రమణయఖ కలలవ
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరవప�
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:50
లస: పప
5011 NDX2715217
పపరర: ఏవసజగలలనన దసగరరరరల

5003 AP151000387069
పపరర: సపఫదసలమమ కసతచటట

5001 NDX1595208
పపరర: చనటర ఆనసదమమ

భరస : చనటర సరమమఖలల
ఇసటట ననస:87-108
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరశసహసరశమ
ఇసటట ననస:87-108
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:87-109
వయససస:38
లస: ససస స
5008 MLJ3561164
పపరర: మహనరరవప చటట
ట రర�

94-227/1134

తసడడ:డ కననస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:87-107
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరశసహసరశమ
ఇసటట ననస:87-108
వయససస:44
లస: ససస స
5005 MLJ2233856
పపరర: లకడమ కలమలరర చటట
ట రర

5000 NDX1781898
పపరర: మహమమద రరజజ షపక

5019 NDX3120136
పపరర: సరయ కలమలరర శసకర

94-208/1533

భసధసవప: వససదచవ రరవప పస.శకనవసరరరవ
ఇసటట ననస:87-142
వయససస:66
లస: ససస స
94-221/1012

5022 NDX3159084
పపరర: సరయ కలమలరర శసకర

94-227/1443

భరస : వససదచవ రరవప శసకర
ఇసటట ననస:87-142
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వరససదచవరరవ.ఏస వరససదచవరరవప
ఇసటట ననస:87-142
వయససస:66
లస: ససస స

94-222/442
5024 NDX2327633
పపరర: ధనలకకమ బభలలతడపపరసససదరర
కకటసరరజ
భరస : శశష చసదడ మమలశశర రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:87-142/1
వయససస:59
లస: ససస స

94-222/443
5025 NDX2327559
పపరర: హనసమత వనసకట శవ కలమలర
కకటసరరజ
తసడడ:డ శశష చసదడ మమలశశర రరవప కకటసరరజ
ఇసటట ననస:87-142/1
వయససస:36
లస: పప

94-222/445
5027 NDX2327609
పపరర: శశషచసదడ మమళశశర రరవప
కకటసరరజ
తసడడ:డ శక రరమకకటటశశరరరవప (లలట) కకటసరరజ
ఇసటట ననస:87-142/1
వయససస:68
లస: పప

5028 NDX3118783
పపరర: శక రరస వరరణనశ

94-221/1013

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వరరణనశ
ఇసటట ననస:87-144/1
వయససస:20
లస: పప
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5029 GNV2236321
పపరర: ససబడహమణఖస వరరణనశ

94-225/1663

తసడడ:డ వ ఏస శరమ వరరణనశ
ఇసటట ననస:87-144/1
వయససస:60
లస: పప
5032 NDX1610188
పపరర: మలలర శశరర తనడడకకసడ

94-221/708

94-221/711

94-97/737

94-162/256

5039 NDX2710481
పపరర: గకహ లకడమ రరయన

5042 NDX1494368
పపరర: హహహమలవత దదసత

94-208/1084

5045 NDX2444040
పపరర: లకడమ మహసకరళ

తసడడ:డ నరసససహ మహసకరళ
ఇసటట ననస:87-162
వయససస:50
లస: పప

5048 NDX1700971
పపరర: వనసకట రరవప మహసకరళ

Deleted

భరస : వనసకయఖ కరసడడకలసట
ఇసటట ననస:87-164
వయససస:27
లస: ససస స

94-168/318

భరస : పపదద పపలర యఖ వసగపరటట
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:53
లస: ససస స
5056 NDX2464741
పపరర: బడహమయఖ వసగపత
తసడడ:డ పపద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:44
లస: పప

94-97/738

94-208/1082

5057 NDX1574715
పపరర: శవ పరరశత వసగపరటట

94-168/314

5040 NDX3101953
పపరర: శకనవరస రరవప రరయన

94-221/1015

5043 MLJ3535101
పపరర: చచననమమ దదసత

94-208/1083

5046 NDX1979071
పపరర: రమణ మహసకరళ

94-168/315

భరస : వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:87-162
వయససస:43
లస: ససస స
94-208/1085

5049 NDX0502120
పపరర: మహబబ షపక షపక

94-208/1086

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:87-164
వయససస:27
లస: ససస స
94-208/1535

5052 NDX2464758
పపరర: ననరరయణమమ వసగపత

94-168/317

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/319

5055 NDX1191832
పపరర: ఓసకరరస వసగరపరటట

94-168/320

తసడడ:డ పపదద పపలర యఖ వసగరపరటట
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:33
లస: పప
94-221/712

Deleted

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:25
లస: ససస స

94-81/823

భరస : కకటయఖ దదసతన
ఇసటట ననస:87-161
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ వసగపత
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:21
లస: పప
94-168/321

5037 NDX2699569
పపరర: చసదడ శశఖర కకమమమరర

తసడడ:డ శసకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:87-160/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : చనన పడసరద మగరల
ఇసటట ననస:87-165
వయససస:41
లస: ససస స
5054 NDX2464733
పపరర: గమరర బడహమయఖ వసగపత

94-221/710

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశ రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:87-160
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:87-162
వయససస:26
లస: పప

94-208/1087 5051 NDX3062684
5050 NDX1605908
పపరర: రమణ కరసడడకలసట కరసడడకలసట
పపరర: ససజనఖ మగరల

5053 NDX1190701
పపరర: ససబమబలల వసగపరటట

94-208/1081

తసడడ:డ వనసకయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:87-162
వయససస:22
లస: ససస స
94-168/316

5034 NDX0151688
పపరర: వనసకరయమమ పరలవరరస
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-158
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ దదసత
ఇసటట ననస:87-161
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ దదసతన
ఇసటట ననస:87-161
వయససస:30
లస: పప
5047 NDX1979097
పపరర: వనసకయఖ మహసకరళ

94-221/709

తసడడ:డ శసకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:87-160/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:87-161
వయససస:29
లస: ససస స
5044 NDX0546226
పపరర: బడహమయఖ దదసత

5036 NDX1532648
పపరర: గగపస పరలపరరస

94-221/707

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-159
వయససస:26
లస: పప

భరస : శసకర రరవప రరయన
ఇసటట ననస:87-160/1
వయససస:56
లస: ససస స
5041 NDX0619916
పపరర: వరణణ కకటటట�

5033 NDX1700963
పపరర: రరజగశశరర పరలపరరస

5031 NDX1700948
పపరర: మలణణకఖస తమమనపలర

భరస : సరసబయఖ తమమనపలర
ఇసటట ననస:87-151
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గగపస పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-158
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:87-158
వయససస:25
లస: పప
5038 NDX2710549
పపరర: పదనమవత రరయన

94-221/706

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-150
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:87-152
వయససస:66
లస: ససస స
5035 NDX1700955
పపరర: శవ పడసరద పరలపరరస

5030 NDX0140194
పపరర: భమలకడమ పరలవరరస

5058 NDX1574707
పపరర: వనసకట రమణ వసగపరటట

94-221/713

Deleted

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:50
లస: ససస స
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5059 NDX1574723
పపరర: బభల బడహమజ వసగపరటట

94-221/714

Deleted

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:25
లస: పప

5062 NDX1574749
పపరర: వసగపరటట బడహమయఖ

94-221/717

Deleted

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:52
లస: పప

5065 AP151000387474
పపరర: వనసకటటశశరరర మగరల

94-221/720

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-168
వయససస:67
లస: పప
5068 NDX2444057
పపరర: ససభభషసణణ చలలర

94-168/322

Deleted

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:30
లస: పప

5063 NDX1176130
పపరర: సశరఠపరరణణ మలగమటటరర

94-221/718

భరస : వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-168
వయససస:29
లస: ససస స
5066 NDX3050713
పపరర: పడకరశ రరవప చవశకలల

5069 NDX2453074
పపరర: పడసనన గగలర

94-243/1270

5072 NDX1969916
పపరర: రమఖ శక పరరసర

94-221/1016

5075 NDX1867672
పపరర: దదవఖ హస శనవరరపప

Deleted

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:87-166
వయససస:34
లస: పప

5064 NDX1176122
పపరర: వవసకటటశశరరర మలగమటటరఠ

5067 NDX3048386
పపరర: ససతమహలకడమ చవశకలల

94-221/721

5070 NDX2797595
పపరర: ససభభషసణ చలలర

94-221/722

94-221/725

5076 NDX1969718
పపరర: హరరక జసగస

5078 NDX0850586
పపరర: అరరణన గమనజ

5079 NDX1546102
పపరర: రరమ దచవ పపరరమలళర

భరస : శకనవరస రరవప పరరసర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:44
లస: ససస స
5083 NDX1969783
పపరర: నరజ జసగస

94-221/734

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:66
లస: ససస స

5084 NDX1566936
పపరర: తరరపతమమ మగరల

94-221/732

5087 NDX2032563
పపరర: ననగరరజమణణ తషమమలలరర
భరస : రరమయఖ జకలరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:73
లస: ససస స

94-221/730

5082 NDX1569344
పపరర: రరకకమణణ దచవ పరలల

94-221/733

భరస : సససదర రరడడడ పరలల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:53
లస: ససస స
94-221/735

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:52
లస: ససస స
94-221/737

94-221/726

భరస : శకనవరస రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భభవన రఠశ డదకలపరరస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససరగష బభబమ జసగస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:53
లస: ససస స
5086 NDX0844183
పపరర: చటటట మమ గమసజ

94-221/728

భరస : శకనవరసరరవప గమనజ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:40
లస: ససస స
5081 NDX1515693
పపరర: శరసత కలమలరర డదకలపరరస

94-221/723

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:25
లస: ససస స

5077 NDX1878745
పపరర: ససధ పరరమళ నవలటటరర

94-221/731

94-235/972

5073 NDX1882530
పపరర: అననపపరష పపరరమలళర

తసడడ:డ ససరగష బభబమ జసగస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:27
లస: ససస స

5080 NDX1969700
పపరర: లలలవత దనసరర

94-221/1017

Deleted

తసడడ:డ రరమలసజనవయ రరడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససససత రరవప నవలటటరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:29
లస: ససస స

94-221/719

భరస : వనసకట రరవప చలలర
ఇసటట ననస:87-170
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయమలల గసపల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:25
లస: ససస స
94-221/727

94-221/716

భరస : పడకరశ రరవప చవశకలల
ఇసటట ననస:87-169
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరసర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:23
లస: ససస స
94-221/724

5061 NDX1574756
పపరర: వసగపరటట బడహమయఖ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:87-168
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనన గగలర
ఇసటట ననస:87-170
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:87-170
వయససస:40
లస: పప
5074 NDX1867631
పపరర: వరసవ గసపల

94-221/715

తసడడ:డ ససరయఖ చవశకలల
ఇసటట ననస:87-169
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చలలర
ఇసటట ననస:87-170
వయససస:34
లస: ససస స
5071 NDX2797447
పపరర: వనసకట రరవప చలర

5060 NDX1574731
పపరర: గమరర బడహమయఖ వసగపరటట

5085 NDX2409175
పపరర: వసససధరరదచవ వపటర

94-221/736

భరస : మలర కరరరరన రరవప వపటర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:58
లస: ససస స
94-221/738

5088 NDX1569351
పపరర: ధన లకడమ అనపపరరడడ

94-221/739

భరస : వనసకట రరడడడ అనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:75
లస: ససస స
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94-221/740

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరరస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:22
లస: పప
94-221/743

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:30
లస: పప
5095 NDX1515727
పపరర: జగదదశ డదకలపరరరబ

94-221/746

తసడడ:డ భభవన రఠశ డదకలపరరరబ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:32
లస: పప

5093 NDX1867730
పపరర: జగదదష బభబమ గసపల

94-221/749

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గమజవరరస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససశసత రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:31
లస: పప

5096 NDX1515669
పపరర: మమరళ కకషష డదకలపరరస

5097 NDX2172864
పపరర: మహమమద రఫస షపక

5099 NDX2032365
పపరర: ననగరనరసససహరరజ జకలరర

5102 NDX1969882
పపరర: శకనవరస రరవప పరరసర

94-221/758

94-221/761

5111 NDX3076031
పపరర: వనసకటటశశరరర పపవరశడ

94-227/1456

5114 NDX1674929
పపరర: రతమమ మపరరరబ

94-221/753

94-221/748

5100 NDX0844225
పపరర: శకనవరసరరవప గమనజ

94-221/751

94-221/754
5103 NDX1867722
పపరర: రరమలసజనవయ రరడడ శనవరరపప

తసడడ:డ కకటటశశర రరడడడ శనవరరపప
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:54
లస: పప
94-221/756

5106 NDX1969999
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వపటర

94-221/757

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:59
లస: పప
94-221/759

5109 NDX1569369
పపరర: సససదర రరడడడ పరల

94-221/760

తసడడ:డ అపరప రరడడ పరల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:64
లస: పప
94-208/1537

5112 NDX3242138
పపరర: రజన ససదద చల

94-221/1097

భరస : మహన బభబమ ససదద చల
ఇసటట ననస:87-174
వయససస:28
లస: ససస స
94-227/1141

భరస : అసకరనడడ మపరరరబ
ఇసటట ననస:87-541
వయససస:50
లస: ససస స
94-227/1142

94-221/745

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప గమనజ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:87-174
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:87-183-235
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:87-7699
వయససస:37
లస: ససస స

94-221/750

తసడడ:డ రరగవయఖ డదకలపరరస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:70
లస: పప

5116 NDX0128645
పపరర: కలరపరటట వరమమ

5108 NDX1515685
పపరర: భభవన రఠశ డదకలపరరస

94-221/742

తసడడ:డ మహమమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:60
లస: పప

5113 NDX3148830
పపరర: రరమయఖ దనసరర

94-221/747

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గసపల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:56
లస: పప

5094 NDX1516204
పపరర: పసటర లవసగగడన ననలటటరర

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయమలల గసపల
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:30
లస: పప

94-221/755 5105 NDX1566902
5104 NDX1867748
పపరర: ససత రరమలసజనవయమలల గసపల
పపరర: గమరవయఖ మగరల

5110 NDX0844209
పపరర: ననగగశశర రరవప గమసజ

94-221/744

తసడడ:డ రరమయఖ జకలరర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:39
లస: పప
94-221/752

5091 NDX1969908
పపరర: ససనల కలమలర జసగస

తసడడ:డ ససరగష బభబమ
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భభవన రఠశ డదకలపరరస
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:33
లస: పప

5098 NDX1569385
పపరర: లకడమ నరసససహ రరడడ గమజవరరస

5107 NDX1969924
పపరర: ససరగష బభబమ జసగస

94-221/741

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:87-173
వయససస:24
లస: పప

5092 NDX1566928
పపరర: ననగగసదడ బభబమ మగరల

5101 NDX0137091
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరమలళళ

5090 NDX1882449
పపరర: గగపసననథ పపరరమలళర

5117 SQX1901453
పపరర: వససత కలమలరర ఆకలమలరత
భరస : ససరఖ కలమలర రరజ ఆకలమలరత
ఇసటట ననస:87-121819/25
వయససస:52
లస: ససస స

5115 NDX2692879
పపరర: వజయ లకడమ గగరరక

94-215/975

భరస : జజన టటమథద అరరమళళ
ఇసటట ననస:87-3225
వయససస:41
లస: ససస స
95-30/933

5118 NDX0630608
పపరర: బభలకకషష కలకలనసరర�

94-162/257

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:87-162430
వయససస:30
లస: పప
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5119 SAA0964271
పపరర: పదమ వరమలర
భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:88
వయససస:42
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93-18/139

5125 NDX0745125
పపరర: అపపల నరసమమ� రగమతష�

94-104/924

94-200/65

94-200/68

94-200/71

94-200/74

5129 NDX2171643
పపరర: పదనమవత అన ్రల

5132 NDX0532333
పపరర: ససరగష బభబమ� జ�

5135 NDX0745133
పపరర: అననపపరష అమమశశటట �

94-200/77

5138 NDX0743781
పపరర: పపరషచసదడరరవప అమమశశటట �

భరస : ననగరరజ పరస
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:28
లస: ససస స

5141 NDX2306256
పపరర: ఆదదలకడమ పరస

తసడడ:డ చనన రరయమడడ SAGANABOINA
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చననపప పరస
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:32
లస: పప

5146 NDX2522084
పపరర: పరవన ససలలసనన

5147 NDX2901700
పపరర: అయమబ ఖలన

94-199/48

భసధసవప: నసరజహన
ఇసటట ననస:88-1-26/3
వయససస:48
లస: పప

94-200/64

5127 NDX0744102
పపరర: రమణ మకక�

94-200/67

5130 NDX2115211
పపరర: శకదచవ గగపసదచసస

94-200/70

భరస : ససరగష బభబమ గగపసదచసస
ఇసటట ననస:88-1-8
వయససస:27
లస: ససస స
94-200/72

5133 NDX0532499
పపరర: పస లయఖ� జ�

94-200/73

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-1-8
వయససస:33
లస: పప
94-200/75

5136 NDX0745000
పపరర: మహహష బభబమ అమమశశటట �

94-200/76

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:88-1-15
వయససస:31
లస: పప
94-200/78

5139 NDX2502029
పపరర: ననగగసదడస సరగనబబ యన

94-200/79

భరస : బడహమ ననయమడడ సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/81

భరస : వనసకట రరవప పరస
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:28
లస: ససస స

94-200/83 5144 NDX2306280
5143 NDX2502052
పపరర: బడహమ ననయమడడ సరగనబబ యన
పపరర: వనసకట రరవప పరస

తసడడ:డ అయమబ ఖలన
ఇసటట ననస:88-1-26/3
వయససస:22
లస: ససస స

94-200/69

తసడడ:డ భమయఖ�
ఇసటట ననస:88-1-15
వయససస:50
లస: పప
94-200/80

5124 NDX0745190
పపరర: కనకమమ మకరక�

తసడడ:డ తవటయఖ�
ఇసటట ననస:88-1-2
వయససస:40
లస: పప

భరస : భమయఖ�
ఇసటట ననస:88-1-15
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ భమయఖ�
ఇసటట ననస:88-1-15
వయససస:47
లస: పప
5140 NDX2306645
పపరర: ఇసదదర పరస

94-200/66

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-1-8
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:88-1-15
వయససస:40
లస: ససస స
5137 NDX0745356
పపరర: శవ పడసరద� అమమశశటట �

5126 NDX1688888
పపరర: షసమలచలస రగతష

94-4/1230

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:88-1-2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప అన ్రల
ఇసటట ననస:88-1-7
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ గగపసదచసస
ఇసటట ననస:88-1-8
వయససస:45
లస: ససస స
5134 NDX0744789
పపరర: బభల సరసశత అమమశశటట

94-200/63

తసడడ:డ సగన ననయమడడ రగతష
ఇసటట ననస:88-1-2
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప అన ్రల
ఇసటట ననస:88-1-7
వయససస:33
లస: ససస స
5131 NDX2115229
పపరర: కకటటశశరమమ గగపసదచసస

5123 NDX1688565
పపరర: లకడమ రగతతరర

5121 NDX1155126
పపరర: మసరసనవల షపక

తసడడ:డ హహసపసన షర
ఇసటట ననస:88/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససమనచలస ఆరరససడడ
ఇసటట ననస:88-1-2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససగస ననయమడడ�
ఇసటట ననస:88-1-2
వయససస:70
లస: ససస స
5128 NDX1597907
పపరర: శవపరరశత అన ్రల

94-4/1229

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:88-1
వయససస:41
లస: ససస స

లస: ససస స

5122
పపరర: మననజ పరర నఖ రరయమడడ
పరలడడగమ
తసడడ:డ చచఫతనఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:88/1
వయససస:22
లస: పప

5120 NDX1155225
పపరర: ఖలససస బ షపక

5142 NDX2502011
పపరర: శసకర సరగనబబ యన

94-200/82

తసడడ:డ బడహమ ననయమడడ సరగనబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:22
లస: పప
94-200/84

5145 NDX2306710
పపరర: ననగరరజ పరస

94-200/85

తసడడ:డ చననపప పరస
ఇసటట ననస:88-1-25
వయససస:34
లస: పప
94-200/1629

5148 NDX2901718
పపరర: నసరజహన

94-200/1630

భరస : అయమబ ఖలన
ఇసటట ననస:88-1-26/3
వయససస:45
లస: ససస స
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5149 NDX2774933
పపరర: కరరశరమ ఖటటన
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94-200/1631

తసడడ:డ అయమబ ఖలన
ఇసటట ననస:88-1-26/3
వయససస:23
లస: ససస స
5152 NDX0745323
పపరర: ఝలనస రరణణ తషళళవ�

94-200/88

94-168/323

94-200/92

94-163/1369

94-200/93

94-200/96

94-200/99

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:38
లస: ససస స

5162 NDX2645398
పపరర: ససబబ రతమమ కకట

5165 NDX2302693
పపరర: ఫరతమమన షపక

5168 NDX2501211
పపరర: శవ కలమలరర వసకగశశరస

5171 NDX2501146
పపరర: వనసకట రమణ వసకరశశరస

94-200/101

5174 NDX1988700
పపరర: భభణమ మలరరకపపడడ

94-59/892

5177 NDX1423524
పపరర: శక దచవ నకరక
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:43
లస: ససస స

94-200/91

5160 NDX2923225
పపరర: వనసకట ససబబయఖ కకరర

94-200/1674

5163 NDX2619617
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకట

94-200/1197

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:88-1-91
వయససస:46
లస: పప
94-200/94

5166 NDX1948191
పపరర: ఛనన బభషర షపక

94-200/95

తసడడ:డ మహమమద జజఫర షపక
ఇసటట ననస:88-1-94
వయససస:43
లస: పప
94-200/97

5169 NDX0447433
పపరర: పరరశత వసకగసశరరస

94-200/98

భరస : వనసకట రమణ వసకగసశరరస
ఇసటట ననస:88-1-95
వయససస:61
లస: ససస స
94-200/100

5172 NDX3037447
పపరర: రగషసన తషళళవ

94-200/1676

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషళళవ
ఇసటట ననస:88-1-97
వయససస:20
లస: ససస స
94-200/102

భరస : రమమశ బభబమ మలరరకపపడడ
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:32
లస: ససస స
94-200/104

5157 NDX2521763
పపరర: ననగ ససబబయఖ కకరర

తసడడ:డ ననగ ససబబయఖ కకరర
ఇసటట ననస:88-1-88/4
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ వసకరశశరస
ఇసటట ననస:88-1-95
వయససస:60
లస: పప

భరస : Yes varalu Katari
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:31
లస: ససస స
5176 NDX0445981
పపరర: వవసకట లకకమ మమడన

94-200/1196

భరస : శవ పడసరద వసకగశశరస
ఇసటట ననస:88-1-95
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ వసకగశశరస
ఇసటట ననస:88-1-95
వయససస:35
లస: పప
5173 NDX0883488
పపరర: Ramadevi

5159 NDX2543163
పపరర: అరరణ కలమలరర కకరర

94-200/1195

తసడడ:డ శశషయఖ కకరర
ఇసటట ననస:88-1-88/4
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహమమద జఫరర షపక
ఇసటట ననస:88-1-94
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-1-94
వయససస:38
లస: పప
5170 NDX2501500
పపరర: శవ పడసరద వసకగశశరస

94-200/90

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:88-1-91
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఛనన బభషర షపక
ఇసటట ననస:88-1-94
వయససస:41
లస: ససస స
5167 NDX1819780
పపరర: మహమమద జజఫర షపక

5156 NDX2518868
పపరర: వనసకట రరమమ పప ల

5154 SYX1016048
పపరర: జజహహన బభష షపక
తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:88-1-86
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ కకరర
ఇసటట ననస:88-1-88/4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ ససబబయఖ కకరర
ఇసటట ననస:88-1-88/4 1STLINE
వయససస:36
లస: పప
5164 NDX2305183
పపరర: మమహహ హన బ షపక

94-200/89

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పప ల
ఇసటట ననస:88-1-88/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగ ససబబయఖ కకరర
ఇసటట ననస:88-1-88/4
వయససస:59
లస: ససస స
5161 NDX2925931
పపరర: వనసకట రమమశ కకరర

5153 NDX0744946
పపరర: సశరరజఖలకడమ తషళళవ�

94-200/87
5151 NDX0447466
పపరర: సరసబశవ రరవప� మమడడబబ యన�

తసడడ:డ పపరయఖ� మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-82
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభల సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:88-1-83
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమ పప ల
ఇసటట ననస:88-1-88/1
వయససస:36
లస: ససస స
5158 NDX2521920
పపరర: వనసకట లకమమ కకరర

94-200/86

భరస : సరసబశవ రరవప మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-82
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-1-83
వయససస:42
లస: ససస స
5155 NDX2521771
పపరర: ననగ మణణ కకరర

5150 NDX0934695
పపరర: కకటటశశరర మమడడబబ యన

5175 NDX2099498
పపరర: అరరణన కసచరర

94-200/103

భరస : ససబభబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-200/105

5178 NDX1423482
పపరర: శవ కలమలరర కకకషషసశశటట

94-200/106

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:45
లస: ససస స
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5179 NDX0883462
పపరర: కరమమశశరర� పససపపలలటట�

94-200/107

భరస : ననగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:49
లస: ససస స
94-200/110

తసడడ:డ వనసకట రతనస మలరరకపపడడ
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:40
లస: పప

5183 NDX1423466
పపరర: ససబభబరరవప నకక

94-171/809

Deleted

5186 NDX3182136
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చచనసనరర
తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:44
లస: పప

5188 NDX0774703
పపరర: సతఖవత పప గరరర�

5189 NDX0743435
పపరర: అనననరరవప చతనడలల చతడ

94-200/113

భరస : మలలర సస�
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:50
లస: ససస స

94-200/111

5192 NDX3196045
పపరర: జయరరస దనదనవరరరమ

94-200/109

5184 NDX3245800
పపరర: ధన రరజ ఠదదబబ ఈనన

94-168/1242

తసడడ:డ ససబడమణఖస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:45
లస: పప
94-184/1325

5187 NDX0753343
పపరర: లకడమ చతనడలల చతడ

94-200/112

భరస : అనననరరవప
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:41
లస: ససస స
94-200/114

తసడడ:డ పపసటయఖ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:47
లస: పప
94-200/1506

5181 NDX2099506
పపరర: ససబభబరరవప కసచరర

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవలల
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:65
లస: పప

5191 NDX3198322
పపరర: జయరరస దనదనవరరరమ

94-200/108

భరస : వర రరఘవలల
ఇసటట ననస:88-1-100
వయససస:62
లస: ససస స

5182 NDX1796384
పపరర: రమమశ బభబమ మలరరకపపడడ

5185 NDX2988491
పపరర: జయరరస దనదనవరరరమ

5180 NDX1423508
పపరర: కకటటశశరమమ నకక

5190 NDX0774778
పపరర: చనన మలలర సస పప గరరర�

94-200/115

తసడడ:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:36
లస: పప
94-200/1507

5193 NDX3195237
పపరర: జయరరస దనదనవరరరమ

94-200/1508

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:65
లస: పప

5194 NDX3189842
పపరర: ససతమమ దనదనవరరరమ

5195 NDX2999662
పపరర: ససతమమ దనదనవరరరమ

5196 NDX3186517
పపరర: బభగఖమమ చపల

94-200/1509

తలర : జయరరస దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:61
లస: ససస స
5197 NDX3011483
పపరర: ధనరరజ తనడడబబ యన

భరస : జయరరస దనదనవరరరమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:61
లస: ససస స
94-200/1512

తసడడ:డ ససబడమణఖస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:44
లస: పప
5200 NDX2999688
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చచనసనరర

94-200/1515

భరస : ననగభమషష రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:29
లస: ససస స

94-200/1513

94-200/1518

94-200/1514

94-200/1516 5202 NDX2999613
5201 NDX3011491
పపరర: వవననకటటవరరమలమ తనడడబబ యన
పపరర: పరరశత ససకలల

5204 NDX2999647
పపరర: నరరయణమమ చచనసనరర

5207 NDX3181484
పపరర: పరశత టభడడ
తలర : చసదడ రరవప టభడడ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:29
లస: ససస స

94-200/1517

భరస : ససబబరరవప ససకలల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1519

భరస : వనసకటటశశర రరవప చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/1521

5199 NDX2730042
పపరర: ఆదదలకడమ చనపల
భరస : అపపరరవప చనపల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ధనరరజ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:38
లస: ససస స
5206 NDX3011467
పపరర: పవన తషమమ

5198 NDX2876571
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరడచ

94-200/1511

తలర : కసకపకసకపకప చపల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ రరడడ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:41
లస: పప
5203 NDX2876621
పపరర: కరరణ గరడచ

94-200/1510

5205 NDX2999654
పపరర: పపరష యఖ చసదడ రరవప తనడడ

94-200/1520

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల తనడడ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:34
లస: పప
94-200/1522

5208 NDX2999621
పపరర: పరరశత తనడడ

94-200/1523

భరస : పపమల చదడ రరవప తనడడ
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:28
లస: ససస స
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94-200/1524

తసడడ:డ ధనరరజ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:25
లస: పప
5212 NDX3179223
పపరర: వకటట ససకలల

94-200/1527

5213 NDX2999670
పపరర: వనసకట సససకలల

95-70/1361

94-200/118

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:70
లస: ససస స

5216 NDX2307338
పపరర: సశరష లత పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:88-1-105
వయససస:26
లస: ససస స
5227 NDX0744276
పపరర: నరరససగరరవప దనననన�
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-1-109
వయససస:33
లస: పప
5230 NDX1206143
పపరర: రవణమమ కకడపలర

94-200/127

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:88-1-111
వయససస:35
లస: పప
5236 NDX1689134
పపరర: ననగ మణణ యలరఠపరటట

5220 NDX1688524
పపరర: భభసకర రరవప ఆరరససడడ

భరస : ననగ రరజ యలరఠపరటట
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:25
లస: ససస స

94-200/119

5225 NDX0745414
పపరర: ననరరయణమమ దనసనన�

5228 NDX2925220
పపరర: బల దదవఖ వగర

5231 NDX0744755
పపరర: చననన రరవప పప గరరర�

5234 NDX1688631
పపరర: కగసమమ వరర

5237 NDX1055987
పపరర: లకకమ మనగ
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:28
లస: ససస స

94-200/117

94-200/120

తసడడ:డ ననగగసరశరరవ ఆరరససడడ
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:29
లస: పప
94-178/241

5223 JBV3727260
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరర

94-178/245

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:88-1-105
వయససస:50
లస: పప
94-200/123

5226 NDX0744219
పపరర: అనతన దనననన�

94-200/124

భరస : నరరససగరరవప�
ఇసటట ననస:88-1-109
వయససస:29
లస: ససస స
94-200/1529

5229 NDX0743989
పపరర: జయమమ పప గరరర�

94-200/126

భరస : చననన రరవప�
ఇసటట ననస:88-1-110
వయససస:30
లస: ససస స
94-200/128

5232 NDX0774653
పపరర: మలలర సస కకసడపలర �

94-200/129

తసడడ:డ శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:88-1-110
వయససస:36
లస: పప
94-200/131

భరస : కగశవపలల వరర
ఇసటట ననస:88-1-111/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-200/133

5217 NDX0447789
పపరర: శవ కలమలరర పససపపలలటట

5219 NDX2307395
పపరర: మధస ఆరరశశఢడ

తసడడ:డ చననపపడడ�
ఇసటట ననస:88-1-110
వయససస:35
లస: పప
94-200/130

94-221/1041

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ వగర
ఇసటట ననస:88-1-109
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలలర శ
ఇసటట ననస:88-1-110
వయససస:33
లస: ససస స
5233 NDX0534917
పపరర: శకనవరసరరవప బబహరర

94-200/116

భరస : ససరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:88-1-108
వయససస:50
లస: ససస స
94-200/125

5214 NDX2999639
పపరర: భగఖమమ చచపల
భరస : శసగరయఖ చచపల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-1-105
వయససస:29
లస: పప
94-200/122

94-200/1526

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:22
లస: ససస స

94-200/121 5222 JBV3727286
5221 NDX0880625
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� పససపపలలటట�
పపరర: నరగష పరలపరరర

5224 NDX1274232
పపరర: అరరణ పరలపరరస

94-200/1528

తలర : సరళ ఆరరశశఢడ
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-1-104
వయససస:48
లస: పప

5211 NDX2729994
పపరర: మమనక చనపల

భరస : రవ కలమలర చనపల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప సససకలల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:19
లస: పప

తలర : వవనకటసశరరవ చచనసనరర
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:38
లస: ససస స
5218 NDX0774794
పపరర: ససబబమమ� సస మశశటట �

94-200/1525

తసడడ:డ అపపరరవప చనపల
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: ్స్స్స ్స్స్స్స
ఇసటట ననస:88-1-101
వయససస:19
లస: పప
5215 SQX2446540
పపరర: నరరయణమమ చచనసనరర

5210 NDX2730034
పపరర: రవ కలమలర చనపల

5235 NDX2099522
పపరర: కగశవపలల వరర

94-200/132

తసడడ:డ వనసకటయఖ వరర
ఇసటట ననస:88-1-111/1
వయససస:43
లస: పప
94-200/134

5238 NDX0774786
పపరర: గగవసదస చతనడల

94-200/135

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:30
లస: ససస స
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5239 NDX1688656
పపరర: ననరరయణ పపపల
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94-200/136

భరస : రరమలరరవప పపపల
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:34
లస: ససస స
5242 NDX0743393
పపరర: బమలలర మమ యరకపరటట�

94-200/139

94-200/142

94-200/145

94-200/148

94-200/151

94-200/153

94-199/50

భరస : గగపస నలర గగరర
ఇసటట ననస:88-3-368
వయససస:23
లస: ససస స

5252 NDX1688698
పపరర: రమణ యణడ వ

5255 NDX1179126
పపరర: ఆసజనవయ పడసరదస బబజగస

5258 NDX2740751
పపరర: కకసడయఖ తనటట

5261 NDX0085613
పపరర: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర

94-199/1249

5264 NDX2859064
పపరర: శక లకడమ గల

94-200/149

5267 NDX2347029
పపరర: గగపస నలర గగరర
తసడడ:డ కకసడయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:88-3-368
వయససస:28
లస: పప

5247 NDX0774646
పపరర: పరరశరరమ ససతడ�

94-200/144

5250 NDX0744300
పపరర: కకషష యరకపరటట�

94-200/147

5253 NDX1055805
పపరర: లసగయఖ మలనగ

94-200/150

తసడడ:డ మమననయఖ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:49
లస: పప
94-199/55

5256 NDX0446211
పపరర: శకలకడమ� తతట�

94-200/152

భరస : రవ శసకర�
ఇసటట ననస:88-1-3914
వయససస:41
లస: ససస స
94-200/1675

5259 NDX1946385
పపరర: శకలకడమ కకలల
ర రర

94-199/49

భరస : శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:42
లస: ససస స
94-199/51

5262 NDX2638526
పపరర: గగపస కకషష కకలల
ర రర

94-199/995

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:21
లస: పప
94-200/1677

భసధసవప: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/327

94-200/141

తసడడ:డ నరసససహ ననయమడడ�
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:32
లస: పప
5266 NDX2346120
పపరర: హహమలత నలర గగరర

94-200/146

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:88-1-9113
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:24
లస: పప
5263 NDX2859056
పపరర: తరరపతయఖ గల

5249 NDX0535906
పపరర: శకనస కమతస

5244 NDX1055193
పపరర: మసరసనమమ మనగ

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసననస
ఇసటట ననస:88-1-143
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల పలర పస డ లల
ఇసటట ననస:88-1-3914
వయససస:44
లస: పప
5260 NDX2502938
పపరర: అభషపక కకలల
ర రర

94-200/143

తసడడ:డ నరసయఖ యణడ వ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:68
లస: పప
5257 NDX2171585
పపరర: రరమ చసదడ రరవప పలర పస డ లల

5246 NDX0774729
పపరర: నరసమమ ససతడ

94-200/138

భరస : లసగమమ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదరసరశమ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అససరయఖ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:45
లస: పప
5254 NDX0883546
పపరర: గమరరననయమడడ పప గరరర

94-200/140

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:30
లస: పప
5251 NDX0743492
పపరర: కనకయఖ చతనడలల

5243 NDX0744417
పపరర: రమణమమ చతనడలల

5241 NDX1688755
పపరర: శరరద దనననన

భరస : ససరరఖ రరవప దనననన
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కనకయఖ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గమరరననయమడడ
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:56
లస: ససస స
5248 NDX1055573
పపరర: కకటటశశరరరవప మలనగ

94-200/137

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:88-1-113
వయససస:38
లస: ససస స
5245 NDX1206085
పపరర: మమతనఖలల పప గరరర

5240 NDX0535948
పపరర: కలమలరర� కమతస�

5265 NDX2941136
పపరర: శకలకడమ గరల

94-200/1678

భరస : తరరపతయఖ గరల
ఇసటట ననస:88-2-202
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/328

5268 NDX2712172
పపరర: ననరయఖ అమత

94-209/931

తసడడ:డ మలలర శశరరవప అమత
ఇసటట ననస:88-4-798
వయససస:36
లస: పప
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5269 NDX1155449
పపరర: మహబమబ బ షపక
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94-4/1231

భరస : జయపరల యడర పలర
ఇసటట ననస:88-5-1814
వయససస:44
లస: ససస స
94-168/1117

భరస : కగ.రరజ కగ.రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1814
వయససస:30
లస: ససస స
5275 NDX2154771
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

94-168/333

94-168/336

5276 NDX1092246
పపరర: భకకల రరజ బతష
స ల

5279 NDX1091859
పపరర: అసజయఖ గగలర పరటట

94-199/1251

5282 NDX2860534
పపరర: చచఫతనఖ గనసగరపసత

తసడడ:డ జకరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:50
లస: పప

5285 NDX2860542
పపరర: జయమమ గరనసగపసట

తసడడ:డ జకకయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:30
లస: ససస స
5293 NDX2067065
పపరర: శరసత కలమలరర వననన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1823
వయససస:36
లస: పప

5291 NDX2853794
పపరర: సలమ రరణణ గరనసగపసట

94-168/340

5294 NDX3166097
పపరర: వశ బఊ వనమమల

94-200/1680

5297 NDX0736017
పపరర: మరరయమమ నసనన�
భరస : ససరరబభబమ� నసనన
ఇసటట ననస:88-5-1825
వయససస:30
లస: ససస స

5274 NDX2154755
పపరర: రరజగశశరర బతష
స ల

94-168/332

5277 NDX0735894
పపరర: నరమల గరనసగపపసట�

94-168/335

5280 NDX0783241
పపరర: కకషరషరరడడడ మమడస�

94-168/338

5283 NDX3160934
పపరర: జయమమ గనసగపసతన

94-168/1118

భరస : పపదద చచచయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:53
లస: ససస స
94-199/1252

5286 NDX2861060
పపరర: చచసచయఖ గరనసగపసట

94-199/1253

తసడడ:డ జకకరయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:57
లస: పప
94-199/1255

5289 NDX3160645
పపరర: లలవబభబమ గనసగపసతన

94-199/1256

భసధసవప: లలవ బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:31
లస: పప
94-199/1258

5292 NDX1091875
పపరర: ససనత వవమమల

94-168/339

భరస : వరసస బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1821
వయససస:34
లస: ససస స
94-168/1120

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1821
వయససస:38
లస: పప
94-168/341

భరస : సరసబయఖ (లలట) కలరరక
ఇసటట ననస:88-5-1814
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ మమడస
ఇసటట ననస:88-5-1817
వయససస:55
లస: పప

భరస : లలన బభబమ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వననన
ఇసటట ననస:88-5-1821
వయససస:50
లస: ససస స
5296 NDX1092410
పపరర: ససధనకర వరరనల

94-168/337

భరస : చనన చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:47
లస: ససస స
94-199/1257

94-168/331

భరస : పడభమదనసస� గనసఆగమపసట
ఇసటట ననస:88-5-1817
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1818
వయససస:57
లస: ససస స

94-199/1254 5288 NDX2860948
5287 NDX2860682
పపరర: చనన చచసచయఖ గరనసగపసట
పపరర: బమజర గరనసగపసట

5290 NDX2853968
పపరర: లలన బభబమ గరనసగపసట

94-168/334

తలర : జకకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1817/25
వయససస:19
లస: ససస స
94-168/1119

5271 NDX2424802
పపరర: రమలదచవ కలరరక

భరస : బకకలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1815
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:88-5-1817
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ గరనసగపసట
ఇసటట ననస:88-5-1817/1
వయససస:22
లస: పప
5284 NDX3162997
పపరర: పపదద చచసచయ గనసగపసతన

94-199/1250

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1815
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషరషరరడ�డడ మమడస
ఇసటట ననస:88-5-1817
వయససస:50
లస: ససస స
5281 NDX2859775
పపరర: జకకయఖ గరనసగపసట

5273 NDX3123858
పపరర: katamraju కలరక
భసధసవప: రరజ.కగ రరజ.కగ
ఇసటట ననస:88-5-1814
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1815
వయససస:23
లస: ససస స
5278 NDX0782920
పపరర: ససబబలకడమ మమడస�

94-168/330

Deleted

భరస : జజన
ఇసటట ననస:88/5
వయససస:73
లస: ససస స
5272 NDX3104973
పపరర: శవకలమలరర కలరక

5270 NDX2167592
పపరర: మలరస మమ యడర పలర

5295 NDX2125467
పపరర: పరవన వవమమల

94-199/52

భరస : చననబభబయ వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1821
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/342

5298 NDX0679506
పపరర: ససరర నసనవ

94-168/343

తసడడ:డ పపద ఏసస నసనన
ఇసటట ననస:88-5-1825
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: ససరగఖ కరరరమసచ�
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94-168/344

తసడడ:డ పపద శశషయఖ� కరరరమసచ
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:29
లస: ససస స
5302 NDX1093525
పపరర: అసజమమ సరకక

94-168/347

94-168/350

94-199/1259

94-168/355

94-168/1121

94-168/357

94-168/358

తసడడ:డ చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:40
లస: పప

5312 NDX2454957
పపరర: తడవవణణ బతష
స ల

5315 NDX3161940
పపరర: మలర శశరర తమమశశటట

94-168/361

94-200/154

5307 NDX1191287
పపరర: వవసకటటశశరరర సరకక

94-168/352

5310 NDX2338895
పపరర: ససతన రరమయఖ మలరరలర

5313 NDX2454767
పపరర: మమరళ కకషష వవమమల

94-200/155

94-168/1122

5316 NDX0037861
పపరర: బభజ చసతకరయల

94-168/356

భరస : పరమమలల
ఇసటట ననస:88-5-1833
వయససస:39
లస: ససస స

94-200/156 5319 NDX0502476
5318 NDX2454346
పపరర: వనసకట ననగ శశశలజ చసతకరయల
పపరర: రహసతషలలరబ షపక�

5321 NDX1192707
పపరర: రవకకరణ పసదదటట

5324 NDX2345999
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

5327 NDX3168606
పపరర: భమలకడమ ఉపపప
భరస : బలరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:39
లస: ససస స

94-168/354

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1831
వయససస:22
లస: పప

94-199/53

భరస : రహహమలన�
ఇసటట ననస:88-5-1834
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/359

5322 NDX2105758
పపరర: వనసకటటసశరరర పసదదటట

94-168/360

తసడడ:డ రసగయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:88-5-1840
వయససస:54
లస: పప
94-168/362

భరస : గగవరర న రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:48
లస: ససస స
94-168/1123

94-168/349

తసడడ:డ వనసకయఖ మలరరలర
ఇసటట ననస:88-5-1831
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర పరసడడత
ఇసటట ననస:88-5-1840
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభజ ఒరరస
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:27
లస: ససస స
5326 NDX3160983
పపరర: బల రరజ ఉపపప

94-168/353

తసడడ:డ పరమమలల చసతకరయల
ఇసటట ననస:88-5-1833
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర పసదదటటఇ
ఇసటట ననస:88-5-1840
వయససస:51
లస: ససస స
5323 NDX2347508
పపరర: లకడమ తరరపతమమ ఒరరస

5309 NDX1094994
పపరర: అరరణ గగగమల

5304 NDX1094754
పపరర: గగపసకకషష సరకక

తసడడ:డ గసగమలల
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:53
లస: పప

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:88-5-1832
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1833
వయససస:47
లస: పప
5320 NDX2105774
పపరర: లకడమ పసదదటటఇ

94-168/351

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1831
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1832
వయససస:29
లస: పప
5317 NDX1092766
పపరర: పరమమలల చసతకరయల

5306 AP151010450108
పపరర: వనసకటటశశరరర సరకక

94-168/346

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరకక
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గగగమల
ఇసటట ననస:88-5-1831
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1831
వయససస:22
లస: పప
5314 NDX3161056
పపరర: నగరజ తషమమసపటట

94-168/348

తసడడ:డ గరటభలల
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగరరజ వరవపలపలర
ఇసటట ననస:88-5-1829
వయససస:30
లస: ససస స
5311 NDX2338689
పపరర: మమరళకకషష వవమమల

5303 NDX0716829
పపరర: సరమలమజఖమమ సరకక

5301 AP151010450106
పపరర: అసజమమ సరకక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గరటభలల
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:28
లస: పప
5308 NDX2859932
పపరర: లకడమ వరవపలపలర

94-168/345

భరస : తరరపత సరశమ మలరరళర
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సరకక
ఇసటట ననస:88-5-1827
వయససస:48
లస: ససస స
5305 NDX1093301
పపరర: ననగమలలశశర రరవప సరకక

5300 NDX1092329
పపరర: రమణ మలరరళర

5325 NDX2347557
పపరర: సతఖననరరయణ బతష
స ల

94-168/363

తసడడ:డ గగవరర నరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:23
లస: పప
94-168/1124

5328 NDX3159415
పపరర: రవ కకరణ చమమబటటట

94-168/1125

తసడడ:డ ఏడడకకసడల బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:21
లస: పప

Page 295 of 304

5329 NDX3170677
పపరర: మహహమ గఠత ఉపపప
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94-168/1126

తసడడ:డ బల రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:19
లస: ససస స
5332 NDX1191709
పపరర: శవమమ అలలగమలల

94-168/364

94-168/367

94-199/56

94-168/1127

94-168/874

94-168/372

94-168/375

భరస : గరరర బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:34
లస: ససస స

5342 NDX3178837
పపరర: ననగగశశర రరవప చరత ననగళర

5345 NDX3167079
పపరర: అదద లకడమ వనమమల

5348 NDX2347474
పపరర: అసకమమ తరరపత

5351 NDX0038356
పపరర: గరరరబభబమ బతష
స లల

94-168/378

5354 NDX3164381
పపరర: ఏడడకకసడల బభబమ చమమబటట

94-168/1128

5357 NDX1835976
పపరర: కరళళశశరర బతష
స ల
భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:26
లస: ససస స

5337 NDX1191469
పపరర: రరజ అలలగమల

94-168/369

5340 NDX2591303
పపరర: వజయ కలమలర చరతనగళర

94-168/873

5343 NDX3161551
పపరర: నరసమమ చతనడతనగఅలల

94-168/1129

భరస : నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1843
వయససస:40
లస: ససస స
94-168/1130

5346 NDX2347326
పపరర: దసరరరభవరన తరరపత

94-168/371

భరస : అసకమరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:26
లస: ససస స
94-168/373

5349 NDX2347250
పపరర: అసకమమరరవప తరరపత

94-168/374

తసడడ:డ దసరరరరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:27
లస: పప
94-168/376

5352 NDX2346849
పపరర: దసరరరరరవప తరరపత

94-168/377

తసడడ:డ కకటయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:43
లస: పప
94-168/1131

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:41
లస: పప
94-168/1133

94-168/366

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప చరతనగళర
ఇసటట ననస:88-5-1843
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరర
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:76
లస: పప
5356 NDX3185964
పపరర: ననగ లకడమ బటటటల

94-168/370

భరస : దసరరరరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:32
లస: పప
5353 NDX2347045
పపరర: కకటయఖ తరరపత

5339 NDX2347169
పపరర: పడవణ కలమలర చరరతనగళర

5334 NDX1191899
పపరర: రరజగశశరర బసడనరర

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1844
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష తరరపత
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:29
లస: ససస స
5350 NDX2346963
పపరర: వనసకటటష తరరపత

94-168/368

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1843
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:88-5-1844
వయససస:27
లస: ససస స
5347 NDX2347219
పపరర: అసకమమ తరరపత

5336 NDX1191584
పపరర: కరససలల అలలగమల

94-199/1260

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చరరతనగళర
ఇసటట ననస:88-5-1843
వయససస:23
లస: పప

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1843
వయససస:63
లస: ససస స
5344 NDX2695831
పపరర: రరణమక చలర

94-168/365

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:33
లస: పప
5341 NDX3161122
పపరర: శకలసతల చతనడతనగఅలల

5333 NDX1191873
పపరర: ససతన అలలగమలల

5331 NDX3165917
పపరర: బభజ ఓరరచ

తసడడ:డ గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:48
లస: ససస స
5338 NDX1363852
పపరర: చసదడ బభబమ వనసకకసడ

94-199/54

భరస : ఆసజనవయ పడసరదస
ఇసటట ననస:88-5-1841
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కరససలల
ఇసటట ననస:88-5-1842
వయససస:28
లస: ససస స
5335 NDX1191857
పపరర: రమణ అలలగమల

5330 NDX1179118
పపరర: ససరగఖ బబజగస

5355 NDX3168499
పపరర: మణణ కలమలరర చచనవబటట

94-168/1132

భరస : ఎడడకకసడలల బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:36
లస: ససస స
94-199/57

5358 NDX3170735
పపరర: తరరపఠమమ చమమబటటట

94-199/1261

భరస : ఎడడకకసడలల బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:73
లస: ససస స
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5359 NDX2991859
పపరర: ఏడడకకసడల బభబమ చమమబటట

94-199/1262

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చమమబటట
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:42
లస: పప
5362 NDX2454809
పపరర: ఏడడకకసడల బభబమ చచసబబటట

94-200/157

94-199/58

94-168/1134

94-199/1265

94-168/384

94-168/385

94-199/1267

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1854
వయససస:48
లస: పప

5372 NDX0679902
పపరర: పదమ� వవమమలల�

5375 NDX3158573
పపరర: వనసకట రరవప వనమమల

5378 NDX3176641
పపరర: లకడమ పససపలలటట

5381 NDX1190982
పపరర: కలలఖణణ కలసబభల

94-168/1141

5384 NDX3162500
పపరర: రరఘవవసధడ చలర

94-168/382

5387 NDX1687179
పపరర: పరరశత బతష
స ల
భరస : కకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1854
వయససస:39
లస: ససస స

5367 NDX1093954
పపరర: రరమకకషష మలరరకపపరపప

94-168/381

5370 NDX3178241
పపరర: మమరళ కకషష వనమమల

94-168/1136

5373 NDX1094366
పపరర: వనసకటభదదడ వవమమల

94-168/383

తసడడ:డ వనసకట రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1848
వయససస:29
లస: పప
94-168/1137

5376 NDX3166261
పపరర: లకడమ వనమమల

94-168/1138

భరస : మమతనఖల రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1848
వయససస:28
లస: ససస స
94-168/1139

5379 NDX3157542
పపరర: రరజగశశరర జమమ శశటట

94-199/1266

భరస : గగపస రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1849
వయససస:24
లస: ససస స
94-168/386

5382 NDX3155876
పపరర: పపదద వనసకటటశశరరర చలర

94-168/1140

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1853
వయససస:38
లస: పప
94-168/1142

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:88-5-1853
వయససస:19
లస: పప
94-168/1143

94-168/875

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1852
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:88-5-1853
వయససస:33
లస: ససస స
5386 NDX3179074
పపరర: కకసడలల బటటటల

94-168/1135

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1849
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1851
వయససస:20
లస: పప
5383 NDX3159209
పపరర: హనసమలయమమ చలర

5369 NDX3171212
పపరర: శక లకడమ దచవసడర

5364 NDX2575603
పపరర: ఇసదస వనమమల

తసడడ:డ బసవ రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1848
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1849
వయససస:43
లస: పప
5380 NDX3165826
పపరర: గగవసధ రరజ చలర

94-168/380

భరస : వనసకటభడవప� వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1848
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1848
వయససస:33
లస: పప
5377 NDX0679951
పపరర: కకసడలరరవప వవమమలల

5366 NDX1193903
పపరర: గగపసకకషష M

94-199/1264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:88-5-1846
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:43
లస: ససస స
5374 NDX1091776
పపరర: మమతనఖలరరజ వవమమల

94-168/379

తసడడ:డ వర వవసకటటశశర రరవప వర
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బసగయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1847
వయససస:40
లస: పప
5371 NDX3179082
పపరర: రమణ వనమమల

5363 NDX0679571
పపరర: శకనస� వవమమలల�

5361 NDX2974087
పపరర: అసజల శరఠష చచసబబటట

తసడడ:డ ఏడడకకసడల బభబమ చచసబబటట
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసలయఖ� వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1846
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1846
వయససస:21
లస: ససస స
5368 NDX3160298
పపరర: శకనవరస రరవప దచవసడర

94-199/1263

భరస : ఏడడకకసడల బభబమ చచసబబటట
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:88-5-1845
వయససస:42
లస: పప
5365 NDX2408334
పపరర: పడసనన లకడమ వవమమల

5360 NDX2991958
పపరర: మణణకలమలరర చచసబబటట

5385 NDX2346096
పపరర: కకసడలల బతష
స ల

94-168/387

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1854
వయససస:48
లస: పప
94-199/59

5388 NDX3162542
పపరర: ఆసజనవయమలల చలర

94-199/1268

తసడడ:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:88-5-1854
వయససస:53
లస: పప
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94-168/388

భరస : శశతనరరమయఖ మలరరలర
ఇసటట ననస:88-5-1855
వయససస:35
లస: ససస స
5392 NDX0679159
పపరర: చననబభబయ� వవమమల�

94-168/391

94-168/1146

94-199/1269

94-168/393

94-168/395

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:33
లస: ససస స
5407 NDX3160892
పపరర: వరయఖ చలర

94-168/1150

94-168/398

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:28
లస: ససస స

94-200/158

5402 NDX2345676
పపరర: ననగగశశరమమ బజరస

94-168/1153

94-168/394

5406 NDX0679597
పపరర: కకటట ననగమలల నసనన�

5414 NDX3166485
పపరర: మలర శశరర బటటటల

5417 NDX2347284
పపరర: అసజల గగడడ ల
భరస : ననగ రరజ గగడడ ల
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:32
లస: ససస స

94-168/392

5403 NDX3187507
పపరర: ననగగశశరమమ బజరస

5405 NDX1192749
పపరర: గణణష కరలలపప

5411 NDX2346534
పపరర: కకసడల రరవప బతష
స ల

94-168/1148

5400 NDX1192863
పపరర: సలలమ గరనసగపసట

భరస : వరకమమహన రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1858
వయససస:64
లస: ఇ

94-168/396

94-168/1149

94-168/397

తసడడ:డ వసదనస�
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:52
లస: పప
94-168/1151

5409 NDX3170214
పపరర: ననగగసదడస చలర

94-168/1152

భరస : తచడడ కకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:55
లస: ససస స
94-168/399

5412 NDX1192251
పపరర: అయఖపప చధధరర చచరరకలరర

94-168/400

తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:30
లస: పప
94-168/1154

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:42
లస: ససస స
94-168/401

5397 NDX3164753
పపరర: కకసడమమ చలర

భరస : వర రరస మహన రరవప బజరస
ఇసటట ననస:88-5-1858
వయససస:64
లస: ససస స

5408 NDX3164944
పపరర: శతనరరవమమ చలర

94-168/1145

భరస : మలరరయబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1858
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:53
లస: పప
5416 NDX1091842
పపరర: అరరణ బతష
స ల

5399 NDX2454833
పపరర: మలరరమమ చసదడగరరర

5394 NDX3185873
పపరర: ఈశశరమమ చలర

తసడడ:డ మసగరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:30
లస: ససస స
5413 NDX3159852
పపరర: శకనస బటటటల

94-168/1147

తసడడ:డ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1859
వయససస:78
లస: పప
5410 NDX2347441
పపరర: ననగమర బ షపక

5396 NDX3169570
పపరర: మరరమమ చలర

94-168/390

భరస : మసగరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరజ తననరర
ఇసటట ననస:88-5-1858
వయససస:60
లస: ససస స
5404 NDX1192731
పపరర: లకకమ కరలలపప

94-168/1144

భరస : గగవసధ రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరజ చలలర
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:22
లస: ససస స
5401 NDX0601922
పపరర: లకడమ తననరర

5393 NDX3184850
పపరర: మసగరరవప చలర

5391 NDX1191238
పపరర: నరసమమ వలలర పప

భరస : అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసగరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:33
లస: పప
5398 NDX2999019
పపరర: మలరరమమ చలలర

94-168/389

భరస : కలమలర బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : మమసలయఖ వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1857
వయససస:34
లస: పప
5395 NDX3160785
పపరర: కలమలర బభబమ చలర

5390 NDX1093327
పపరర: అనసత కలమలరర చలలర

5415 NDX3167459
పపరర: అసజల చలర

94-168/1155

భరస : అనసశ కలమలర
ఇసటట ననస:88-5-1860
వయససస:24
లస: ససస స
94-168/402

5418 NDX1091800
పపరర: ననగమ ససరగసదడ దగమర

94-168/403

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:27
లస: పప
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5419 NDX3156205
పపరర: దసరర మమ బసడరర
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94-168/1156

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:73
లస: ససస స
5422 NDX3164985
పపరర: అసజల గగడడ ల

94-168/1159

94-199/60

94-168/406

94-168/409

94-168/412

94-168/415

94-168/418

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:30
లస: ససస స

5432 NDX2347102
పపరర: ననగమణణ యయగరలశశటట

5435 NDX0679886
పపరర: వజయ రరయన

5438 NDX0679084
పపరర: రరజ రరయన

5441 NDX2345189
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

94-168/1163

5444 NDX3161825
పపరర: గగపస కకషష బటటటల

94-168/410

5447 NDX0822700
పపరర: దసరరరరరవప వవమమల
తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:33
లస: పప

5427 NDX1093269
పపరర: రరమకకషష పస లకలలర

94-168/405

5430 NDX1092642
పపరర: బజజరపప పస లకలలర

94-168/408

5433 NDX2105782
పపరర: వనసకటటసశరరర గమసజ

94-168/411

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గమసజ
ఇసటట ననస:88-5-1864
వయససస:30
లస: పప
94-168/413

5436 NDX1190552
పపరర: ననగ మహహష దగమర

94-168/414

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1865
వయససస:27
లస: పప
94-168/416

5439 NDX2337640
పపరర: రగణమక బతష
స ల

94-168/417

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:21
లస: ససస స
94-168/419

5442 NDX3169794
పపరర: కకటటశశర రరవప బటటటల

94-168/1162

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:50
లస: పప
94-168/1164

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:20
లస: పప
94-168/420

94-168/1161

తసడడ:డ జనకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1862
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:44
లస: ససస స
5446 NDX0822569
పపరర: వనసకటరమమ వవమమల

94-168/407

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1865
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:31
లస: పప
5443 NDX3179322
పపరర: రమణ బటటటల

5429 NDX0823534
పపరర: రరజ పస లకలలర

5424 NDX3182383
పపరర: అదద ననరరయణ బటటటల

తసడడ:డ బజజరపప
ఇసటట ననస:88-5-1862
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1865
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1865
వయససస:29
లస: పప
5440 NDX1094713
పపరర: శకకరసత ఓరరస

94-168/404

భరస : రమణయఖ యయగరలశశటట
ఇసటట ననస:88-5-1864
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ
ఇసటట ననస:88-5-1865
వయససస:28
లస: ససస స
5437 NDX0782599
పపరర: లకమణ రరయన�

5426 NDX1092675
పపరర: వనసకట లకమమమ పస లకలలర

94-168/1158

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బజజరపప
ఇసటట ననస:88-5-1862
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:88-5-1864
వయససస:25
లస: ససస స
5434 NDX1094150
పపరర: తరరపతమమ రరయన

94-168/1160

భరస : బజజరపప
ఇసటట ననస:88-5-1862
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బజజరపప
ఇసటట ననస:88-5-1862
వయససస:44
లస: పప
5431 NDX2105808
పపరర: చసధడ లలఖల గమసజ

5423 NDX3159290
పపరర: దసరర పడసరద బబలరస కకసడ

5421 NDX3170131
పపరర: రరఢ బటటటల

భరస : అభననరరయనన
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శసకర
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:24
లస: పప
5428 NDX0823765
పపరర: రరమతషలసస పస లకలలర

94-168/1157

భరస : వర శసకర
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:88-5-1861
వయససస:32
లస: ససస స
5425 NDX1938994
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

5420 NDX3165230
పపరర: అలయయలల బబలరసకకసడ

5445 NDX0043059
పపరర: రమణ బతష
స ల�

94-199/61

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:88-5-1866
వయససస:36
లస: ససస స
94-168/421

5448 NDX3154523
పపరర: పదమ బటటటల

94-168/1165

భరస : యయదసకకడలల
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:44
లస: ససస స
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5449 NDX3154226
పపరర: లకడమ తరరపతమమ బటటటల

94-168/1166

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:20
లస: ససస స
5452 NDX2347698
పపరర: లకడమ పరరశత బతష
స ల

94-168/422

94-168/425

94-168/428

94-168/431

94-168/434

94-168/436

94-168/1169

భరస : వనసకట రరవప రరవపటర
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:38
లస: ససస స

5462 NDX0904599
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససలలవవరర�

5465 NDX3189891
పపరర: మరఠ మరరయమమ నసనన

5468 NDX0701037
పపరర: ననగగశశరరరవప నలలవవలల

5471 NDX1939406
పపరర: పదనమవత బతష
స ల

94-168/438

5474 NDX2338473
పపరర: మమస సహహబ షపక

94-168/432

5477 AP151010450121
పపరర: వనసకరయమమ� రరవపటర �
భరస : సససగరయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:61
లస: ససస స

5457 NDX0913814
పపరర: రరణణ ససలవవరర�

94-168/427

5460 NDX2067081
పపరర: కకటటశశరమమ సపలవవరర

94-168/430

5463 NDX1093129
పపరర: వనసకట శవరరవప సరదదనవన

94-168/433

తసడడ:డ అసకమమ సరదదనవన
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:56
లస: పప
94-168/1167

5466 NDX0823914
పపరర: ఉషరరరణణ ససలవవరర�

94-168/435

భరస : ననగగశశరరరవప� ససలవవరర
ఇసటట ననస:88-5-1872
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/437

5469 NDX3170545
పపరర: గగవసద రరజ చలర

94-168/1168

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1874
వయససస:32
లస: పప
94-199/62

5472 NDX2548311
పపరర: ససభభన షపక

94-10/1143

తసడడ:డ మమష సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:88-5-1877
వయససస:35
లస: పప
94-168/439

తసడడ:డ గమననసహ బబ షపక
ఇసటట ననస:88-5-1877
వయససస:60
లస: పప
94-168/440

94-168/424

భరస : శవయఖ సపలవవరర
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అదద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1875
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన సహబ షపక
ఇసటట ననస:88-5-1877
వయససస:53
లస: ససస స
5476 NDX2346567
పపరర: రరజగశశరర రరవపటర

94-168/429

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1872
వయససస:36
లస: పప

భరస : గగవసధ రరజ
ఇసటట ననస:88-5-1874
వయససస:29
లస: ససస స
5473 NDX2338507
పపరర: మహబమబ బ షపక

5459 AP151010447248
పపరర: కకటటశశరమమ ససలలవవరర�

5454 NDX2338804
పపరర: శవశసకర బతష
స ల

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటననగమలల
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చగటభ అనవస
ఇసటట ననస:88-5-1872
వయససస:38
లస: ససస స
5470 NDX3165321
పపరర: అనసరరధ చలర

94-168/426

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:62
లస: పప
5467 NDX1092477
పపరర: సరవతడ అనవస

5456 NDX0822783
పపరర: కరవఖ శక ససలవవరర�

94-199/1271

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1869
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� ససలవవరర
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:34
లస: పప
5464 NDX0701177
పపరర: శవయఖ ససలలవవరర�

94-168/423

భరస : హరరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1871
వయససస:43
లస: ససస స
5461 NDX0823187
పపరర: హరరపస
డ రద ససలవవరర�

5453 NDX2337392
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

5451 NDX3156981
పపరర: శకనవరసరరవప బటటటల

తసడడ:డ యయదసకకదస
ద లల
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1869
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1869
వయససస:48
లస: పప
5458 NDX1092576
పపరర: శవమమ తషరక

94-199/1270

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1867
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:88-5-1869
వయససస:21
లస: ససస స
5455 NDX2336055
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

5450 NDX3167335
పపరర: ఏడడకకసడలల బటటటల

5475 NDX2585966
పపరర: శలమ షపక

94-168/876

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:88-5-1877
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/441

5478 NDX2347409
పపరర: రవ కలమలర రరవపటర

94-168/442

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరవపటర
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:22
లస: పప
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94-168/443

తసడడ:డ సససగరరయఖ రరవపటర
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:43
లస: పప
5482 NDX3161585
పపరర: వనసకయమమ రరవపటర

94-168/1171

94-168/1174

94-168/446

94-168/449

94-168/452

94-168/455

94-168/458

భరస : అపరపరరవప కరళళరర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:45
లస: ససస స

5492 NDX0679381
పపరర: తరరపతమమ� వవమమల�

5495 NDX2346880
పపరర: మసరసన వల షపక

5498 NDX2338952
పపరర: రమమశ చసతనడ

5501 NDX2338341
పపరర: ననగమణణ పడగడ

94-168/461

5504 NDX2346658
పపరర: లకడమ లసగసపలర

94-168/450

5507 NDX2346864
పపరర: వనసకటటశ కకలలరర
తసడడ:డ అపరపరరవప కకలలరర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:22
లస: పప

5487 NDX0782714
పపరర: ఆదదలకడమ తననరర

94-168/445

5490 NDX0710152
పపరర: గగవరర న� వవమమల�

94-168/448

5493 NDX2346476
పపరర: మలర మమ పగడనల

94-168/451

భరస : వనసకటటసశరరర పగడనల
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:54
లస: ససస స
94-168/453

5496 NDX2346757
పపరర: వనసకటటసశరరర పగడనల

94-168/454

తసడడ:డ వనసకట అపయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:61
లస: పప
94-168/456

5499 NDX1191949
పపరర: శకనస బభబమ వవమమల

94-168/457

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1883
వయససస:36
లస: పప
94-168/459

5502 NDX2345890
పపరర: మనన లచచరరడడడ

94-168/460

భరస : రరసబభబమ లచచరరడడడ
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:24
లస: ససస స
94-168/462

భరస : తడననధరరవప లసగసపలర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:40
లస: ససస స
94-168/464

94-168/1173

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప పడగడ
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషష గగరరర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:35
లస: ససస స
5506 NDX2338358
పపరర: అనససయ కరళళరర

94-168/447

తసడడ:డ బదడయఖ చసతనడ
ఇసటట ననస:88-5-1883
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలలర ష చసతనడ
ఇసటట ననస:88-5-1883
వయససస:48
లస: పప
5503 NDX2345627
పపరర: లకడమ గగరరర

5489 NDX0716399
పపరర: వనఆకటరరవప� తననరర�

5484 NDX3167210
పపరర: రరజగశశరర రరవపటర

భరస : వరససబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1880
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనస బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1883
వయససస:32
లస: ససస స
5500 NDX2338234
పపరర: బదడయఖ చసతనడ

94-168/1175

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:21
లస: పప
5497 NDX1191881
పపరర: ససనత వవమమల

5486 NDX3166923
పపరర: వరణణ రరవపటర

94-168/1170

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బమలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1880
వయససస:35
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:88-5-1881
వయససస:49
లస: ససస స
5494 NDX2347581
పపరర: గగపస తనడడబబ యన

94-168/1172

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బమలలర యఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1880
వయససస:50
లస: ససస స
5491 NDX2347532
పపరర: బబగస షపక

5483 NDX3169265
పపరర: వనసకట రరవప రరవపటర

5481 NDX3168697
పపరర: రవ శసగరయఖ రరవపటర

తసడడ:డ శత రరమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సససగరశగయల
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:27
లస: పప
5488 NDX0904466
పపరర: వనసకట రమణ తననరర�

94-168/444

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:67
లస: పప

భరస : శసగరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1879
వయససస:63
లస: ససస స
5485 NDX3171782
పపరర: కలమలర రలలర గసడడ

5480 AP151010450024
పపరర: సససగరయఖ� రరవపటర �

5505 NDX2345817
పపరర: లకడమ చసతనడ

94-168/463

భరస : బదడయఖ చసతనడ
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:43
లస: ససస స
94-168/465

5508 NDX2338986
పపరర: ననగ రరజ కకలలరఠ

94-168/466

Deleted

తసడడ:డ అపరప రరవప కకలలరఠ
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:27
లస: పప
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5509 NDX2346906
పపరర: నరసససగరరరవ తచలవవడ లల

94-168/467

తసడడ:డ పపసతరరవ తచలవవడ లల
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:37
లస: పప
5512 NDX2347086
పపరర: అపరపరరవప కకలలరర

94-168/470

94-168/472

94-168/1178

94-168/475

94-168/478

94-168/481

94-168/484

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:54
లస: ససస స

5522 NDX1094218
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దచవసడర

5525 NDX0038299
పపరర: వరరసరశమ� ససరగరన�

5528 NDX2345585
పపరర: శవ లల మకగకలల

5531 NDX2338978
పపరర: వనసకట ననగ గగపస దచరసగమల

94-168/487

5534 NDX2338317
పపరర: పరవన రఘమతష

94-168/476

5537 NDX1094283
పపరర: వనసకయఖ గమసజరర
తసడడ:డ ఆసధదన
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:58
లస: ససస స

5517 NDX3167475
పపరర: వనసకట రరవప బటటటల

94-168/1177

5520 NDX1091610
పపరర: ననగమలలర శశరర దచవసడర

94-168/474

5523 NDX1092899
పపరర: అసకరరరవప దచవరసడర

94-168/477

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:88-5-1888
వయససస:56
లస: పప
94-168/479

5526 NDX0904615
పపరర: శసదరయఖ రరవపటర �

94-168/480

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1889
వయససస:65
లస: పప
94-168/482

5529 NDX2514768
పపరర: శవలల మకగకల

94-168/483

భరస : శకనస మకగకల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/485

5532 NDX2347938
పపరర: శకనస మకరకళ

94-168/486

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మకరకళ
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:35
లస: పప
94-168/488

భరస : వనసకట ససరగష రఘమతష
ఇసటట ననస:88-5-1892
వయససస:25
లస: ససస స
94-168/490

94-168/471

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1888
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దచరసగమల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ దచరసగమల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:51
లస: పప
5536 NDX1091727
పపరర: వజయ కలమలరర గమసజర

94-168/473

భరస : శకనవరసరరవప మకగకలల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దచరసగమల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:45
లస: ససస స
5533 NDX2347656
పపరర: శకనవరస రరవప దచరసగమల

5519 NDX2067099
పపరర: కలలఖణణ దచవపళళళ

5514 NDX1091669
పపరర: ఈశశరర వవమమల

తసడడ:డ వరరయల
ఇసటట ననస:88-5-1887
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:88-5-1889
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస వరరనల
ఇసటట ననస:88-5-1890
వయససస:30
లస: ససస స
5530 NDX2347623
పపరర: అసజమమ దచరసగమల

94-168/1176

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1888
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:88-5-1889
వయససస:50
లస: ససస స
5527 NDX1908542
పపరర: ననరరయణమమ వరరనల

5516 NDX3169620
పపరర: పదమ బటటటల

94-168/469

భరస : మణణకసఠ వవమమల
ఇసటట ననస:88-5-1886
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసక రరవప దచవపళళళ
ఇసటట ననస:88-5-1888
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1888
వయససస:35
లస: ససస స
5524 NDX0679738
పపరర: లకడమ ససరగరన�

94-226/1217

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1887
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1887
వయససస:32
లస: ససస స
5521 NDX0037762
పపరర: గజజ ధనలకడమ� గజనవన�

5513 NDX2454635
పపరర: సరసబశవరరవప కరటడగడడ

5511 NDX2346138
పపరర: తడననధ రరవప లసగసపలర

తసడడ:డ అపరపరరవప లసగసపలర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1886
వయససస:28
లస: పప
5518 NDX3162740
పపరర: భభగఖ లకడమ బటటటల

94-168/468

తసడడ:డ తవటయఖ గగరర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరససమహలల కకలలరర
ఇసటట ననస:88-5-1885
వయససస:47
లస: పప
5515 NDX1092238
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

5510 NDX2346005
పపరర: కకషష గగరర

5535 NDX1093228
పపరర: ఎసపటరర రరణణ గమసజర

94-168/489

భరస : చటటటబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:30
లస: ససస స
94-168/491

5538 NDX1091602
పపరర: చటటటబభబమ గమసజర

94-168/492

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:36
లస: పప
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5539 NDX3187689
పపరర: గగపస నలర గగరర
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94-168/1179

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:28
లస: పప
5542 NDX2924751
పపరర: అబమదల ఖలదర షపక

94-200/1681

94-168/494

94-168/1181

94-199/1272

94-168/498

94-168/501

94-168/504

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:56
లస: పప

5552 NDX1190610
పపరర: తరరపతమమ వవమమల

5555 NDX1191766
పపరర: ననగలకడమ దచరరసగమల

5558 NDX0823229
పపరర: వనసకమమ చలలర

5561 NDX0037804
పపరర: ననగరరజ ఓరరస

94-168/507

5564 NDX1192764
పపరర: ససరరఖవత రగమతష

94-168/496

5567 NDX2065812
పపరర: భమ లకడమ తషరక
భరస : వనసకటటశశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:27
లస: ససస స

5547 NDX3164092
పపరర: శకనస తమమశశటట

94-32/1138

5550 NDX3170487
పపరర: భవన తమమశశటట

94-168/1183

5553 NDX0037838
పపరర: లకడమ మలలర ల

94-168/497

భరస : ఏసస బభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1900
వయససస:32
లస: ససస స
94-168/499

5556 NDX1192020
పపరర: జజఖత దచరసగమల

94-168/500

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:29
లస: ససస స
94-168/502

5559 NDX1192368
పపరర: ననగరరజ దచరసగమల

94-168/503

తసడడ:డ యయససరతనస
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:30
లస: పప
94-168/505

5562 NDX0669713
పపరర: హనసమసతరరవప కలసచనల

94-168/506

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1902
వయససస:45
లస: పప
94-168/508

భరస : నరసజన రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:53
లస: ససస స
94-168/510

94-168/493

భరస : వరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:88-5-1899
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:29
లస: ససస స
5566 NDX0660837
పపరర: కకటటశశరరరవప వవమమలకకసడ�

94-168/1182

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:38
లస: పప
5563 NDX0783183
పపరర: ననగజజఖత వవమమలకకసడ

5549 NDX3165438
పపరర: దసరర మమ తనమమసపటట

5544 NDX0037879
పపరర: అపరసనన షపక

తసడడ:డ వరరసరశమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:88-5-1899
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1901
వయససస:36
లస: ససస స
5560 NDX0037713
పపరర: శవ ననగగశశరరరవప ససరగరన

94-168/495

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1900
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర సకయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1900
వయససస:38
లస: పప
5557 NDX0037788
పపరర: రమణ ఓరరస

5546 NDX0037895
పపరర: ఆదమలరఫసర షపక

94-199/63

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:88-5-1898
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:88-5-1899
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:88-5-1899
వయససస:37
లస: ససస స
5554 NDX0037812
పపరర: ఏససబభబమ మలలర ల

94-200/1682

తసడడ:డ గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:88-5-1898
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1899
వయససస:56
లస: పప
5551 NDX3165420
పపరర: మలర శశరర తమమశశటట

5543 NDX2924769
పపరర: నససమ షపక

5541 NDX1495333
పపరర: రరమలసజమమ వవమమల

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1896
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబమదల ఖలధర షపక
ఇసటట ననస:88-5-1897
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:88-5-1898
వయససస:31
లస: పప
5548 NDX3170560
పపరర: వరరసరశమ తమమశశటట

94-168/1180

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:88-5-1893
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:88-5-1897
వయససస:30
లస: పప
5545 NDX0037903
పపరర: గఫరర షపక

5540 NDX3171105
పపరర: హహమలత నలలగగరరఆ

5565 NDX0669689
పపరర: వవమమలకకసడ గగపస�

94-168/509

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:33
లస: పప
94-199/64

5568 NDX0497537
పపరర: ననగలకడమ చలలర�

94-199/65

భరస : వరరకజ�
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:29
లస: ససస స
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5569 NDX0497644
పపరర: వరరకజ చలలర�
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94-199/66

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:32
లస: పప
5572 NDX0904573
పపరర: శకనస రరయల�

94-168/512

94-168/515

94-168/518

94-168/1186

94-168/516

5579 NDX3171360
పపరర: యలహక సరహహబ షపక

5582 NDX0736009
పపరర: పరఠశన బబగస షపక�

94-168/521

5585 NDX0735985
పపరర: ససరరజ షపక�

5574 AP151010447237
పపరర: రరసబభబమ రరయల

94-168/514

5577 AP151010447151
పపరర: జయబమన షపక

94-168/517

భరస : రహహమలన
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:62
లస: ససస స
94-168/1184

5580 NDX3186152
పపరర: వనసకట కకషష బతషల

94-168/1185

తసడడ:డ ననగ మమరళ
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:19
లస: పప
94-168/519

తసడడ:డ ససరరజ� షపఫక
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరరజ
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:50
లస: ససస స
5587 NDX3165610
పపరర: రహమతతలలర మహమద

5576 NDX0782995
పపరర: గరలబబ షపక

94-168/511

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:88-5-1906
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ భకలక షరహబ
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:19
లస: పప
5584 NDX1092055
పపరర: మహమమద షపక

94-168/513

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:40
లస: పప
5581 NDX3169448
పపరర: హహసపన షపక మహమమద

5573 NDX0783019
పపరర: మలలర శశరర రరయన

5571 NDX0679787
పపరర: మసగమమ రరయల�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:88-5-1905
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:88-5-1906
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:88-5-1908
వయససస:32
లస: ససస స
5578 AP151010447124
పపరర: ససభభన షపక

94-199/67

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:88-5-1903
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ�
ఇసటట ననస:88-5-1905
వయససస:57
లస: పప
5575 NDX2443810
పపరర: నసరజహన షపక

5570 NDX0934794
పపరర: ఏడడకకసడలల చలలర

5583 NDX1091644
పపరర: మమసతనజ షపక

94-168/520

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:33
లస: ససస స
94-168/522

తసడడ:డ రజబ ఆల� షపఫక
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:60
లస: పప

5586 NDX3161254
పపరర: ఉమర మహమద

94-168/1187

తసడడ:డ అబమదల అజస
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:67
లస: పప

94-168/1188

తసడడ:డ ఉమర
ఇసటట ననస:88-5-1910
వయససస:34
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,390

ససత సలల
4,557

ఇతరరలల
3

మతత స
8,950

4,390

4,557

3

8,950
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