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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-28

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9815

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 18

0

1

0

1

2

94 / 1

1

1

0

2

3

94 / 2

2

1

0

3

4

94 / 4

1

2

0

3

5

94 / 6

0

1

0

1

6

94 / 7

1

1

0

2

7

94 / 12

1

0

0

1

8

94 / 14

1

0

0

1

9

94 / 15

2

1

0

3

10

94 / 19

2

2

0

4

11

94 / 21

1

2

0

3

12

94 / 22

1

0

0

1

13

94 / 23

0

1

0

1

14

94 / 25

0

1

0

1

15

94 / 26

0

2

0

2

16

94 / 27

1

1

0

2

17

94 / 28

3

5

0

8

18

94 / 29

0

1

0

1

19

94 / 30

295

313

1

609

20

94 / 31

555

501

1

1,057

21

94 / 32

621

668

0

1,289

22

94 / 33

1

0

0

1

23

94 / 34

0

1

0

1

24

94 / 37

1

3

0

4

25

94 / 38

3

0

0

3

26

94 / 39

1

0

0

1

27

94 / 40

0

3

0

3

28

94 / 42

0

1

0

1

29

94 / 44

1

0

0

1

30

94 / 45

1

0

0

1

31

94 / 46

1

0

0

1

32

94 / 47

2

0

0

2

33

94 / 49

0

1

0

1

34

94 / 51

1

0

0

1

35

94 / 61

1

0

0

1

36

94 / 63

1

0

0

1

37

94 / 66

1

0

0

1

38

94 / 67

0

1

0

1

39

94 / 75

1

0

0

1

40

94 / 80

1

0

0

1

41

94 / 85

1

0

0

1

42

94 / 87

1

0

0

1

43

94 / 89

1

0

0

1

44

94 / 94

3

3

0

6

45

94 / 98

3

0

0

3

46

94 / 100

1

0

0

1

47

94 / 110

1

0

0

1

48

94 / 116

1

0

0

1

49

94 / 119

1

0

0

1

50

94 / 126

0

1

0

1

51

94 / 140

1

0

0

1

52

94 / 142

1

0

0

1

53

94 / 143

0

1

0

1

54

94 / 148

0

2

0

2

55

94 / 149

2

3

0

5

56

94 / 150

1

0

0

1

57

94 / 151

1

0

0

1

58

94 / 157

0

1

0

1

59

94 / 159

0

1

0

1

60

94 / 161

6

3

0

9

61

94 / 162

3

1

0

4

62

94 / 163

1

0

0

1

63

94 / 164

0

1

0

1

64

94 / 168

1

1

0

2

65

94 / 169

7

10

0

17

66

94 / 170

4

1

0

5

67

94 / 171

1

6

0

7

68

94 / 172

78

85

0

163

69

94 / 173

12

18

0

30

70

94 / 174

84

90

0

174

71

94 / 175

11

8

0

19

72

94 / 176

4

2

0

6

73

94 / 177

3

6

0

9

74

94 / 178

2

4

0

6

75

94 / 179

1

3

0

4

76

94 / 180

3

4

0

7

77

94 / 181

197

183

0

380

78

94 / 182

730

714

0

1,444

79

94 / 183

0

1

0

1

80

94 / 184

4

7

0

11

81

94 / 185

1

2

0

3

82

94 / 186

5

3

0

8

83

94 / 187

5

3

0

8

84

94 / 188

2

3

0

5

85

94 / 189

1

0

0

1

86

94 / 190

3

1

0

4

87

94 / 191

1

0

0

1

88

94 / 192

16

20

0

36

89

94 / 193

186

189

0

375

90

94 / 194

727

720

0

1,447

91

94 / 195

401

429

1

831

92

94 / 196

429

429

1

859

93

94 / 197

272

276

0

548

94

94 / 198

97

104

0

201

95

94 / 199

1

3

0

4

96

94 / 201

0

2

0

2

97

94 / 205

0

1

0

1

98

94 / 209

1

0

0

1

99

94 / 212

2

2

0

4

100

94 / 213

0

1

0

1

101

94 / 215

1

0

0

1

102

94 / 222

0

1

0

1

103

94 / 223

1

0

0

1

104

94 / 224

1

0

0

1

105

94 / 234

2

0

0

2

106

94 / 235

2

0

0

2

107

94 / 236

2

0

0

2

108

94 / 237

5

2

0

7

109

94 / 238

1

1

0

2

110

94 / 245

1

1

0

2

111

95 / 1

0

3

0

3

112

95 / 2

1

1

0

2

113

95 / 3

0

2

0

2

114

95 / 4

1

1

0

2

115

95 / 5

0

1

0

1

116

95 / 17

1

0

0

1

117

95 / 30

0

1

0

1

118

95 / 57

0

1

0

1

119

95 / 75

1

0

0

1

120

95 / 77

0

1

0

1

121

95 / 171

0

1

0

1

122

95 / 175

0

1

0

1

123

95 / 178

1

0

0

1

124

95 / 179

0

1

0

1

125

95 / 181

10

10

0

20

126

95 / 182

4

4

0

8

127

95 / 184

0

1

0

1

128

95 / 185

1

0

0

1

129

95 / 187

1

0

0

1

130

95 / 194

13

16

0

29

131

95 / 195

0

1

0

1

132

95 / 196

1

2

0

3

133

95 / 205

1

0

0

1

134

95 / 211

2

1

0

3

135

95 / 212

0

4

0

4

136

95 / 215

0

1

0

1

137

95 / 217

0

2

0

2

138

95 / 218

0

1

0

1

139

95 / 221

5

1

0

6

140

1,094 / 40

0

1

0

1

141

1,094 / 41

2

5

0

7

142

1,094 / 42

1

0

0

1

143

1,094 / 189

1

0

0

1

144

1,094 / 218

1

1

0

2

145

1,094 / 219

0

1

0

1

146

1,094 / 220

2

2

0

4

147

1,094 / 221

0

1

0

1

148

1,094 / 222

2

6

0

8

149

1,094 / 223

4

3

0

7

150

1,094 / 225

0

3

0

3

4,898

4,949

4

9,851

మతస స ఓటరర వవరరలల

నగరపపలక సససస ఓటరర జజబతధ
పతచనరణధధధకపరర మరరయమ మమనససపల కమషనరర,
గమసటటరర నగరపపలక సససస
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4365 NDX2431419
పపరర: సరసకకతతఖయన బలజజపలర

94-31/408

తసడడ:డ వనసకట రమణ బలజజపలర
ఇసటట ననస:90-3-385
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/409

తసడడ:డ పడసరద బబణతల
ఇసటట ననస:90-3-386
వయససస:20
లస: ససస స
94-31/410

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:90-3-389
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/413

తసడడ:డ కరశసఆల షపక
ఇసటట ననస:90-3-389
వయససస:63
లస: పప

4372 AP151010114105
పపరర: మరరయసబ షపక

4375 NDX1505942
పపరర: అననపపరర మమ కకరరవపరర

94-31/1290

Deleted
94-182/481

భరస : ఖమససస వల షపక షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:72
లస: ససస స

4378 NDX1889429
పపరర: ఆయయశర షపక

94-31/411

94-31/414

94-31/416

4386 AP151010141315
పపరర: అమకతవలర అగరనహహ తడస

94-31/417

భరస : రరధతకకకషర వరపడసరద అగరనహహ తడస
ఇసటట ననస:90-3-392
వయససస:55
లస: ససస స
94-31/420

భరస : భవనతనరరయణ� �
ఇసటట ననస:90-3-393
వయససస:44
లస: ససస స

4384 NDX1806563
పపరర: కమలమమ గసగరరజ

94-182/479

తసడడ:డ వర వనసకట ససబబబరరయబడడ గననవరప
ఇసటట ననస:90/3/394
వయససస:22
లస: ససస స

4373 AP151010114130
పపరర: ఖమజ షపక

94-31/412

4376 NDX1505918
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ కకరరవపరర

94-31/415

4379 NDX1220813
పపరర: నతజరరననసర షపక

94-182/480

భరస : రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:47
లస: ససస స
94-182/482

4382 NDX1235233
పపరర: ఖమసససవరల షపక

94-182/483

తసడడ:డ అబబబల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:77
లస: పప
94-182/484

4385 NDX1235258
పపరర: శకనవరస రరడడడ లలళళ

94-182/485

భరస : లకడమ వరపడసరద రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:90-3-391
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషర రరడడడ లలలర
ఇసటట ననస:90-3-391
వయససస:48
లస: పప

94-31/418
4387 NDX1688136
పపరర: వనసకట ఆనసద వరర న
అగరనహహ తడస
తసడడ:డ రరధతకకషర వర పడసరద అగరనహహ తడస
ఇసటట ననస:90-3-392
వయససస:27
లస: పప

94-31/419
4388 AP151010141316
పపరర: రరధతకకషరవరపడసరద అగరనహహ తడస

తసడడ:డ రరమకకషరమమచతరర అగరనహహ తడస
ఇసటట ననస:90-3-392
వయససస:59
లస: పప

4390 NDX2233112
పపరర: ససజన నలర పననన

4391 JBV2454437
పపరర: భబవనతనరరయణ నలర పననన� �

94-31/421

తసడడ:డ భబవనతనరరయణ నలర పననన
ఇసటట ననస:90-3-393
వయససస:22
లస: పప
94-30/684

94-30/1081

తసడడ:డ ససబబ రరడడ కకరరవపరర
ఇసటట ననస:90/3/390
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:27
లస: పప

4383 NDX0678078
పపరర: వ ఎస ఆర కజ వజయ కలమమర
గసగరరజ
తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:90-3-391
వయససస:61
లస: పప

4370 NDX2670826
పపరర: పపషరషవత కకడడరర

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:90-3-389
వయససస:40
లస: పప

తలర : నజరరననసర షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:26
లస: ససస స
4381 NDX1235225
పపరర: అబబబల కరరమ బశర షపక

94-182/478

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:90-3-388
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కకరరవపరర
ఇసటట ననస:90/3/390
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మమసర షపక
ఇసటట ననస:90-3-390
వయససస:32
లస: ససస స

4392 NDX2194637
పపరర: సరహహత గననవరపప

94-30/1080

భరస : మసరసనన రరఫ షపక
ఇసటట ననస:90-3-389
వయససస:60
లస: ససస స

4374 AP151010114106
పపరర: మసరసనన రరఫ షపక

4389 JBV2461465
పపరర: అనసతలకడమ� పప పపరర�

4369 NDX2602779
పపరర: కలమమరర కకడడరర

4367 NDX1126465
పపరర: చసదడశశఖర బలజజపలర

తసడడ:డ లసగజశశరరరవప బలజజపలర
ఇసటట ననస:90-3-385
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:90-3-388
వయససస:62
లస: ససస స

4371 NDX2391464
పపరర: రహమత షపక

4380 NDX1220805
పపరర: మమబమబ షపక

94-182/477

భరస : వనసకట రమణ బలజజపలర
ఇసటట ననస:90-3-385
వయససస:53
లస: ససస స

4368 NDX2474252
పపరర: లమవణఖ బబణతల

4377 NDX3281482
పపరర: నససమమ షపక

4366 NDX2042315
పపరర: శవ కలమమరర బలజజపలర

4393 NDX1256312
పపరర: రరమగగపరలశరససస స చటటట
తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:90/3/394
వయససస:57
లస: పప

94-31/422

తసడడ:డ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:90-3-393
వయససస:49
లస: పప
94-30/685

94-30/686
4394 NDX0357285
పపరర: వర వనసకట ససబబబ రరయబడడ
గననవరపప
తసడడ:డ ససరరఖ నతరరయణ మమరరస గననవరపప
ఇసటట ననస:90/3/394
వయససస:60
లస: పప
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94-31/1157

భరస : ససతతరరమ రరవప అఇనతల
ఇసటట ననస:90-3-394
వయససస:40
లస: ససస స
4398 NDX2370286
పపరర: జనతథ బబగమ షపక

94-31/424

94-31/427

94-31/430

94-31/433

94-31/953

94-31/436

94-31/1160

4408 NDX3086865
పపరర: అమకత ఆరర

4411 NDX0538256
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

4414 NDX0545129
పపరర: రరజ బతష
స ల

4417 NDX2562312
పపరర: శశషరచలపత రరవప టట

94-31/440

4420 NDX0697714
పపరర: శవరరమకకషర కకమమరరజ

94-198/1052

భరస : వనసకట ససరరఖపడకరశస ఏలర సరరజ
ఇసటట ననస:90/3/412
వయససస:60
లస: ససస స

4423 JBV2948529
పపరర: శక చకకపరణణ ఏలర సరరజ

4403 NDX0945550
పపరర: గరరరకలమమర అపషరరజ

94-31/429

4406 NDX2370252
పపరర: బడహమ రరడడ రరవప

94-31/432

4409 NDX2827947
పపరర: మసరసనయఖ బటటటల

94-31/1158

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:90-3-404
వయససస:26
లస: పప
94-31/434

4412 NDX2077866
పపరర: జరజన ససజదత పప తషల

94-31/435

తసడడ:డ వనసకట రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:26
లస: పప
94-31/437

4415 NDX0545277
పపరర: భబససర రరవప బతష
స ల

94-31/438

తసడడ:డ బబడడ యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:50
లస: పప
94-31/954

4418 JBV2947141
పపరర: కలససమ కకమమరరజ

94-31/439

భరస : సతఖనతరరయణ కకమమరరజ
ఇసటట ననస:90-3-411
వయససస:65
లస: ససస స
94-31/441

తసడడ:డ సతఖనతరరయన కకమమరరజ
ఇసటట ననస:90-3-411
వయససస:40
లస: పప
94-31/443

94-31/426

తసడడ:డ బబలర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-3-403
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతయబడడ టట
ఇసటట ననస:90-3-409 5/3
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమమరరజ
ఇసటట ననస:90-3-411
వయససస:36
లస: పప
4422 JBV2947588
పపరర: ససరరఖపడభబవత ఏలర సరరజ

94-31/431

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:27
లస: పప
4419 NDX0678169
పపరర: కకషరమహన కకమమరరజ

4405 NDX2258390
పపరర: నతగమమ ఆరర

4400 NDX2370278
పపరర: ఖమదర జలమన అబబబల

తసడడ:డ మమధవరరవప అపషరరజ
ఇసటట ననస:90-3-401
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-3-408
వయససస:31
లస: పప
4416 NDX3109212
పపరర: మసరసనయఖ బటటటల

94-31/428

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-3-403
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ఓరరష
ఇసటట ననస:90-3-407
వయససస:68
లస: ససస స
4413 NDX0545004
పపరర: బబజ బతష
స ల

4402 NDX0683318
పపరర: వనసకటనరసమమ పప తత
స రర

94-31/423

తసడడ:డ వరహబ అబబబల
ఇసటట ననస:90-3-400
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబలర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-3-403
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-3-403
వయససస:72
లస: పప
4410 NDX2600112
పపరర: పపటర మమ ఓరరష

94-31/425

భరస : సతఖనతరరయణరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:90-3-401
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బడహమరరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-3-403
వయససస:39
లస: ససస స
4407 NDX2293579
పపరర: బబలర రరడడడ ఆరర

4399 NDX2370351
పపరర: యలర యఖ రరవప

4397 NDX2370344
పపరర: గరత రరవప

భరస : యలర యఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:90-3-400
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:90-3-400
వయససస:42
లస: పప

భరస : గరరరకలమమర అపషరరజ
ఇసటట ననస:90-3-401
వయససస:37
లస: ససస స
4404 NDX2293611
పపరర: లకడమ ఆరర

94-30/687

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:90/3/400
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖమదర జలమన షపక
ఇసటట ననస:90-3-400
వయససస:40
లస: ససస స
4401 NDX0945527
పపరర: రరజఖస అపషరరజ

4396 NDX0985176
పపరర: రరజకలమమరర బబపతష

4421 JBV2947125
పపరర: సతఖనతరరయణ కకమమరరజ

94-31/442

తసడడ:డ నతరరయణరరవప కకమమరరజ
ఇసటట ననస:90-3-411
వయససస:69
లస: పప
94-31/444

తసడడ:డ వనసకట ససరరఖ పడకరశస ఏలర సరరజ
ఇసటట ననస:90-3-412
వయససస:38
లస: పప

94-31/445
4424 JBV2947596
పపరర: వనసకటససరఖపడకరశస యలర సరరజ

తసడడ:డ కజశవరరవప పడకరశస
ఇసటట ననస:90-3-412
వయససస:63
లస: పప
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4425 NDX2205144
పపరర: పససరర సక శరరష పససరర సక

94-31/446

తసడడ:డ పససరర సక పససరర సక
ఇసటట ననస:90-3-935
వయససస:22
లస: ససస స
4428 NDX0170274
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల�

94-32/50

94-182/488

94-182/491

94-31/447

94-32/1228

94-32/1231

94-31/450

తసడడ:డ చచసచసరరడడడ దతశరశరల
ఇసటట ననస:90-4-118
వయససస:41
లస: పప

4438 NDX2402428
పపరర: రరజఖలకడమ కళరస

4441 NDX3010758
పపరర: రరజ మరరసపల

4444 NDX2774172
పపరర: ససబడమణఖ శరమ కలలర స

4447 AP151010114145
పపరర: శవ బసడడ�

94-31/452

4450 NDX0538025
పపరర: రరణణ బతష
స ల

94-31/448

4453 NDX1501932
పపరర: మసగమమ ఉసడడల
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఉసడడల
ఇసటట ననస:90-4-119
వయససస:33
లస: ససస స

4433 NDX1605411
పపరర: దసరరర పడసరద పసననపరరడడ

94-182/490

4436 NDX1605320
పపరర: అపరష రరవప వనపలర

94-182/493

4439 NDX2402410
పపరర: ససరరడడడ కళరస

94-31/449

తసడడ:డ చసదడ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-4
వయససస:66
లస: పప
94-32/1229

4442 NDX2727303
పపరర: రమణ వనమబల

94-32/1230

భరస : జజన బబబబ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-39
వయససస:33
లస: ససస స
94-31/1185

4445 NDX1235555
పపరర: గగవసదమమ భబరతకవ

94-182/494

భరస : సవరయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-101
వయససస:47
లస: ససస స
94-31/451

4448 NDX2071025
పపరర: యలమసదమమ ఉరవకకసడ

94-32/51

భరస : అసజయఖ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-112
వయససస:58
లస: ససస స
94-31/453

భరస : లలయఖ
ఇసటట ననస:90-4-118
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/495

94-182/487

తసడడ:డ మమరయఖ వనపలర
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగవసదయఖ�
ఇసటట ననస:90-4-109
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-113
వయససస:23
లస: పప
4452 NDX0110064
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దతశరశల

94-182/492

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస కలలర స
ఇసటట ననస:90-4-52
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:90-4-105
వయససస:54
లస: ససస స
4449 NDX2148816
పపరర: అసజ బతష
స ల

4435 NDX1605221
పపరర: కకసడల రరవప కరపప

4430 NDX1605353
పపరర: ఆదదలకడమ వనపలర

తసడడ:డ శవ పసననపరరడడ
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబల లసగయఖ మరరసపల
ఇసటట ననస:90-4-35
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ అలస మహమమద
ఇసటట ననస:90-4-44
వయససస:19
లస: పప
4446 NDX1253632
పపరర: మసగమమ మలలర ల

94-182/489

భరస : ససరరకడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-4
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల లసగయఖ మరరసపల
ఇసటట ననస:90-4-35
వయససస:22
లస: ససస స
4443 NDX2721082
పపరర: యబసఫ మహమమద

4432 NDX1605163
పపరర: సతఖవత కరపప

94-32/49

భరస : అపరష రరవప
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరడడయఖ కరపప
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-4
వయససస:31
లస: ససస స
4440 NDX3010899
పపరర: శరరష మరరసపల

94-182/486

భరస : మరరడడయఖ కరపప
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరడడయఖ కరపప
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:28
లస: పప
4437 NDX2402436
పపరర: ఆలలఖఖ కళరస

4429 NDX1605155
పపరర: సతష కలమమర కరపప

4427 NDX0171439
పపరర: శకనస బతష
స ల�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� భకలసల
ఇసటట ననస:90-3-974
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మరరడడయఖ కరపప
ఇసటట ననస:90-3-A/
వయససస:27
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర కరపప
ఇసటట ననస:90-3-A/1
వయససస:35
లస: ససస స
4434 NDX1605130
పపరర: నతగరరజ కరపప

94-30/688

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:90-3-949
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబనన� భకలసల
ఇసటట ననస:90-3-974
వయససస:66
లస: పప
4431 NDX1605189
పపరర: నతగదసరర కరపప

4426 NDX1275973
పపరర: లకకమ కడతరర

4451 NDX0721951
పపరర: బబలయఖ సరధస

94-31/454

తసడడ:డ చచననయఖ సరధస
ఇసటట ననస:90-4-118
వయససస:43
లస: పప
94-182/496

4454 NDX1501957
పపరర: రమణ రరడడడ ఉసడడల

94-182/497

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఉసడడల
ఇసటట ననస:90-4-119
వయససస:34
లస: పప
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94-32/52

భరస : హహసపసన బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-120/1
వయససస:34
లస: ససస స
4458 NDX1252477
పపరర: శకనవరసస తడడకమలర

94-31/456

94-182/500

94-182/503

94-32/54

94-32/57

94-32/1226

94-182/505

తసడడ:డ పరశతతలల చలర
ఇసటట ననస:90-4-365
వయససస:58
లస: పప

4468 AP151010114054
పపరర: మబకరసర బబగస షపక�

4471 NDX2779312
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరచ

4474 NDX2764736
పపరర: వరరమ రరజ ఓరరచ

4477 NDX1220730
పపరర: చననమమమయ

94-182/508

4480 NDX1220763
పపరర: అపషమమ చలమర

94-32/55

4483 NDX0087437
పపరర: వనసకట రమణ గననవరపప

4463 NDX2042463
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆవపల

94-182/502

4466 NDX1754705
పపరర: శకనవరస రరడడ కకల

94-182/504

4469 AP151010114827
పపరర: మరరబ షసక�

94-32/56

భరస : ఖమససస� షపక
ఇసటట ననస:90-4-312
వయససస:82
లస: ససస స
94-31/1174

4472 NDX2779346
పపరర: శకలకడమ బతష
స ల

94-31/1175

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-333
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/1227

4475 NDX2025220
పపరర: రమణ కలమమరర ఆకలరత

94-198/81

భరస : రరజ ఆకలరత
ఇసటట ననస:90-4-335
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/506

4478 NDX0876425
పపరర: రమమదడవ� భబరతకవ�

94-182/507

భరస : వనసకయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-364
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/509

భరస : వనసకటనరరయణ చలర
ఇసటట ననస:90-4-365
వయససస:48
లస: ససస స
94-182/511

94-182/499

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:90-4-235
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమకకషర రరయన
ఇసటట ననస:90-4-364
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన రరయన
ఇసటట ననస:90-4-364
వయససస:40
లస: పప
4482 NDX1220748
పపరర: వనసకట నతరరయణ చలమర

94-31/457

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-333
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సప మరరజ వసస
ఇసటట ననస:90-4-340
వయససస:28
లస: పప
4479 NDX1220722
పపరర: రరమకకషర రరయన

4465 NDX0537795
పపరర: రమమదడవ పలలర

4460 NDX2042380
పపరర: కలమమరర నలర బబ తషల

తసడడ:డ పప లయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-333
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-333
వయససస:33
లస: ససస స
4476 NDX1221050
పపరర: సరయ వసస

94-182/501

భరస : మహబమబ ససభబన� శఇక
ఇసటట ననస:90-4-312
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన లమజర జరలబ
ఇసటట ననస:90-4-324
వయససస:22
లస: పప
4473 NDX2764793
పపరర: రమణ ఓరరచ

4462 NDX2042422
పపరర: జజకబ నలర బబ తషల

94-31/455

భరస : యసయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతతఖనసదస పలలర
ఇసటట ననస:90-4-233
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన ఆల� షపక
ఇసటట ననస:90-4-312
వయససస:41
లస: ససస స
4470 NDX2233310
పపరర: ఆనసదబబబబ జరలబ

94-182/498

తసడడ:డ కకటటశ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:34
లస: పప
4467 AP151010114338
పపరర: రరహనతబబగస షపక�

4459 NDX2042497
పపరర: మసగమమ ఆవపల

4457 NDX2077726
పపరర: లకడమ అచచ

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర అచచ
ఇసటట ననస:90-4-124
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-156
వయససస:56
లస: ససస స
4464 NDX2042323
పపరర: యసయఖ నలర బబ తషల

94-32/53

తసడడ:డ పడసరద బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-120/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరసయఖ
ఇసటట ననస:90-4-124
వయససస:27
లస: పప
4461 NDX2042356
పపరర: సరసబమమ నలర బబ తషల

4456 NDX2263929
పపరర: హహసపసన బసడతరర

4481 NDX1220755
పపరర: పరశతతలల చలమర

94-182/510

తసడడ:డ వనసకరనతరరయణ చలర
ఇసటట ననస:90-4-365
వయససస:26
లస: పప
94-30/689

భరస : వర వనసకట ససబబబరరయబడడ గననవరపప
ఇసటట ననస:90/4/394
వయససస:54
లస: ససస స

94-182/1535
4484 NDX2935989
పపరర: సరసబశవ నతయక బబణతవతష

తసడడ:డ చనబకరరర నతయక బబణతవతష
ఇసటట ననస:90-4-414
వయససస:31
లస: పప
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4485 NDX2304491
పపరర: ససబబలకడమ అపషజజఖససల

94-182/512

భరస : రరమశశషష అపషజజఖససల
ఇసటట ననస:90-4-415
వయససస:65
లస: ససస స
4488 NDX2417640
పపరర: వరబబబబ యరకగగపప

94-182/515

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప యరకగగపప
ఇసటట ననస:90-4-417
వయససస:42
లస: పప
4491 NDX0705442
పపరర: జయ భబరత రరడడడ యసపరటట

94-30/692

94-182/1197

4497 NDX2342491
పపరర: కకసడమమ తషరక
భరస : వనసకట సరశమ తషరక
ఇసటట ననస:90-4-421
వయససస:56
లస: ససస స
4500 NDX3189735
పపరర: రరజ నతయక బబణతవతష
తసడడ:డ లకమయఖ నతయక బబణతవతష
ఇసటట ననస:90-4-424
వయససస:18
లస: పప

94-31/966

94-30/693

భరస : శవ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:26
లస: ససస స

94-38/810

4495 NDX2682615
పపరర: నతగలకడమ యసపటట

4498 NDX2309235
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప తషరక

4501 NDX2640530
పపరర: పపలర యఖ డడరసగబల

4504 NDX2592749
పపరర: వనసకయమమ బసడతరర

4507 NDX2726008
పపరర: కకటపరటట వనసకటటష

94-32/1008

4510 NDX2795029
పపరర: లకమయఖ చలర

94-182/1198

4513 NDX1303536
పపరర: లకకమ ఆవపలమసద
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:32
లస: ససస స

94-182/516

4496 NDX2307130
పపరర: కకకషరవనణణ తషరక

94-182/517

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తషరక
ఇసటట ననస:90-4-421
వయససస:30
లస: ససస స
94-182/519

4499 NDX2307239
పపరర: వనసకటసరశమ తషరక

94-182/520

తసడడ:డ బడహమయఖ తషరక
ఇసటట ననస:90-4-421
వయససస:64
లస: పప
94-182/1199

4502 NDX2593036
పపరర: లకడమ చలమర

94-30/1091

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:90-4-429
వయససస:71
లస: ససస స
94-26/1048

4505 NDX2664530
పపరర: జజఖత చలమర

94-198/965

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-4-430
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/1176

4508 NDX2582203
పపరర: శరసబయఖ చలమర

94-31/967

తసడడ:డ రరమదతసస
ఇసటట ననస:90-4-433
వయససస:48
లస: పప
94-31/1177

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:30
లస: పప
94-32/1010

4493 NDX2305936
పపరర: కకటటశశరమమ యపరటట
భరస : పపరర రరడడడ యపరటట
ఇసటట ననస:90-4-419
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటపరటట పసదబ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:90-4-432
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-4-434
వయససస:30
లస: ససస స
4512 NDX2593150
పపరర: లకడమ చలమర

4492 NDX2641512
పపరర: అసజరరడడడ వపదసమమలమ

94-30/691

తసడడ:డ పపరరరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:90/4/419
వయససస:34
లస: పప

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-4-430
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:90-4-432
వయససస:46
లస: ససస స
4509 NDX2593143
పపరర: శవ నతగజశశర రరవప చలమర

4490 NDX0629634
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యమసపరటట

94-30/690

తసడడ:డ సతఖస దడరసగబల
ఇసటట ననస:90-4-425/26
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరశసహ రరవప
ఇసటట ననస:90-4-429
వయససస:25
లస: ససస స
4506 NDX2431336
పపరర: ఆదసబ షపక

4489 NDX0707281
పపరర: లలతత యమపరటట

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తషరక
ఇసటట ననస:90-4-421
వయససస:34
లస: పప
94-30/1295

94-182/514

భరస : వరబబబబ యరకగగపప
ఇసటట ననస:90-4-417
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వననసటటసవరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-419
వయససస:29
లస: ససస స
94-182/518

4487 NDX2417657
పపరర: వజయశక యరకగగపప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస శరససస స అపరషజజససఖల
ఇసటట ననస:90-4-415
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసగల రరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-419
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-419
వయససస:76
లస: పప

4503 NDX2581924
పపరర: లకడమ ఇరర

94-182/513

భరస : జయ భబరత రరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:90/4/419
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరరరడడడ యసపరటట
ఇసటట ననస:90/4/419
వయససస:39
లస: పప
4494 NDX2680296
పపరర: పసరర రరడడ యసపటట

4486 NDX2306603
పపరర: రరమశశషష అపరషజజససఖల

4511 NDX2615177
పపరర: రరమబ చలమర

94-32/1009

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:27
లస: పప
94-198/82

4514 NDX2660470
పపరర: పసదబ సససగయఖ యనమసదల

94-198/966

తసడడ:డ వనసకట నరరస
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:45
లస: పప
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94-198/967

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-435
వయససస:18
లస: ససస స
4518 NDX2827970
పపరర: నతగజశశర రరవప వగకహల

94-31/1178

4519 NDX3147295
పపరర: నతగజశశరరరవప వగకహల

94-31/971

94-31/1180

తలర : సస వ ఏల శరమ టటగరత
ఇసటట ననస:90-4-440
వయససస:29
లస: పప

4522 NDX2713113
పపరర: ససజనఖ ససజకస

4517 NDX2713204
పపరర: ససనసద దడవ థసపకలలమ

94-31/969

తసడడ:డ రమమరరవప థసపకలలమ
ఇసటట ననస:90-4-436
వయససస:21
లస: ససస స
94-182/1536

తసడడ:డ ససజవరరవప వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-436
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనమ రరడడడ సరయకస
ఇసటట ననస:90-4-440
వయససస:41
లస: పప
4524 NDX2792513
పపరర: శకనవరస శరమ టటగరరస

94-31/968

తసడడ:డ రరయపష సతతఖల
ఇసటట ననస:90-4-436
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:90-4-436
వయససస:53
లస: పప
4521 NDX2713089
పపరర: గబరవ రరడడడ సరయకస

4516 NDX2713188
పపరర: మధస సతతఖల

4520 NDX2713170
పపరర: లకడమ బతషల

94-31/970

భరస : సతఖనతరరయణ బతషల
ఇసటట ననస:90-4-439
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/972

4523 NDX2792463
పపరర: వ ఏల నరసససహ టటగరత

భరస : గబరవ రరడడడ ససజకస
ఇసటట ననస:90-4-440
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భవన శసకరయఖ టటగరత
ఇసటట ననస:90-4-440
వయససస:65
లస: పప

94-181/1386
4525 NDX2913697
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ అనసరరధ
లసక
తసడడ:డ వనసకట రరమ సతడ
ఇసటట ననస:90-4-440
వయససస:44
లస: ససస స

4526 NDX2772721
పపరర: శశభ దడవ టటగరకత

94-31/1182 4528 NDX1968728
4527 NDX1968744
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
పపరర: శరత చసద పప లలకకసడ

94-182/1538

94-31/1179

94-31/1181

భరస : సస వ ఏల నరసససహస టటగరకత
ఇసటట ననస:90-4-440 FLAT 102
వయససస:60
లస: ససస స
4529 ndx0955732
పపరర: సరయ రరజ పప లలకకసడ

94-182/1537

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-441 FLAT 302 sai
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-441 flat 302 sai
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-441 F NO 302
వయససస:27
లస: పప

4530 SQX1757681
పపరర: లకడమ సప మరటట

4531 SQX1757699
పపరర: ససబబ రరవప సప మరగతష

4532 NDX2764280
పపరర: శరత చసద పప లలకకసడ

95-182/582

భరస : ససబబ రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:90-4-442
వయససస:63
లస: ససస స
4533 NDX2764306
పపరర: సరయ రరజ పప లలకకసడ

తసడడ:డ నతగయఖ సప మరగతష
ఇసటట ననస:90-4-442
వయససస:74
లస: పప
94-32/1232

4534 NDX2723310
పపరర: చసదడకల పసరరపప గబ

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-443
వయససస:28
లస: పప

భరస : వజయ కలవరర
ఇసటట ననస:90-4-444
వయససస:26
లస: ససస స

4536 NDX2826451
పపరర: వనసకట రతనస కసకకపరటట

4537 NDX2826477
పపరర: వనసకట పదతమవత కసకకపరటట

94-30/1297

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:62
లస: పప
4539 NDX2826519
పపరర: వనసకట శరరరధద కసకకపరటట

94-30/1300

4540 NDX2826238
పపరర: వనసకట మధసరరమ కసకకపరటట

94-31/1184

భసధసవప: వనసకట ఉమ మహహశశరర నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:63
లస: పప

4543 NDX3188257
పపరర: పసడడ రసగ రరవప జవపఆజ
తసడడ:డ సపశశవర తరస జవపఆజ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:70
లస: పప

4535 NDX3191947
పపరర: పసడడ రసగ రరవప జవపఆజ

94-30/1296

తసడడ:డ సపశశవర తరస జవపఆజ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:70
లస: పప
94-30/1298

4538 NDX3174851
పపరర: శశషష కలమమర జవరశజ

94-30/1299

తసడడ:డ పసడడ రసగ రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:44
లస: పప
94-30/1301

భరస : వనసకట శరరరధద కసకకపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:33
లస: ససస స
94-31/974

94-31/1183

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-443
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:36
లస: పప
4542 NDX2552735
పపరర: శవ రరమ పడసరద పససపపలలటట

95-182/583

4541 NDX2552529
పపరర: శవ రరమ పడసరద పససపపలలటట

94-31/973

భసధసవప: ఉమ మహహశశరర నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:63
లస: పప
94-31/1186

4544 NDX2808426
పపరర: లకడమ నరసమమ చడలవరడత

94-31/1187

భరస : నరసససహ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:65
లస: ససస స
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4545 NDX2794188
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పసరల

94-31/1188

తసడడ:డ రరమ రరవప పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:62
లస: పప
4548 NDX2794105
పపరర: మహన రరవప కకలర

94-31/1191

94-31/1194

94-31/1197

94-31/1200

94-31/1203

4555 NDX2794139
పపరర: ఆచచచమమ కనసమమరర

4558 NDX2829539
పపరర: అరరణ కలమమరర బతతగరరర

4561 NDX2794014
పపరర: ఖదర పరష షపక

94-31/1206

4564 NDX2808525
పపరర: మసజ లత కలలర స

భరస : అసజ బబబబ దతమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:39
లస: ససస స

4567 NDX2808327
పపరర: రతన కలమమర ఇటటకల

తసడడ:డ చలమయఖ ఏడడద
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:36
లస: పప

94-31/1201

4573 NDX2812469
పపరర: మమరర చరరగమరర
భరస : యయసప బబ చరరగమరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:35
లస: ససస స

4553 NDX2793743
పపరర: ఈశశర రరవప కలలర పలర

94-31/1196

4556 NDX2794337
పపరర: రరమ కకషర కణణత

94-31/1199

4559 NDX2794055
పపరర: హససన బబగబమ మహమమద

94-31/1202

భరస : ఖదర బబష మహమమద
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:43
లస: ససస స
94-31/1204

4562 NDX2792323
పపరర: నతగ మలర శశరర చతగసటటపరటట

94-31/1205

భరస : శవ పడసరద చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:42
లస: ససస స
94-31/1207

4565 NDX2792364
పపరర: శకనవరస రరవప చదలవరడ

94-31/1208

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:40
లస: పప
94-31/1210

4568 NDX2794345
పపరర: హహమ కణణత

94-31/1211

భరస : రరమ కకషర కణణత
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:39
లస: ససస స
94-31/1213

భరస : శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:38
లస: ససస స
94-31/1215

94-31/1193

తసడడ:డ శత రరమ చతరరఖలల కణణత
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయబలక ఇటటకల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:39
లస: పప

94-31/1212 4570 NDX2811214
4569 NDX2793792
పపరర: ససబడమణఖ కకరణ కలమమర ఏడడద
పపరర: శకలకడమ చదళవరడత

4572 NDX2800910
పపరర: వనణబ మమధవ పపరరల

94-31/1198

భరస : ససబడమణఖస కలలర స
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:41
లస: ససస స
94-31/1209

4550 NDX2829299
పపరర: లకడమ కకలర

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ కలలర పలర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నగరరరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:42
లస: పప
4566 NDX2793610
పపరర: శకదడవ దతమమరర

94-31/1195

భరస : ససధతకర రరడడడ బతతగరరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఏసశరరర రరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:43
లస: ససస స
4563 NDX2793701
పపరర: వర శసకర రరడడడ కలశస

4552 NDX2793545
పపరర: రమణ పసరల

94-31/1190

భరస : మహన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మబటట యఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ దతమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:45
లస: పప
4560 NDX2793776
పపరర: నతగ లకడమ కలలర పలర

94-31/1192

భరస : రరమ రరవప పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషర తతలకకటబ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:47
లస: ససస స
4557 NDX2793602
పపరర: అసజ బబబబ దతమమరర

4549 NDX2833796
పపరర: లకడమ కకలర

4547 NDX2793891
పపరర: రరమ రరవప పసరల

తసడడ:డ నతగ భమషణస పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహనరరవప కకలర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగపష తతలకకటబ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:50
లస: పప
4554 NDX2794063
పపరర: ఉమదడవ తతలకకటబ

94-31/1189

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:54
లస: పప
4551 NDX2792653
పపరర: కకషర తతలకకటబ

4546 NDX2793990
పపరర: అరరణ పసరల

4571 NDX2792430
పపరర: వనసకట రతనస ఏడడద

94-31/1214

భరస : ససబడమణఖస కకరణ కలమమర ఏడడద
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:36
లస: ససస స
94-31/1216

94-31/1217
4574 NDX2794311
పపరర: వర వనసకట దసరర పడసరద మబషసణణ

తసడడ:డ గగవసద రరజలల మబషసణణ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:33
లస: పప
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4575 NDX2793834
పపరర: రమదడవ ఇటటకల
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94-31/1218

భరస : రతన కలమమర ఇటటకల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:33
లస: ససస స
4578 NDX2793503
పపరర: ఉష రరణణ పచపతతర

94-31/1221

94-31/1224

94-31/1227

94-31/1230

94-31/1233

94-32/1014

భరస : జయ చసదడ కజ ఆదదతఖ జకస
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:27
లస: ససస స
4596 NDX3197696
పపరర: పరసడడరసగరరరవప జవరశజ

94-182/1539

94-31/1235

తసడడ:డ జగనతనథరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524 F.NO. 412
వయససస:52
లస: పప
4602 NDX2773638
పపరర: వరలకడమ గరడడ

4585 NDX2794089
పపరర: ననహ తతలకకటబ

4588 NDX2811131
పపరర: తడజససశఠర సరగజ చతగసటటపరటట

94-31/1228

94-31/1234

భరస : శకనవరస హరరదతసస
ఇసటట ననస:90-4-524 ,205KRISHNADEEPI
వయససస:42
లస: ససస స

94-31/1223

4583 NDX2794154
పపరర: జయ శక కనసమమరర

94-31/1226

4586 NDX2794360
పపరర: హహసపన సయద

94-31/1229

తసడడ:డ జరజడ హహసససఆన సయద
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:21
లస: పప
94-31/1231

4589 NDX2794212
పపరర: సరయ జజఖత బతతగరరర

94-31/1232

తసడడ:డ ససధతకర రరడడడ బతతగరరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:20
లస: ససస స

4591 NDX2558658
పపరర: వనసకట ఉమ మహహశశరర
నరహరరశశటట
భరస : శవ రరమ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:59
లస: ససస స

94-32/1012

4594 NDX2813269
పపరర: నతగ సరశత మలలర ల

94-32/1233

4597 NDX2974939
పపరర: నతగ లకడమ మమధసరర ననపషలర

4580 NDX2794352
పపరర: దసరర భవన మబషసణణ

తసడడ:డ మబటట యఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:24
లస: ససస స

4592 NDX2558633
పపరర: అనసష పససపపలలటట

94-32/1013

భరస : జయ చసదడ కజ ఆదదతఖ జకస
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగల కకశశర మమసడడ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరవతతరస జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:70
లస: పప
4599 NDX2069467
పపరర: మబతస యఖ కనసమమరర

94-31/1225

తసడడ:డ శవ పడసరద చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదకరర రరడడడ బతతగరరర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:18
లస: ససస స
4593 NDX2552693
పపరర: అనసష పససపపలలటట

4582 NDX2793925
పపరర: మమనక పసరల

94-31/1220

భరస : వర వనసకట దసరర పడసరద మబషసణణ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర తతలకకటబ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:20
లస: పప
4590 NDX2794253
పపరర: సరయ భమమక రరడడడ బతతగరరర

94-31/1222

తసడడ:డ రరమ రరవప పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జరజడ హహసససఆన సయద
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:23
లస: ససస స
4587 NDX2792950
పపరర: కకశరసతత రరడడడ మబననసగర

4579 NDX2954238
పపరర: జగల కకశశర మమసడడ

4577 NDX2793719
పపరర: శకలతత కలశస

భరస : వర శసకర రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: నతగ సరశత మమసడడ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప పసరల
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:28
లస: పప
4584 NDX2794196
పపరర: నససన
డ ససలమసనత సయద

94-31/1219

తసడడ:డ పప యబరరజ పచషతతర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పచషతతర
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:31
లస: ససస స
4581 NDX2793537
పపరర: మననజ పసరల

4576 NDX2793644
పపరర: శకనవరసరరవప పచపతతర

4595 NDX2692218
పపరర: అనసష పససపపలలటట

94-182/1200

భరస : జయ చసదడ కకషర ఆదదతఖ
ఇసటట ననస:90-4-524
వయససస:27
లస: ససస స
94-30/1302

4598 NDX2975001
పపరర: వర పడసరద ననపషలర

94-30/1303

భరస : వర పడసరద ననపషలర
ఇసటట ననస:90-4-524 FLAT NO-102
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరకరజ ననపషలర
ఇసటట ననస:90-4-524 FLAT NO-102
వయససస:41
లస: పప

4600 NDX2941193
పపరర: జయ శక కనసమమరర

4601 NDX2694883
పపరర: శవరరస పడసరద పససపపలలటట

94-182/1540

94-182/1201

తసడడ:డ మబతస యఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:90-4-524 F.NO.412
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనణబగగపరల సరశమ
ఇసటట ననస:90-4-524 SEETHAMMA COLO
వయససస:63
లస: పప

94-182/1202
4603 NDX2693398
పపరర: వనసకట ఉమ మహహశశరర
నరహరరశశటట
భరస : శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:90-4-524,VENKATA RAMANA
వయససస:59
లస: ససస స

4604 NDX2764892
పపరర: బల ససబడమణఖ శరససస స చలర

94-31/1236

భసధసవప: శత రరజజశశరర చలర
ఇసటట ననస:90-4-529
వయససస:47
లస: పప
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4605 NDX2771962
పపరర: శత రరజజశశరర చలర
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94-31/1237

భరస : బల ససబడమణఖ శరససస స చలర
ఇసటట ననస:90-4-529
వయససస:44
లస: ససస స
4608 NDX3201431
పపరర: శత రరజజశశరర చలర

4606 NDX2764975
పపరర: ఫణణ కకరణ శరమ చలర

94-31/1238

తసడడ:డ బల ససబడమణఖ శరససస స చలర
ఇసటట ననస:90-4-529
వయససస:27
లస: పప
94-30/1304

4609 NDX3076767
పపరర: బల ససబడమణఖ శరససస స చలర

4607 NDX2772002
పపరర: లకడమ చలర

94-32/1234

భరస : రరమమహన రరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-529
వయససస:63
లస: ససస స
94-31/1239

4610 NDX3192986
పపరర: శత రరజజశశరర చలర

94-182/1541

భరస : బల ససబడమణఖ శరససస స చలర
ఇసటట ననస:90-4-529 , ward no 26
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: శత రరజజశశరర చలర
ఇసటట ననస:90-4-529 , ward no 26
వయససస:48
లస: పప

భరస : బల ససబడమణఖ శరససస స చలర
ఇసటట ననస:90-4-529 , ward no 26
వయససస:48
లస: ససస స

4611 NDX2765006
పపరర: పడసననసజననయబలల చలమర

4612 NDX2806610
పపరర: గగసబ షపక

4613 NDX2263754
పపరర: మమనక తలకరయల

94-31/1240

తసడడ:డ బబల ససబడమణఖస చలమర
ఇసటట ననస:90-4-537
వయససస:25
లస: పప
4614 NDX0117275
పపరర: రరమ శవ నతగలకడమ� బసదవ�

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:90-4-539/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/59

తసడడ:డ చసదడశశఖర� భసధవ
ఇసటట ననస:90-4-540
వయససస:32
లస: ససస స
4617 NDX0914036
పపరర: జజఖత కకలమ

94-32/62

భరస : పడసరద బబణతల
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:41
లస: ససస స
4623 AP151010114353
పపరర: పడసరద బబణతల

94-32/68

94-32/1238

తసడడ:డ బబరకయఖ యయనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-544
వయససస:45
లస: పప

94-32/63

4621 AP151010114328
పపరర: అననపపరర బబణతల

4627 NDX2762367
పపరర: లకడమ మబకజశ అరరర న

94-32/69

94-32/66

94-32/1236

తలర : రరసబబబబ ఉపపటటరర
ఇసటట ననస:90-4-546
వయససస:35
లస: ససస స

94-32/64

4622 JBV1739903
పపరర: నతగజశశరరరవప బబణతల

94-32/67

4625 NDX2755833
పపరర: జసబబల పసచచయఖ

94-32/1237

తసడడ:డ ఏన బ గజడడమ
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:70
లస: పప
94-32/1239

4630 NDX2045053
పపరర: ఎనసమబల సరమమమ జఖస

4633 NDX2263499
పపరర: శకలకడమ ఉపపటటరర

4619 JBV1737956
పపరర: నరసససహ రరవప కకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబణతల
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:38
లస: పప

4628 NDX2931475
పపరర: పసచచజయమ జసబబల

94-182/1542

తసడడ:డ నలల గజడస
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:39
లస: పప
94-32/70

భరస : ఎనసమబల పడభబకర ఏనసమమళ
ఇసటట ననస:90-4-544
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/72

94-32/61

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కకల
ఇసటట ననస:90-4-541
వయససస:39
లస: పప

భరస : నన
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ఎనసమల
ఇసటట ననస:90-4-544
వయససస:23
లస: ససస స
4632 NDX2045020
పపరర: పడభబకర యయనసమబల

4618 JBV1734318
పపరర: శవనతగజశశరరరవప కకలమ

4624 NDX2760809
పపరర: చటటటమమ పసచచయఖ జమమమల

4616 NDX1016377
పపరర: వజయలకడమ కకలమ
భరస : శవ నతగజశశరరరవప కకలమ
ఇసటట ననస:90-4-541
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏన
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నన
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:38
లస: పప
4629 NDX2264026
పపరర: రరణణ ఎనసమల

94-32/60

భరస : వనసకటటశశరరర బబణతల
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబణతల
ఇసటట ననస:90-4-542
వయససస:42
లస: పప
4626 NDX2762375
పపరర: జల జరమస జమబమల

4615 NDX2263721
పపరర: శరసతకలమమరర తలకరయల

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కకలమ
ఇసటట ననస:90-4-541
వయససస:34
లస: పప
94-32/65

94-32/58

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:90-4-540
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:90-4-540
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరరససహ రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:90-4-541
వయససస:35
లస: ససస స
4620 AP151010114327
పపరర: మణణకలమమరర బబణతల

94-32/1235

4631 NDX1248798
పపరర: కసమమ మరసపలర

94-32/71

భరస : బబల కకషర మరరమపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-544
వయససస:52
లస: ససస స
94-32/73

4634 NDX2802460
పపరర: కగశలఖ రరయన

94-32/1240

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:90-4-547
వయససస:18
లస: ససస స
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4635 NDX2931194
పపరర: దసరర మమ ఈరర
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94-32/1241

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-548
వయససస:35
లస: ససస స
94-32/74

తసడడ:డ రసగనతయకలలల� ఓసతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:40
లస: ససస స

4639 AP151010114029
పపరర: ఈశఖరమమ ఒసటటదబ స�

94-32/77

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ఓసటపతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:41
లస: పప

4642 AP151010114045
పపరర: సససగరరరవప ఒసటటదబ స�

94-32/75

భరస : శకనవరస రరవప ఒసటటదబ స
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:45
లస: ససస స

4645 NDX3187077
పపరర: నతన ఒసటటదబ స

94-32/78

భరస : నతన
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:22
లస: ససస స

4648 NDX3187564
పపరర: శసకర బబజ భబరఠకవ

94-32/1244

94-32/80

భరస : అయఖపష చకకవరరస మమటరపలర
ఇసటట ననస:90-4-551
వయససస:33
లస: ససస స

4651 NDX1017193
పపరర: ససభదతడదడవ మమటరపలర

94-32/1247

94-32/83

తలర : ససభదతడ దడవ మమటరపలర
ఇసటట ననస:90-4-551
వయససస:39
లస: పప

4654 NDX0146639
పపరర: లకమయఖ కకపసషర

4643 NDX0545483
పపరర: సరమమ నతయక బసడతవత�

94-32/79

4646 NDX3124955
పపరర: కకటటశశర రరవప ఒసటటదబ స

94-32/1245

4649 NDX2804771
పపరర: భవన ఒసటటదబ స

94-32/1248

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/81

4652 NDX1007418
పపరర: లకడమ వనసకట ససతత
రరమమసజననయబలల దసరరబ
తసడడ:డ దదవరకర శరససస స దసరర
ఇసటట ననస:90-4-551
వయససస:36
లస: పప

94-32/84

94-32/1249
4655 NDX2720803
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట

భరస : నతగజశశరరరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:90-4-551
వయససస:73
లస: ససస స

4653 NDX1006576
పపరర: అయఖపష చకకవరరస మమటట టపలర

94-32/76

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఒసటటదబ స
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సయమనత భరరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:21
లస: పప

4650 NDX1017185
పపరర: లకడమపడశరసత మమటరపలర

4640 NDX0853374
పపరర: నతన ఒసటటదబ స�

తసడడ:డ కలనన నతయక� ఓసతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఒసటటదబ స
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:28
లస: పప
94-32/1246

94-182/1543

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� ఓసతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ఓసతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:47
లస: పప
94-32/1243

4637 NDX2869279
పపరర: నతగలకడమ గదతశల

తసడడ:డ తరరపరలల గదతశల
ఇసటట ననస:90-4-549
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససగరరరవప� ఓసతడఢఢ డ
ఇసటట ననస:90-4-550
వయససస:42
లస: ససస స

4641 NDX0593038
పపరర: రసగనతయకలలల ఓసటటదబ స�

4647 NDX2802452
పపరర: వనసకట లకడమ ఒసటటదబ స

94-32/1242

భరస : తరరపరల
ఇసటట ననస:90-4-549
వయససస:38
లస: ససస స

4638 NDX0862896
పపరర: ఒసటటదబ స మలలర శశరర�

4644 NDX3163359
పపరర: ఈశశరమమ ఒసటటదబ స

4636 NDX2832004
పపరర: రమణ గదతశల

94-32/82

తసడడ:డ మబతఖమయఖ కకపసషర
ఇసటట ననస:90-4-551
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ధశరద రరమ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-555
వయససస:47
లస: పప
4658 NDX1338052
పపరర: రమమదడవ వషష
ర మలకల

భరస : రరమకకటటశశర రరవప పససపపటటటట
ఇసటట ననస:90-4-555
వయససస:40
లస: ససస స

94-32/1251
4657 NDX2720811
పపరర: జజఖత సశరరప కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-555
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప వషషననసమలకల
ఇసటట ననస:90-4-562
వయససస:57
లస: ససస స

4659 NDX1338060
పపరర: ససరజష వషష
ర మలకల

4660 NDX0853184
పపరర: చన బబజర మబపరషళళ�

4661 NDX0139279
పపరర: ఇసదదర అసదసగబల

4656 NDX2727444
పపరర: రరమ దడవ పససపపటటటట

94-32/1250

94-182/522

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప వషషననసమలకల
ఇసటట ననస:90-4-562
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దతసస� మమపషళ
ఇసటట ననస:90-4-562/2
వయససస:41
లస: పప

4662 NDX0862490
పపరర: దసరర మమ భరతకవ�

4663 NDX2066364
పపరర: తరపటమమ ననరరకసటట

భరస : సరయనన� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:50
లస: ససస స

94-32/86

భరస : దసరర యఖ ననరరకసటట
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:33
లస: ససస స

94-32/85

94-182/521

94-182/523

భరస : అనల అసదసగబల
ఇసటట ననస:90-4-563
వయససస:39
లస: ససస స
94-182/524

4664 NDX0545590
పపరర: బబరత కవ లకడమ

94-182/525

భరస : శవ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:33
లస: ససస స
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4665 NDX0139113
పపరర: గసగమమ భబరతకవ
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94-182/526

భరస : పప లయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:58
లస: ససస స
4668 NDX0110460
పపరర: శవయఖ భబరతకవ

94-182/529

94-182/531

94-32/88

94-182/533

94-30/694

94-32/93

94-182/535

భరస : పడసరద చలమర
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:31
లస: ససస స

4678 NDX2901072
పపరర: చనన పరలపరరస

4681 NDX2263531
పపరర: రమణ దడవళర

4684 NDX2623304
పపరర: లకడమ దడవ దడవళర

4687 NDX2505204
పపరర: ససజజత ఐలస

94-32/96

4690 NDX1835513
పపరర: ససహససన పలలర

94-32/1252

4693 NDX2264133
పపరర: పడసరద చలమర
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:33
లస: పప

4673 NDX0862524
పపరర: పప లమమ భరతకవ�

94-32/87

4676 NDX0168773
పపరర: చన దసరర యఖ గసధస

94-32/90

4679 NDX2816650
పపరర: చనన పరలపరరస

94-32/1253

భరస : జయ పరల
ఇసటట ననస:90-4-570/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/91

4682 NDX2263689
పపరర: దసరర రరవప దడవళర

94-32/92

తలర : రమణ దడవళర
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:23
లస: పప
94-32/1015

4685 NDX0153338
పపరర: రరమజమమ వనమబల

94-182/534

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/94

4688 NDX2505303
పపరర: రమమదడవ ఐలస

94-32/95

భరస : కకటటశశరరరవప ఐలస
ఇసటట ననస:90-4-573
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/536

భరస : కకటటశశరరరవప పలలర
ఇసటట ననస:90-4-573
వయససస:25
లస: ససస స
94-32/97

94-182/1203

తసడడ:డ లకమణ గసధస
ఇసటట ననస:90-4-570
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఐలస
ఇసటట ననస:90-4-573
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఐలస
ఇసటట ననస:90-4-573
వయససస:29
లస: పప
4692 NDX2263960
పపరర: ఆదదలకడమ చలమర

94-32/89

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:31
లస: పప
4689 NDX2505386
పపరర: శకనవరసరరవప ఐలస

4675 NDX2505394
పపరర: వససస అకకమ మహమమద

4670 NDX2658136
పపరర: బబజ రరవప భబరత కవ

భరస : ససబబబరరవప� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-566
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దడవళర
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడవళర
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:26
లస: పప
4686 NDX0111948
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమబల

94-182/532

భరస : జయ పరల
ఇసటట ననస:90-4-570/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నతతనయయలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:90-4-571
వయససస:32
లస: ససస స
4683 NDX2263770
పపరర: రమమష దడవళర

4672 NDX0111674
పపరర: శకనవరసరరవప అయలస

94-182/528

తసడడ:డ సరయనన భబరత కవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అసర స మహమమద
ఇసటట ననస:90-4-570
వయససస:20
లస: పప

భరస : అససర స మహమమద
ఇసటట ననస:90-4-570
వయససస:37
లస: ససస స
4680 NDX1669128
పపరర: మరరయమమ పరలపరరస

94-182/530

తసడడ:డ రమమదడవ అయలస
ఇసటట ననస:90-4-565
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� భబఱటపకకశ
ఇసటట ననస:90-4-566
వయససస:64
లస: పప
4677 NDX2066349
పపరర: యససమన మహమమద

4669 NDX1321454
పపరర: సరయనన భరతకవ

4667 NDX1235894
పపరర: బబల కకషర భరతకవ

తసడడ:డ పప లయఖ భరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయమబలల భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:48
లస: పప

భరస : హహససజసన బసడతరర బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-565
వయససస:29
లస: ససస స
4674 NDX0167890
పపరర: ససబబబరరవప భబరతకవ�

94-182/527

తసడడ:డ పప లయఖ లలట భరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-564
వయససస:33
లస: పప
4671 NDX1222140
పపరర: కకషరమమ బసడతరర

4666 NDX2168970
పపరర: సరయ భరతకవ

4691 NDX1321447
పపరర: గసగమమ భరతకవ

94-182/537

భరస : యయమబలల భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-574
వయససస:83
లస: ససస స
94-32/98

4694 NDX2723476
పపరర: రరమబ నసదతఖలమ

94-32/1254

తసడడ:డ రరసబబబ
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:33
లస: పప
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4695 NDX2723658
పపరర: లకమణ రరవప నసదతఖల

94-32/1255

తసడడ:డ రసబబబబ
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:26
లస: పప
4698 NDX2263515
పపరర: రజయమ ససలమసనత షపక

94-32/99

94-32/102

94-32/105

94-32/108

94-32/111

94-32/114

94-32/117

తసడడ:డ కకటయఖ� బబ ఢచపపఢక
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:36
లస: పప

4708 NDX1692665
పపరర: మబతతఖలమమ ససరరగరరర

4711 NDX0118000
పపరర: గబరవమమ ససరరగరరర�

4714 NDX0688010
పపరర: లకమమమ ససరరగరరర�

4717 NDX0169391
పపరర: ససదబయఖ ససరరగరరర�

94-32/120

4720 NDX0915264
పపరర: మలర కరరరర న రరజ ససరరగరరర

94-32/109

4723 NDX2071090
పపరర: గబలమస హరనద మహమమద
తసడడ:డ షబబర గబలమస
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:38
లస: పప

4703 NDX0914143
పపరర: దసరర మమ ససరరగరరర�

94-32/104

4706 NDX0118034
పపరర: యలర మమ ససరరగరరర�

94-32/107

4709 NDX2114270
పపరర: మబత లసగమమ ససరరగరరర

94-32/110

భరస : శకనస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:43
లస: ససస స
94-32/112

4712 NDX0117036
పపరర: జరజతషన నషర షపక�

94-32/113

భరస : బబజ� శపస
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:56
లస: ససస స
94-32/115

4715 NDX1692624
పపరర: మహస కరళ ససరరగరరర

94-32/116

తసడడ:డ మగరలమల ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:27
లస: పప
94-32/118

4718 NDX0853200
పపరర: నతతనయయలల పరలపరరస

94-32/119

తసడడ:డ రవ శఖ
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:30
లస: పప
94-32/121

తసడడ:డ నగజశ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:33
లస: పప
94-32/123

94-32/101

భరస : దసరర మమ� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ దతసస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:33
లస: పప
4722 NDX0145151
పపరర: బబజ బబ డచపపడడ�

94-32/106

భరస : మసరసన� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నగజష ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:28
లస: పప
4719 NDX1692715
పపరర: శవరజ రరజ ససరరగరరర

4705 NDX0117176
పపరర: ఫరతమమ షపక�

4700 NDX1692764
పపరర: మరరయమమ ససరరగరరర

భరస : మమవళళళ� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మగలమలల� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : షబబర గబలమస
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:68
లస: ససస స
4716 NDX1692640
పపరర: మమరయఖ ససరరగరరర

94-32/103

భరస : ఎరకయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశఖర� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:45
లస: ససస స
4713 NDX2071124
పపరర: ఖరఖరరననసరస గబలమస

4702 NDX0118257
పపరర: భదడమమ ససరరగరరర�

94-182/538

భరస : పసదబ తతళళయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరవపఫ� శపస
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:39
లస: ససస స
4710 NDX0118307
పపరర: సరమమమ జఖస పససపపలలటట�

94-32/100

తసడడ:డ మసరసన� ససరరగరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనన బబజర� మమపషళ
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:35
లస: ససస స
4707 NDX1692608
పపరర: ఈశశరమమ ససరరగరరర

4699 NDX1692723
పపరర: మమరమమ ససరరగరరర

4697 NDX2168939
పపరర: ఎలలన పసరరకజ

భరస : నతగయఖ పసరరకజ
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవరజ రరజ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:30
లస: ససస స
4704 NDX0862748
పపరర: కకటటశశరర మబపరషళర�

94-32/1256

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:90-4-575
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నతగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:27
లస: ససస స
4701 NDX1249028
పపరర: బజజమమ ససరరగరరర

4696 NDX2723484
పపరర: రమణ నసదతఖలమ

4721 NDX0167957
పపరర: గబరరబడహమస ససరరగరరర�

94-32/122

తసడడ:డ మసరసన� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:36
లస: పప
94-32/124

4724 NDX2493732
పపరర: రవపఫ షపక

94-32/125

తసడడ:డ బబజత షపక
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:44
లస: పప
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94-32/126

తలర : మబతతఖలమమ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:50
లస: పప
4728 NDX2071074
పపరర: షబబర గబలమస

94-32/129

94-32/132

94-32/135

94-31/458

94-32/139

94-32/142

94-32/145

4738 NDX2264067
పపరర: మబబనత చతసదదన పఠరన

4741 NDX2264083
పపరర: పరరశత రరవపరటట

4744 NDX0915124
పపరర: రరమబలల ససరరగరరర�

4747 NDX1006063
పపరర: నతగజశశర రరవప తరరపత

94-32/148

4750 NDX3004108
పపరర: పదమ బతషల

94-32/137

4753 NDX0118620
పపరర: జబబదత బబగస పఠరన�
తసడడ:డ మసరసన ఖమన� ఫథథణత
ఇసటట ననస:90-4-577/1
వయససస:31
లస: ససస స

4733 NDX0170860
పపరర: ఏడడకకసడలల ఓరరస�

94-32/134

4736 NDX2412575
పపరర: అసకమమ తరరపత

94-29/795

4739 NDX1692731
పపరర: దడవ ససరరగరరర

94-32/138

భరస : మమరయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:25
లస: ససస స
94-32/140

4742 NDX2253375
పపరర: ససవర పరరశత తరరపత

94-32/141

భరస : నతగజసశరర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:40
లస: ససస స
94-32/143

4745 NDX0171330
పపరర: కననయఖ ససరరగరరర�

94-32/144

తసడడ:డ కకటయఖ� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:41
లస: పప
94-32/146

4748 NDX0172239
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరరగరర�ర

94-32/147

తసడడ:డ నతగజష� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:46
లస: పప
94-32/1257

భరస : వనసకట సరశమ బతషల
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:47
లస: ససస స
94-182/539

94-32/131

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:48
లస: పప
4752 NDX1338078
పపరర: జజసఫ మరరయ పడసరద బబబబ
గబసటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబబబ గబసటట
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:39
లస: పప

94-32/136

తసడడ:డ కకటయఖ� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:44
లస: పప
4749 NDX0169573
పపరర: యమమయఖ ససరరగరరర

4735 NDX2109263
పపరర: జయబబబబ రరయన

4730 NDX0429852
పపరర: రరణణ� పరలపరరస�

తసడడ:డ వనసకట పత� మరస
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నగజష ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:59
లస: ససస స
4746 NDX0169367
పపరర: దసరర యఖ ససరరగరర�ర

94-32/133

తసడడ:డ మసరసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమబలల� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:34
లస: ససస స
4743 NDX1692707
పపరర: దసరర మమ ససరరగరరర

4732 NDX0427427
పపరర: జయపరల పరలపరరస

94-32/128

భరస : రవ� పళపరటట
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస రరయన
ఇసటట ననస:90-4-576/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:39
లస: ససస స
4740 NDX0913970
పపరర: ఈశశరమమ ససరరగరరర�

94-32/130

తసడడ:డ రవ పళపరతత
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరక� పళళరటట
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:54
లస: పప
4737 NDX0117002
పపరర: శవ పరరశత రరయపరటట

4729 NDX0118349
పపరర: లకడమ ఓరరస�

4727 NDX0170829
పపరర: బబజత షపక�

తసడడ:డ అబబబల గఫపర� శఇక
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� రరస
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ� పళపరటట
ఇసటట ననస:90-4-576/1
వయససస:36
లస: పప
4734 NDX0721332
పపరర: రవ� పరలపరరస�

94-32/127

తసడడ:డ మసరసన� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల లతఫ గబలమస
ఇసటట ననస:90-4-576
వయససస:76
లస: పప
4731 JBV2948735
పపరర: ససరజషరబబబ � పరలపరరస�

4726 NDX0170498
పపరర: నతగజష ససరరగరరర�

4751 NDX3004215
పపరర: దదనమమ తరపత

94-32/1258

తసడడ:డ బబగజశశరరరవ తరపత
ఇసటట ననస:90-4-577
వయససస:20
లస: ససస స
94-32/149

4754 NDX2233344
పపరర: లకడమ దసడడగరరర

94-32/150

భరస : చసదడమవర దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577/1
వయససస:48
లస: ససస స
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4755 NDX0117630
పపరర: అపసర నష బబగస పఠరన�

94-32/151

భరస : మబలమదద అల ఖమన� పఠరన
ఇసటట ననస:90-4-577/1
వయససస:57
లస: ససస స
4758 NDX2071181
పపరర: సరయ ససరగర పసస స

94-32/154

94-32/157

94-32/160

94-32/163

94-32/166

94-32/169

94-31/459

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:90-04-579
వయససస:21
లస: పప

4768 NDX1249101
పపరర: వనసకమమ పసస మ

4771 NDX2103042
పపరర: శకనస ఓర

4774 NDX2071157
పపరర: కకషర పసస స

4777 NDX1249010
పపరర: రమణమమ గసధస

94-32/174

4780 NDX0171843
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

94-32/164

4783 NDX1609371
పపరర: దసరర మమ కకనననర
భరస : సరయ రరడడ కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:27
లస: ససస స

4763 NDX1248723
పపరర: కలమఖణణ ససరరగరల

94-32/159

4766 NDX2071165
పపరర: గసగమమ పసస స

94-32/162

4769 NDX2071108
పపరర: హహసపసన పసస స

94-32/165

తసడడ:డ కకషర పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:29
లస: పప
94-32/167

4772 NDX0169672
పపరర: రసగయఖ పసస స

94-32/168

తసడడ:డ మబతతఖలల పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:38
లస: పప
94-32/170

4775 NDX0170613
పపరర: అసజయఖ పసస స�

94-32/171

తసడడ:డ మబతఖస� పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:61
లస: పప
94-32/172

4778 NDX0118687
పపరర: మనసర లమ గసధస

94-32/173

భరస : చనన దసరర మమ గసధస
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:37
లస: ససస స
94-32/175

తసడడ:డ వరరసరశమ భకలసల
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:41
లస: పప
94-32/1141

94-32/156

భరస : కకషర పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబబబ గసధస
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యయసస� బబ నసళ
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:37
లస: ససస స
4782 NDX2806487
పపరర: హరరబబబబ బతష
స ల

94-32/161

తసడడ:డ వనదవనసకయఖ పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:36
లస: ససస స
4779 NDX0117143
పపరర: రసగమమ బబ నసల�

4765 NDX1692749
పపరర: వపపషలమమ పసస స

4760 NDX1248996
పపరర: తరరపతమమ పరశస

భరస : కనయఖ ససరరగరల
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవపలల ఓర
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహర న పస
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:39
లస: పప
4776 NDX0117762
పపరర: రమణ బతష
స ల

94-32/158

భరస : తరపరఖచ పపసస రమ
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ� పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:35
లస: పప
4773 NDX1889734
పపరర: పపలర యఖ పస

4762 NDX1249069
పపరర: గగవసదమమ పసస మ

94-32/153

భరస : యబగసదతర పరశస
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మబతస యఖ పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ� పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:53
లస: ససస స
4770 NDX0169532
పపరర: నరసససహ పసస స�

94-32/155

భరస : పపదబ కకటయఖ పపసస రమ
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : డడలర పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:37
లస: ససస స
4767 NDX0116517
పపరర: ససబబలకడమ పసస స�

4759 NDX1692657
పపరర: గగవసధమమ పసస స

4757 NDX2071116
పపరర: ససదబమమమ పసస స

భరస : హహసపసన పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సమమయఖ పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకకమ పత పరసదతస
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:27
లస: ససస స
4764 NDX1248756
పపరర: వరలమమమ పసస మ

94-32/152

తసడడ:డ చసదడమవర దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-577/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకషర పసస స
ఇసటట ననస:90-4-578
వయససస:25
లస: ససస స
4761 NDX1248731
పపరర: మరరయమమ పనరస

4756 NDX2233252
పపరర: నతగరరజ దసడడగరరర

4781 NDX0167619
పపరర: ఏసస బబనసల

94-32/176

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబనసళ
ఇసటట ననస:90-4-579
వయససస:50
లస: పప
94-32/177

4784 NDX1248954
పపరర: బజజమమ కకనననర

94-32/178

భరస : బబజ బబబబ కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:29
లస: ససస స
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4785 NDX0117028
పపరర: హహసపసనమమ కకనననర�

94-32/179

భరస : సప మయఖ� కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:56
లస: ససస స
4788 NDX0167247
పపరర: భకపత కడమసచ

94-32/182

94-32/185

94-32/188

94-32/191

94-32/193

94-32/196

94-32/199

భరస : దసరరర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:35
లస: ససస స

4798 NDX0168245
పపరర: లకడమపత తతరపరటట�

4801 NDX0913889
పపరర: కకసడపలర సమమకస�

4804 NDX0915298
పపరర: కకసడపలర సతష�

4807 NDX0915272
పపరర: సతఖనతరరయణ కకసడపలర �

94-182/542

4810 NDX0116541
పపరర: మబననమమ అలర స�

94-32/192

4813 NDX0117085
పపరర: బబజరమమ అలర స�
భరస : నతగజసదడస� అలర స
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:50
లస: ససస స

4793 NDX1692699
పపరర: మరరయమమ తషరపరటట

94-32/187

4796 NDX0915280
పపరర: బడహమస తతరపరటట

94-32/190

4799 NDX0110312
పపరర: చసదడశశఖర బసదవ

94-182/541

తసడడ:డ సరసబయఖ బసధవ
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:37
లస: పప
94-32/194

4802 NDX0914226
పపరర: లకడమ కకసడపలర �

94-32/195

భరస : వరభదడ రరవప� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:40
లస: ససస స
94-32/197

4805 NDX0915108
పపరర: రరమకకషర కకసడపలర �

94-32/198

తసడడ:డ వరర సకయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:39
లస: పప
94-32/200

4808 NDX0915074
పపరర: కకసడపలర వరర సకయఖ�

94-32/201

తసడడ:డ మబతస యఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:76
లస: పప
94-32/202

తసడడ:డ మమరయఖ� అలర స
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/204

94-32/184

తసడడ:డ రరమబలల తషరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరర సకయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:47
లస: పప

భరస : అబబబల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:47
లస: ససస స
4812 NDX1609389
పపరర: భమదడవ అలర స

94-32/189

తసడడ:డ వరర సకయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరర సకయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:43
లస: పప
4809 NDX1171651
పపరర: ఖమససస బ సయఖద

4795 NDX0118810
పపరర: లమలమమ తతరపరటట�

4790 NDX0170324
పపరర: గబరవయఖ కకనననర�

భరస : బడహమస తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతష� సమమకస
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:44
లస: ససస స
4806 NDX0915058
పపరర: వరభదడ రరవప కకసడపలర �

94-32/186

తసడడ:డ పసదబ అబబపలర � తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-582
వయససస:29
లస: ససస స
4803 NDX0914093
పపరర: కకసడపలర మసగమమ�

4792 NDX0117465
పపరర: ససబబమమ తతరపరటట�

94-32/181

తసడడ:డ నతగయఖ� కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:86
లస: పప

భరస : మధదర� తతరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ అబబపలర � తషరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:47
లస: పప
4800 NDX0118414
పపరర: దసరర ఓరరస�

94-32/183

భరస : రరమబలల� తతరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� తతరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:39
లస: ససస స
4797 NDX0167494
పపరర: వనసకటటశశరరర తతరపరటట�

4789 NDX0169599
పపరర: సప మయఖ కకనననర�

4787 NDX0167544
పపరర: బబజబబబబ కకనననర�

తసడడ:డ సప మయఖ� కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ� కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:63
లస: పప

భరస : లకకమ పత తషరపత
ఇసటట ననస:90-4-581
వయససస:35
లస: ససస స
4794 NDX0116343
పపరర: వనసకమమ తతరపరటట�

94-32/180

భరస : గబరవయఖ కకన ేడర
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ ఖదమసచ
ఇసటట ననస:90-4-580
వయససస:41
లస: పప
4791 NDX1249127
పపరర: గగవనరమమమ తతరపరటట

4786 NDX1692756
పపరర: గవరమమ కకనననర

4811 NDX0119180
పపరర: యలర మమ చలర పళళళ

94-32/203

తసడడ:డ ససతతష కలమమర బబ ససపపఢక
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/205

4814 NDX0117333
పపరర: వనసకమమ అలర స�

94-32/206

భరస : నరసససహ� అలర స
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:76
లస: ససస స
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4815 NDX0119107
పపరర: చసకసమమ ససరరగరరర�
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94-32/207

భరస : భకస� ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:91
లస: ససస స
4818 NDX1692632
పపరర: ససధఖ చతరర

94-32/209

94-182/544

94-182/547

94-32/214

94-32/216

94-32/219

94-32/222

భరస : రవ అసబటట
ఇసటట ననస:90-4-740
వయససస:34
లస: ససస స

4828 NDX2779668
పపరర: షసరరన చసదన నటట ల

4831 NDX2258473
పపరర: నతగరరజ చలమర

4834 NDX2424679
పపరర: బకస పవన కలమమర

4837 NDX2768182
పపరర: వజయ కలమమరర జజరరగజ

94-32/223

4840 NDX2575728
పపరర: శవ కలమమరర రరయన

94-32/1259

4843 NDX2264141
పపరర: హహమలత అసబటట
భరస : పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:90-4-740
వయససస:48
లస: ససస స

4823 NDX1808080
పపరర: తరరపతమమ గబసజ

94-182/546

4826 NDX2443521
పపరర: శరరద రరణణ నటట ల

94-32/213

4829 NDX2505360
పపరర: తడవనణణ చలమర

94-32/215

భరస : నతగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-732
వయససస:28
లస: ససస స
94-32/217

4832 NDX2258481
పపరర: వర చతరరఖలల చలమర

94-32/218

తసడడ:డ బబలయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-732
వయససస:56
లస: పప
94-32/220

4835 NDX2505212
పపరర: వజయ కలమమరర జజరరగజ

94-32/221

భరస : ఏడడకకసడల రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-734
వయససస:41
లస: ససస స
94-32/1260

4838 NDX2768224
పపరర: చచనన కజశవ రరవప జజరరగజ

94-32/1261

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-734
వయససస:27
లస: పప
94-32/1016

భరస : జయబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-736
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/225

94-32/211

భరస : జజన చసదడ నటట ల
ఇసటట ననస:90-4-730
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడల రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-734
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-735/1
వయససస:35
లస: ససస స
4842 NDX2263804
పపరర: ససహససన అసబటట

94-32/212

తసడడ:డ బకస డతనయయల
ఇసటట ననస:90-4-733
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప జజరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-734
వయససస:27
లస: పప
4839 NDX2253359
పపరర: కకటటశశరర తమమశశటట

4825 NDX2443588
పపరర: షరరగన ససజన నటట ల

4820 NDX0116673
పపరర: లకడమ మత

భరస : గబరవయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:90-4-654
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర చతరరఖలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-732
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతనయయలల బకస
ఇసటట ననస:90-4-733
వయససస:23
లస: ససస స
4836 NDX2505311
పపరర: చచననకజశవ రరవప జజరరగజ

94-182/545

తసడడ:డ జజన చసదడ నటట ల
ఇసటట ననస:90-4-730
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయబలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-732
వయససస:43
లస: ససస స
4833 NDX2264018
పపరర: పరరమళ బకస

4822 NDX1808163
పపరర: ఉదయ కలమమర బబరరక

94-182/543

భరస : రరజ మత
ఇసటట ననస:90-4-585
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన చసదడ నటబటల
ఇసటట ననస:90-4-730
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజమస రరజజసదడ లలట నటట ల
ఇసటట ననస:90-4-730
వయససస:50
లస: పప
4830 NDX2264059
పపరర: కలమమరర చలమర

94-32/210

తసడడ:డ ఎలషర బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-593
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకల గళళ
ఇసటట ననస:90-4-688
వయససస:32
లస: పప
4827 NDX2443497
పపరర: జజన చసదడ నటట ల

4819 NDX1248749
పపరర: హసపనమమమ చతరర

4817 NDX1222413
పపరర: రరమచసదడ రజడకడ ససరసరన

తసడడ:డ రరమకకటట రజడకడ ససరసరన
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:41
లస: పప

భరస : మమతయఖ చరర
ఇసటట ననస:90-4-584
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : డడవడ జమమలమమడడ
ఇసటట ననస:90-4-585
వయససస:39
లస: ససస స
4824 NDX0110486
పపరర: వనసకటటశశరరర గళర

94-32/208

తసడడ:డ రరమబలల అలర స
ఇసటట ననస:90-4-583
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటష చతరర
ఇసటట ననస:90-4-584
వయససస:25
లస: ససస స
4821 NDX1539511
పపరర: రగజజ జమమలమమడడ

4816 NDX1609397
పపరర: దసరరర రరవప అలర స

4841 NDX2505253
పపరర: మబరళ నసద కకషప ర దతసరర

94-32/224

తసడడ:డ అపరషరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-4-738
వయససస:41
లస: పప
94-32/226

4844 NDX2263556
పపరర: రవ అసబటట

94-32/227

తసడడ:డ పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:90-4-740
వయససస:38
లస: పప
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4845 NDX1016500
పపరర: భమలకడమ చలమర
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94-31/460

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చచలర మ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:25
లస: ససస స
4848 NDX0546390
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమబల

94-31/463

94-31/976

94-32/230

94-32/232

94-32/1264

94-32/1267

94-32/1269

4858 NDX2505246
పపరర: గగపరల కకషర నసదతఖల

4861 NDX2896033
పపరర: కకషర వనణణ ఉపపష

4864 NDX2762755
పపరర: నతసచతరమమ నసదతఖల

4867 NDX2769776
పపరర: డతనయల బబనన పసలర

94-32/1018

4870 NDX2607695
పపరర: డతనయల బబన పసలర

94-32/233

భరస : జజసఫ మరరయ పడసరద బబబబ గబసటట
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:40
లస: ససస స

4873 NDX2736098
పపరర: ఫసయత పసలర
తసడడ:డ డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:20
లస: ససస స

4853 NDX2263739
పపరర: యమదరస బబబబ గబజరరర పపడడ

94-32/229

4856 NDX2505378
పపరర: శరకవణణ ఉపపష

94-32/231

4859 NDX2772747
పపరర: నతసచతరర బబబబ ఉపపష

94-32/1263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:30
లస: పప
94-32/1265

4862 NDX2761864
పపరర: దసరర రరవప ఉపపష

94-32/1266

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:28
లస: పప
94-32/1268

4865 NDX2999571
పపరర: శకనవరస బబలజపఅల

94-31/1241

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలజపఅల
ఇసటట ననస:90-4-743
వయససస:36
లస: పప
94-31/1242

4868 NDX2607455
పపరర: చన కకటటసపమ గబసటట

94-32/1017

తసడడ:డ మబతయఖ
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:65
లస: పప
94-32/1019

తసడడ:డ రవ కలమమర
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:19
లస: పప
94-32/1271

94-31/975

భరస : దసరర రరవప ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ డడవడ
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:22
లస: పప
4872 NDX3010279
పపరర: దదవనన జజఖత కకమటర

94-32/1262

భరస : వనసకట శకనస నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-742/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బలజజపలర
ఇసటట ననస:90-4-743
వయససస:37
లస: పప
4869 NDX2619682
పపరర: వననద పసలర

4855 NDX3153426
పపరర: సరగజ కరక

4850 NDX2573046
పపరర: కకసడ బతష
స ల

తసడడ:డ దతనయయలల గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతసచతరర బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-742/1
వయససస:39
లస: పప
4866 NDX3089232
పపరర: శకనవరస బలజజపలర

94-32/228

తసడడ:డ యయససబబబబ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:21
లస: పప

భరస : నతసచతరర బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:28
లస: ససస స
4863 NDX2762763
పపరర: వనసకట శకనస నసదతఖల

4852 NDX2263705
పపరర: అకసమమ గబజరరర పపడడ

94-31/462

తసడడ:డ బబలకకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:46
లస: పప

భరస : మణణ బబబబ కరక
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-742
వయససస:58
లస: ససస స
4860 NDX2772705
పపరర: కకషర వనణణ ఉపపష

94-31/464

భరస : దతనయయలల గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ గబజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:48
లస: పప
4857 NDX2505196
పపరర: పసదబ సలల ఉపపష

4849 NDX1006279
పపరర: కకటటశశర రరవప చచలర మ

4847 NDX1006329
పపరర: నతగబల మరర చచలర మ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చచలర మ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన భకస చచలర మ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకసడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:36
లస: ససస స
4854 NDX2263812
పపరర: దతనయయలల గబజరరర పపడడ

94-31/461

భరస : కకటటశశరరరవప చచలర మ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:90-4-741
వయససస:48
లస: పప
4851 NDX2581411
పపరర: పదమ బతష
స ల

4846 NDX1016435
పపరర: సరసశత చచలర మ

4871 NDX3025632
పపరర: లకరరబమమ గబసటట

94-32/1270

భరస : చనన కకటటసపమ గబసటట
ఇసటట ననస:90-4-744
వయససస:63
లస: ససస స
94-32/1272

4874 NDX1835430
పపరర: చసదడకళ పసరరపప గబ

94-182/548

భరస : వజయ కలమమర పసరరపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-747
వయససస:27
లస: ససస స
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4875 NDX1808239
పపరర: రమమదడవ ఇటటకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-182/549

భరస : రతన కలమమర ఇటటకల
ఇసటట ననస:90-4-748
వయససస:34
లస: ససస స
4878 NDX2804763
పపరర: నఖత కటబట

94-32/1273

94-182/1544

94-182/550

94-32/1276

94-31/465

94-182/553

4888 NDX2980597
పపరర: శరకవఖ ననననపరగ

4891 NDX2772770
పపరర: పదతమవత దగబరపరటట

4894 NDX1337971
పపరర: దసరర మమ ససరరగరరర

94-182/556

4897 NDX1337997
పపరర: చనన తతళళయఖ ససరరగరరర

94-31/1296

4900 NDX2832046
పపరర: కకటమమ భబరత కవ
భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-763
వయససస:53
లస: ససస స

4902 NDX2760965
పపరర: శరరష చలమర

4903 NDX1807959
పపరర: మలర ఖమరరర న మమధవరస

94-32/1281

తసడడ:డ నతగరరరర న మమధవరస
ఇసటట ననస:90-4-765
వయససస:24
లస: పప

94-32/1275

4883 NDX3275096
పపరర: నతగజశశర రరవప గబసటటపలర

94-31/1284

4886 NDX2402477
పపరర: దడవర పరల ననననపగర

94-32/24

తసడడ:డ జజసఫ ననననపగర
ఇసటట ననస:90-4-755
వయససస:56
లస: పప
94-32/1277

4889 NDX3281599
పపరర: జకసయఖ పసదదటట

94-31/1291

తసడడ:డ ఆసదడయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:90-4-755/2
వయససస:62
లస: పప
94-32/1278

4892 NDX1338045
పపరర: తలర మమ బబ డడపరరస

94-182/552

భరస : దడవర బబ డడపరరస
ఇసటట ననస:90-4-757
వయససస:32
లస: ససస స
94-182/554

4895 NDX1337963
పపరర: మరరయమమ ససరరగరరర

94-182/555

భరస : పసదబ తతళళయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-758
వయససస:32
లస: ససస స
94-182/557

తసడడ:డ మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-758
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస చచరరకకరర
ఇసటట ననస:90-4-759/1, 4TH LANE,
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబలకకషర
ఇసటట ననస:90-4-765
వయససస:20
లస: ససస స

94-182/551

భరస : చనన తతళళయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-758
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-758
వయససస:54
లస: ససస స
4899 NDX3298874
పపరర: ధరమరరవప చచరరకకరర

4885 NDX1900233
పపరర: సతష గబతతస

4880 NDX2816668
పపరర: గగపస నసదతఖల

తసడడ:డ రమమశ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-754
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-756
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదసడడడ బబ డడపరరస
ఇసటట ననస:90-4-757
వయససస:35
లస: పప
4896 NDX1338037
పపరర: రరమబలమమ ససరరగరరర

94-31/1283

తసడడ:డ దడవ పరల ననననపరగ
ఇసటట ననస:90-4-755
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-756
వయససస:39
లస: ససస స
4893 NDX1337989
పపరర: దడవ బబ డడపరరస

4882 NDX3274933
పపరర: మమరర గబసటటపలర

94-190/57

తసడడ:డ వనసకట శకనస
ఇసటట ననస:90-4-753
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హరరనతథ బబబబ గబతతస
ఇసటట ననస:90-4-754
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దడవ పరల
ఇసటట ననస:90-4-755
వయససస:22
లస: ససస స
4890 NDX2431427
పపరర: పదతమవత దగబరపరటట

94-32/1274

భరస : నతగశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-754
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతష గబతతస
ఇసటట ననస:90-4-754
వయససస:37
లస: ససస స
4887 NDX2931095
పపరర: శరకవఖ ననననపరగ

4879 NDX2816684
పపరర: రరజ ఒరరస

4877 NDX2475838
పపరర: రవ కలమమర మమరరగ

తసడడ:డ సప లలమన మమరరగ
ఇసటట ననస:90-4-752
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:90-4-753
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:90-4-753
వయససస:39
లస: పప
4884 NDX1900258
పపరర: శకదడవ గబతతస

94-182/1204

తసడడ:డ సప లలమన
ఇసటట ననస:90-4-752
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రవ చసదడ రరజ
ఇసటట ననస:90-4-753
వయససస:20
లస: ససస స
4881 NDX2915668
పపరర: వనసకట శకనస నసదతఖల

4876 NDX2686897
పపరర: రవకలమమర మమరరగ

4898 NDX1338102
పపరర: పసదబ తతళళయఖ ససరరగరరర

94-182/558

తసడడ:డ మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-758
వయససస:40
లస: పప
94-32/1279

4901 NDX2761930
పపరర: వనసకట కకషర బరరతకవ

94-32/1280

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-763
వయససస:23
లస: పప
94-182/559

4904 NDX2505329
పపరర: లలమ పరరశత తషపరకలల

94-32/234

భరస : సరసబశవరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:32
లస: ససస స
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4905 NDX0878009
పపరర: చననమమ బబలమర
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94-32/235

తసడడ:డ దడవదతనస బళళ
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:48
లస: ససస స
4908 NDX2505295
పపరర: సరసబశవరరవప తషపరకలల

94-32/238

94-32/240

94-32/243

94-32/246

94-32/248

94-32/251

94-32/254

తసడడ:డ భబరఠకవ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-774
వయససస:23
లస: పప

4918 NDX3214251
పపరర: ససజజత బతష
స ల

4921 NDX0721472
పపరర: మసరసన� ససపసగల�

4924 NDX2264075
పపరర: పదతమవత పససపపలలటట

4927 NDX2264109
పపరర: ఆరగపణ ససపససగల

94-32/257

4930 NDX2486926
పపరర: మమనక గబజరరర మమడడ

94-32/1283

4933 NDX2780302
పపరర: భబరఠకవ జజఖత
భరస : భబరఠకవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:90-4-774
వయససస:18
లస: ససస స

94-32/242
4913 NDX1016898
పపరర: జయమణణ పసకజస అమరర పపడడ

4916 NDX2263622
పపరర: శకహరర బతష
స ల

94-32/245

4919 NDX0117473
పపరర: రరణణ ససపససగబల�

94-32/247

భరస : మసరసన� జసపపసఘళ
ఇసటట ననస:90-4-770
వయససస:37
లస: ససస స
94-32/249

4922 NDX2264117
పపరర: పపజత పససపపలలటట

94-32/250

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-771
వయససస:21
లస: ససస స
94-32/252

4925 NDX2263523
పపరర: గగవసద రరజ పససపపలలటట

94-32/253

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-771
వయససస:23
లస: పప
94-32/255

4928 NDX2258440
పపరర: బబబబ ససపససగల

94-32/256

తసడడ:డ మసరసన ససపససగల
ఇసటట ననస:90-4-772
వయససస:39
లస: పప
94-32/258

తసడడ:డ రమమష గబజరరర మమడడ
ఇసటట ననస:90-4-774
వయససస:20
లస: ససస స
94-32/1284

94-32/1282

తసడడ:డ గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-769
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబబబ ససపససగల
ఇసటట ననస:90-4-772
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకర రరవప నసదదగల
ఇసటట ననస:90-4-773
వయససస:34
లస: పప
4932 NDX2774198
పపరర: భబరఠకవ రరమయఖ

94-32/244

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-4-771
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర ససపసగబల
ఇసటట ననస:90-4-772
వయససస:30
లస: ససస స
4929 NDX2263598
పపరర: శకనవరసరరవప నసదదగల

4915 NDX2508109
పపరర: భమలకడమ చలమర

4910 NDX2772671
పపరర: పడశరసత బబలర

భరస : శరగమణణ ఆమరళపపఢక
ఇసటట ననస:90-4-768/1
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� ససపర ళ
ఇసటట ననస:90-4-770
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససరజష వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:90-4-771
వయససస:28
లస: ససస స
4926 NDX2264125
పపరర: ససనత ససపసగబల

94-32/241

తసడడ:డ గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-769
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� జసపపసఘళ
ఇసటట ననస:90-4-770
వయససస:33
లస: పప
4923 NDX2258465
పపరర: శవనతగమణణ వషష
ర మలకల

4912 NDX1016526
పపరర: రతనరరణణ అమరర పపడడ

94-32/237

తసడడ:డ పవన కలమమర బబబబ బబలర
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పసద ససత రరమబలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-769
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ ససతత రరమబలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-769
వయససస:28
లస: పప
4920 NDX0678219
పపరర: పడవణబసమమర� ససపసగల�

94-32/239

భరస : జయపరల ఆమరళపపఢక
ఇసటట ననస:90-4-768/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:90-4-769
వయససస:24
లస: ససస స
4917 NDX2263507
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర

4909 NDX0877803
పపరర: బబబబ బబలమర

4907 NDX1006741
పపరర: రరజ తసగరరరల

తలర : దతనమమ తసగరరరల
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసలలసస బళళ
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:53
లస: పప

భరస : సతఖస ఆమరళపపఢక
ఇసటట ననస:90-4-768/1
వయససస:30
లస: ససస స
4914 NDX2264042
పపరర: లకడమ దడవ చలమర

94-32/236

తసడడ:డ దతనయయలల టసఇరళ
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-4-768
వయససస:35
లస: పప
4911 NDX1016823
పపరర: రరపలత అమరర పపడడ

4906 NDX0429803
పపరర: ధనమమ తసగరరరల

4931 NDX2474583
పపరర: మహన గబజరరర మమడడ

94-32/259

తసడడ:డ రమమష గబజరరర మమడడ
ఇసటట ననస:90-4-774
వయససస:21
లస: పప
94-32/1285

4934 NDX3281433
పపరర: వజయ పసదదటట

94-31/1289

భరస : జకసయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:90-4-775/2
వయససస:52
లస: ససస స
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4935 NDX2505345
పపరర: అనసష చలమర
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94-32/260

తసడడ:డ సస హహచ మరరయదతసస చలమర
ఇసటట ననస:90-4-776
వయససస:25
లస: ససస స
4938 NDX0862961
పపరర: పప లమమ భరత కవ�

94-32/263

94-182/560

94-32/1287

94-32/265

94-32/267

94-182/564

94-182/566

తసడడ:డ దదల పసస స
ఇసటట ననస:90-4-879
వయససస:22
లస: పప

4948 NDX1235787
పపరర: ఢడలర పసస మ

4951 NDX2759892
పపరర: వరలకడమ శరరగరరర

4954 NDX2112852
పపరర: శకనస ససరరగరరర

4957 NDX1235878
పపరర: లకకమ పత పసస మ

94-182/569

94-32/269

4960 NDX2042174
పపరర: యయనసమబల పడశరసత

4943 NDX2750230
పపరర: లకడమ తషరపరటట

4946 NDX2892206
పపరర: భవరన తషరపరటట

94-182/562

94-182/1546

4949 NDX2233260
పపరర: కరశరరస చతరర

94-32/266

తసడడ:డ మబతస యఖ చతరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:21
లస: పప
94-32/1288

4952 NDX1987520
పపరర: పడసరద ససరరగరరర

94-182/563

తసడడ:డ దసరర యఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:24
లస: పప
94-182/565

4955 NDX2747020
పపరర: రరమబలమమ తషరపరటట

94-32/1289

భరస : అబమబసరల తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-876/1, 5 line
వయససస:58
లస: ససస స
94-182/567

4958 NDX1235688
పపరర: పసద కకటయఖ పరసట మ

94-182/568

తసడడ:డ తరపయఖ పరసట మ
ఇసటట ననస:90-4-877
వయససస:32
లస: పప
94-182/570

4961 NDX2233237
పపరర: శవనమమణణ ససరరగరరర

తసడడ:డ యయనసమబల పడభబకర యయనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-878
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ యమయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-879
వయససస:21
లస: పప

4963 NDX1338011
పపరర: కకటమమ ససరరగరరర

4964 NDX1338029
పపరర: సససదరమమ ససరరగరరర

భరస : బడహమస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-879
వయససస:32
లస: ససస స

94-32/1286

భరస : పసద వనసకయఖ తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-782
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపయఖ పసస మ
ఇసటట ననస:90-4-877
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-877
వయససస:33
లస: పప
4962 NDX2253367
పపరర: దసరర రరవప పసస స

94-182/1545

తసడడ:డ కకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ తయరరపయఖ పరసట మ
ఇసటట ననస:90-4-877
వయససస:29
లస: పప
4959 NDX1235662
పపరర: బడహమస ససరరగరరర

4945 NDX2892354
పపరర: పసద వనసకయఖ తషరపరటట

94-176/1343
4940 NDX2647394
పపరర: వనసకట సరయ రరస భరరతకవ

భరస : చనన వనసకయఖ తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-782
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహసకరళ శరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసస రర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:31
లస: పప
4956 NDX1235753
పపరర: చనన కకటయఖ పరసట మ

94-182/561

తసడడ:డ వనసకట రరయబలల పసస మ
ఇసటట ననస:90-4-784
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-876
వయససస:24
లస: పప
4953 NDX1235852
పపరర: శకనస ససరరగరరర

4942 NDX1235639
పపరర: ససదబ స తషరపరటట

94-32/262

తసడడ:డ చన శకనవరసరరవప భరరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-778
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-782
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆబబ యస అల తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-783
వయససస:58
లస: ససస స
4950 NDX0111419
పపరర: మగలమలల ససరరగరరర

94-32/264

తసడడ:డ మదరర తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-778
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-782
వయససస:19
లస: పప
4947 NDX2233245
పపరర: రరమబలమమ తషరపరటట

4939 NDX0593012
పపరర: బబజ భరతకవ�

4937 NDX0515262
పపరర: భరత కవ కకటటశశరమమ�

భరస : బబజ పడసరద� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-777
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశతతలల� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-777
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససదబ స తషరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-778
వయససస:29
లస: ససస స
4944 NDX2757409
పపరర: జసపయఖ తషరపరటట

94-32/261

తసడడ:డ దతసస� కకమబమ
ఇసటట ననస:90-4-777
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరశతతలల� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-777
వయససస:73
లస: ససస స
4941 NDX1235613
పపరర: మసజ తషరపరటట

4936 NDX0117481
పపరర: మధస బబల కకమబమ�

94-182/571

94-32/268

94-182/572

భరస : బడహమస ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-879
వయససస:33
లస: ససస స
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4965 NDX1630574
పపరర: ఝమనస జజననలగడడ
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94-182/573

తసడడ:డ దతవదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-881
వయససస:25
లస: ససస స
4968 NDX1126416
పపరర: నతగజశశరరరవప మమడడగబసడర

94-182/575

94-182/578

94-182/581

94-182/584

94-32/272

94-32/274

94-32/277

భరస : చలమయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:90-4-890
వయససస:29
లస: ససస స

4978 NDX2086669
పపరర: రరజశశఖర మమమడడ

4981 NDX1889643
పపరర: సదత రకక కకలక
ర రర

4984 NDX0117234
పపరర: పప లమమ భరతకవ�

4987 NDX2774222
పపరర: భబరఠకవ ససబబలకడమ

94-182/588

4990 NDX1222074
పపరర: పసదదబసటర మమ ఓరరచ

94-182/585

4993 NDX1835372
పపరర: సరయ కకరణ గసజ
తసడడ:డ నతరరయణ గసజ
ఇసటట ననస:90-4-890
వయససస:26
లస: పప

4973 NDX1338003
పపరర: రససల ససరరగరరర

94-182/580

4976 NDX2086701
పపరర: రరజమమ మమమడడ

94-182/583

4979 NDX0118406
పపరర: లకడమ భరతకవ�

94-32/271

తసడడ:డ రరమబలల� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-886
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/586

4982 NDX0862821
పపరర: దసరర మమ భరతకవ�

94-32/273

భరస : శశషష� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:32
లస: ససస స
94-32/275

4985 NDX1118777
పపరర: ససదదప భరతకవ

94-32/276

తసడడ:డ శశషయఖ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:27
లస: పప
94-32/1290

4988 NDX1801944
పపరర: మలర బబబబ భరతకవ

94-182/587

తసడడ:డ కకటయఖ భరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:24
లస: పప
94-182/589

భరస : శసకర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:90-4-889
వయససస:24
లస: ససస స
94-182/591

94-182/577

భరస : యయసస మమమడడ
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : భబరఠకవ మలర బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శరకవణ కలమమర గరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-889
వయససస:32
లస: ససస స
4992 NDX1540492
పపరర: సరవసత చచనసనపరటట

94-182/582

భరస : శశషయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:49
లస: పప
4989 NDX1411255
పపరర: గరరగజ పదమ

4975 NDX2086651
పపరర: మమరర పడసనన మమమడడ

4970 NDX1987298
పపరర: రరమ ససబయఖ భబరతతకవ

భరస : ససదబయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-4-886
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-888
వయససస:42
లస: ససస స
4986 NDX0168039
పపరర: కకటయఖ భబరతకవ�

94-182/579

తసడడ:డ యయసస మమమడడ
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-886
వయససస:39
లస: పప
4983 NDX0862466
పపరర: రమణమమ భరతకవ�

4972 NDX0110924
పపరర: శవయఖ భబరతకవ

94-182/574

తసడడ:డ పప లర యఖ భబరతతకవ
ఇసటట ననస:90-4-884
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజశశఖర మమమడడ
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకప నతదస ససదడపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:45
లస: పప
4980 NDX0169185
పపరర: రరమబలల భబరతకవ�

94-182/576

తసడడ:డ సవరరయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-884
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమససబబయఖ భబరతతకవ
ఇసటట ననస:90-4-885
వయససస:28
లస: ససస స
4977 NDX2042760
పపరర: శకనవరస రరవప ససదడపప గబ

4969 NDX0547778
పపరర: వనసకట లకడమ భబరతకవ

4967 NDX1235720
పపరర: బబజ బబబబ కకనననర

తసడడ:డ సప మయఖ కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-882
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమససబబయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-884
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-4-884
వయససస:36
లస: పప
4974 NDX1987306
పపరర: వనసకట లకడమ భబరతతకవ

94-32/270

తసడడ:డ మసరసన కకనననర
ఇసటట ననస:90-4-882
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమడడగబసడర
ఇసటట ననస:90-4-883
వయససస:46
లస: పప
4971 NDX0111815
పపరర: శవయఖ భబరతకవ

4966 NDX2233286
పపరర: లకడమ దసరర కకనననర

4991 NDX1411214
పపరర: గరరగజ శరకవణ కలమమర

94-182/590

తసడడ:డ కకమబరయఖ గరరగజ
ఇసటట ననస:90-4-889
వయససస:32
లస: పప
94-182/592

4994 NDX1222272
పపరర: వననద నలర బబ తషల

94-182/593

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-890
వయససస:37
లస: పప
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4995 NDX1222082
పపరర: ఫరరర నత పఠరన
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94-182/594

భరస : ఇలయమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:90-4-891
వయససస:31
లస: ససస స
4998 NDX1456228
పపరర: వజయ లకడమ కలమమగరరర

94-182/597

94-182/600

94-32/279

94-32/282

94-32/285

94-182/603

94-182/606

తసడడ:డ దదబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:31
లస: పప

5008 NDX0116780
పపరర: కకటమమ ఆవపల�

5011 NDX0168377
పపరర: చన కకటయఖ ఆవపల�

5014 NDX1222207
పపరర: చనన పప లమమ ఆవపల

5017 NDX1222256
పపరర: మమలకకమ ఆవల

94-182/609

5020 NDX2042786
పపరర: తరరపతయఖ ఆవపల

94-32/283

5023 NDX0111229
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల
తసడడ:డ ఎ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:31
లస: పప

5003 NDX1248889
పపరర: ససబబబ లకకమ ససరజపలర

94-32/278

5006 NDX0116707
పపరర: వనసకటమమ ఆవపల�

94-32/281

5009 NDX2045087
పపరర: చన బబబబ ఆవపల

94-32/284

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:26
లస: పప
94-32/286

5012 NDX2042794
పపరర: లకడమ నలర బబ తషల

94-182/602

భరస : యకకబ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:25
లస: ససస స
94-182/604

5015 NDX1221001
పపరర: నతసచతరయఖ ఆవపల

94-182/605

భరస : శవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/607

5018 NDX0145250
పపరర: మహలకడమ ఆవపల

94-182/608

భరస : చన కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:62
లస: ససస స
94-182/610

తసడడ:డ దదబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:28
లస: పప
94-182/612

94-182/599

తసడడ:డ రబనస� ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనన కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:25
లస: పప
5022 NDX2042778
పపరర: తరరపతయఖ ఆవపల

94-32/280

భరస : పప లలరర ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:42
లస: ససస స
5019 NDX1235431
పపరర: దసరరరయఖ ససకలల

5005 NDX1248764
పపరర: తరరపతమమ ఆవపల

5000 NDX1911008
పపరర: పడతతఖష పసడతల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జరజపళళ
ఇసటట ననస:90-4-895
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ� ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:62
లస: పప

భరస : నతగరరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:27
లస: ససస స
5016 NDX0140640
పపరర: నతసచతరమమ ఆవపల

94-182/601

భరస : దదబబయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ రరజ చరసజవ
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:59
లస: పప
5013 NDX1222264
పపరర: లలజలమ ఆవల

5002 NDX0111799
పపరర: రరజ మత

94-182/596

భరస : శరఖమ పసడతతల
ఇసటట ననస:90-4-891/4
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ ఔఉళ
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:31
లస: ససస స
5010 JBV2947091
పపరర: వనసకరటరమణ చరసజవ

94-182/598

తసడడ:డ మత మత
ఇసటట ననస:90-4-893
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జరజపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-895
వయససస:27
లస: పప
5007 NDX0117069
పపరర: ససబబమమ ఆవపల�

4999 NDX1456251
పపరర: గగపయఖ కలమమగరరర

4997 NDX1222165
పపరర: భరత కకడమల

తసడడ:డ మష కకడమల
ఇసటట ననస:90-4-891/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ కలమమగరరర
ఇసటట ననస:90-4-891/3
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరజష బబబబ పరలపరరస
ఇసటట ననస:90-4-891/4
వయససస:50
లస: ససస స
5004 NDX1248921
పపరర: నరజసదడ ససరజపలర

94-182/595

తసడడ:డ రరఘవలల అసదచలపలర
ఇసటట ననస:90-4-891
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగపయఖ కలమమగరరర
ఇసటట ననస:90-4-891/3
వయససస:36
లస: ససస స
5001 NDX1222173
పపరర: శరసతత కలమమరర పరలపరరస

4996 NDX0120683
పపరర: నతగజశశరరరవప అసదచలపలర

5021 NDX0110619
పపరర: ఆసజననయబలల ఆవపల

94-182/611

తసడడ:డ ఎ వనసకయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:30
లస: పప
94-182/613

5024 NDX0111286
పపరర: రరబబనస ఆవపల

94-182/614

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:31
లస: పప
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94-182/615

తసడడ:డ పసచచయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:41
లస: పప
5028 NDX1220995
పపరర: శవయఖ ఆవపల

94-182/618

94-182/621

94-182/624

94-182/627

94-182/630

94-182/633

94-32/289

తసడడ:డ కకటయఖ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:23
లస: పప

5038 NDX1222314
పపరర: నతగరరజ ఆవల

5041 NDX1396010
పపరర: వనసకటటశశరమమ నసదతఖల

5044 NDX0116434
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ� పప కరల�

5047 NDX2805786
పపరర: ఏలలమమమ మమకల

94-32/290

5050 AP151010114142
పపరర: పరరశతమమ భబరతకవ�

94-182/628

5053 NDX0427583
పపరర: రరమబలల� భబరతకవ�
తసడడ:డ కకటయఖ� భరతచకకశ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:34
లస: పప

5033 NDX1222322
పపరర: పసదబ పప లమమ నలర బబ తషల

94-182/623

5036 NDX1222306
పపరర: గగపస ఆవల

94-182/626

5039 NDX1222371
పపరర: నతగజసస ఆవల

94-182/629

తసడడ:డ పపదబ కకటయఖ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/2
వయససస:37
లస: పప
94-182/631

5042 NDX1395988
పపరర: రరమబ నసదతఖల

94-182/632

తసడడ:డ గబరవయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-899
వయససస:37
లస: పప
94-32/287

5045 NDX0170456
పపరర: వరరసజననయబలల పప కల�

94-32/288

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ� పప కలమ
ఇసటట ననస:90-4-901
వయససస:37
లస: పప
94-32/1291

5048 NDX2896074
పపరర: పపడమ కలమమర మమకల

94-32/1292

తసడడ:డ సరమమలల
ఇసటట ననస:90-4-901/1
వయససస:21
లస: పప
94-32/291

భరస : కకటయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:67
లస: ససస స
94-32/293

94-182/620

తసడడ:డ జలర యఖ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : సమమలల బబబబ
ఇసటట ననస:90-4-901/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబజర బబబబ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:38
లస: ససస స
5052 NDX1886649
పపరర: నతగజశశర రరవప భబరతసవ

94-182/625

తసడడ:డ వరరసజననయబలల� పప కలమ
ఇసటట ననస:90-4-901
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ� మమకల
ఇసటట ననస:90-4-901 /1
వయససస:52
లస: పప
5049 AP151010114263
పపరర: భమలకడమ భరతకవ�

5035 NDX1222355
పపరర: తరరపతమమ ఆవల

5030 NDX1222280
పపరర: కకటటశశరమమ మలర

తసడడ:డ వననదస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమబ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-899
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-899
వయససస:42
లస: పప
5046 NDX0168054
పపరర: సమమయయలల బబబబ మమకల�

94-182/622

తసడడ:డ జజలయఖ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-899
వయససస:30
లస: ససస స
5043 NDX1395996
పపరర: వనసకట రరవప నసదతఖల

5032 NDX1222223
పపరర: సరసబయఖ మలర

94-182/617

భరస : కకటటశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/2
వయససస:32
లస: పప
5040 NDX1396002
పపరర: సరయ కలమమరర నసదతఖల

94-182/619

తసడడ:డ అదదయఖ మలర
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ కకటయఖ ఆవల
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:42
లస: పప
5037 NDX1222363
పపరర: వనసకటటశ ఆవల

5029 NDX1222231
పపరర: పసచచమమమ మలర

5027 NDX0606335
పపరర: శకనస ససకలల

తసడడ:డ నతగబలల ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటయఖ మలర
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మలర
ఇసటట ననస:90-4-898/1
వయససస:42
లస: ససస స
5034 NDX1222348
పపరర: జలర యఖ ఆవల

94-182/616

తసడడ:డ కకటయఖ మలమర
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష ఆవపల
ఇసటట ననస:90-4-898
వయససస:47
లస: పప
5031 NDX1222249
పపరర: కకటమమమ మలర

5026 NDX0110585
పపరర: పప లడ మలమర

5051 NDX1886706
పపరర: పరరవతమమ భబరతసవ

94-32/292

భరస : కకటయఖ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:68
లస: ససస స
94-32/294

5054 NDX1886714
పపరర: బబజ రరవప భబరతసవ

94-32/295

తసడడ:డ కకటయఖ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:40
లస: పప
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5055 AP151010114264
పపరర: బబజరబబబబ భబరతకవ�

94-32/296

తసడడ:డ కకటయఖ� భరతచకకశ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:42
లస: పప
5058 NDX2721702
పపరర: దడవదతనమమ అసదసగబల

94-32/1294

94-32/1297

94-32/1298

94-32/1301

94-32/299

94-32/302

94-32/1303

తసడడ:డ రరమబ� కకరకలల
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:32
లస: ససస స

5068 NDX0118075
పపరర: శనమమ భరతకవ�

5071 NDX0463786
పపరర: అరరణత మననన�

5074 NDX0427302
పపరర: రరజజశశరరరవప మననన�

5077 NDX3126547
పపరర: రవ కలమమర గమడడ

94-182/635

5080 NDX1802058
పపరర: ససలశస రగబబరటరన

94-32/297

5083 NDX0429639
పపరర: జరరనత� జజననలగడడ �
భరస : నతగజశశరరరవప� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:34
లస: ససస స

5063 NDX2721694
పపరర: అనల కలమమర అసదసగబల

94-195/778

5066 NDX2805737
పపరర: రజవసత దతర

94-32/1300

5069 NDX0170969
పపరర: నతగజశశరరరవప భబరతకవ�

94-32/298

తసడడ:డ పప లయఖ� భబఱటపకకశ
ఇసటట ననస:90-4-911
వయససస:36
లస: పప
94-32/300

5072 NDX0682518
పపరర: నవరతనస మననన

94-32/301

భరస : రరజజశశరరరవప మననన
ఇసటట ననస:90-4-912
వయససస:67
లస: ససస స
94-32/303

5075 NDX0515288
పపరర: గమడడ అరరణకలమమరర�

94-32/304

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:90-4-913
వయససస:34
లస: ససస స
94-32/1304

5078 NDX1749227
పపరర: రరతష మమరర పస

94-182/634

భరస : పపలర యఖ పస
ఇసటట ననస:90-4-914
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/636

తసడడ:డ ససలశస జజసఫ
ఇసటట ననస:90-4-917
వయససస:55
లస: పప
94-32/306

94-32/1296

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:90-4-908
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గమడడ
ఇసటట ననస:90-4-913
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లలట చసబ ఐఎర
ఇసటట ననస:90-4-917
వయససస:40
లస: పప
5082 NDX0118836
పపరర: జజఖత కకరరకలల�

94-32/1299

తసడడ:డ రతనస� మననన
ఇసటట ననస:90-4-912
వయససస:64
లస: పప

భరస : పడసరద గమడడ
ఇసటట ననస:90-4-913
వయససస:65
లస: ససస స
5079 NDX1807801
పపరర: తమమరన ఐఎర

5065 NDX2816221
పపరర: నససస రగసప దతర

5060 NDX2755882
పపరర: నలమ అసదసగబలమ

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:41
లస: పప

భరస : రతన కకరణ� ఘళసఖ
ఇసటట ననస:90-4-912
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశశరరరవప� మననన
ఇసటట ననస:90-4-912
వయససస:39
లస: పప
5076 NDX3150018
పపరర: మరరయమమ గమడడ

94-150/754

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప� భబఱటపకకశ
ఇసటట ననస:90-4-911
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజశశర రరవప మననన
ఇసటట ననస:90-4-912
వయససస:37
లస: ససస స
5073 NDX0463778
పపరర: రతనకకరణ మననన�

5062 NDX2619781
పపరర: భబరర వ అసదసగబల

94-30/695

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:90-4-908
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:90-4-908
వయససస:19
లస: పప
5070 NDX0429761
పపరర: ఉష రరణణ మననన

94-32/1295

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:90-4-908
వయససస:42
లస: ససస స
5067 NDX2805752
పపరర: పకథదశ దతర

5059 NDX2831642
పపరర: రరజ అసదసగబల

5057 NDX1609314
పపరర: శకనవరస రరవప అసదసగబల

తసడడ:డ మహన అసదసగబల
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:27
లస: ససస స
5064 NDX2831592
పపరర: పదతమవత దతర

94-32/1293

భరస : ససదదప భబరఠకవ
ఇసటట ననస:90-4-903
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:90-4-906
వయససస:67
లస: ససస స
5061 NDX2806578
పపరర: శరరష అసదసగబల

5056 NDX3001617
పపరర: సససధస భబరఠకవ

5081 NDX0119156
పపరర: ఇసదస జజననలగడడ �

94-32/305

తసడడ:డ ససశల� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/307

5084 NDX2122224
పపరర: వజయ జజననలగడడ

94-32/308

భరస : జజన బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:38
లస: ససస స
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5085 AP151010114812
పపరర: కలమమరర జజననలగడడ

94-32/309

భరస : బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:42
లస: ససస స
5088 NDX0593319
పపరర: రవకలమమర గమడడ

94-32/312

94-32/315

94-32/317

94-32/320

94-32/323

94-32/325

94-32/328

భరస : పపలమరరరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:42
లస: ససస స

5098 NDX0914572
పపరర: ఫరహద ససలమసనత

5101 NDX2233302
పపరర: పడసనన కలమమర గనతర

5104 NDX1618141
పపరర: వజయ లకడమ కకసడత

5107 NDX1618117
పపరర: ససవర శసకర కకసడత

94-32/1020

5110 NDX2235067
పపరర: అసజల కకసడత

94-32/321

5113 NDX1221837
పపరర: కలమమరర చలమర
భరస : వరరచతరరఖలల చలర
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:43
లస: ససస స

5093 JBV2948867
పపరర: వజయ� జజననలగడడ �

94-32/316

5096 AP151010114676
పపరర: ఆనసద జజననలగడడ

94-32/319

5099 NDX0710806
పపరర: ఈలయమజ ఖమన పఠరన�

94-32/322

తసడడ:డ ససలమసన ఖమన� పఠరన
ఇసటట ననస:90-4-920
వయససస:36
లస: పప
94-32/324

5102 NDX2205011
పపరర: షరయక గగసబ షరయక

94-31/466

భరస : మహబమబ ససభబన షరయక
ఇసటట ననస:90-4-922
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/326

5105 NDX1618083
పపరర: పరవన కకసడత

94-32/327

తసడడ:డ ససవర శసకర కకసడత
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:25
లస: పప
94-32/329

5108 NDX2233336
పపరర: శవరజ కకసడత

94-32/330

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడత
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:37
లస: పప
94-40/290

భరస : ససబబ రరవప లలట కకసడత
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:58
లస: ససస స
94-182/639

94-32/314

తసడడ:డ నతగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-919
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకసడత
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:18
లస: పప
5112 NDX1221829
పపరర: రరధ చలమర

94-32/318

భరస : శవరజ కకసడత
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన లమజర జరలబ
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:25
లస: పప
5109 NDX2607596
పపరర: పడభబ కకరణ పలలర పప గబ

5095 AP151010114490
పపరర: మరరయమమ జజననలగడడ

5090 AP151010114270
పపరర: రరజ జజననలగడడ

భరస : ఆనసద
� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-919
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ గనతర
ఇసటట ననస:90-4-921
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:90-4-922
వయససస:26
లస: ససస స
5106 NDX1954248
పపరర: దసరర రరవప జరలఢ

94-182/637

భరస : నతయబ రససల శళపఠనతన
ఇసటట ననస:90-4-920
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసన ఖమన రససల
ఇసటట ననస:90-4-920
వయససస:38
లస: పప
5103 NDX2233294
పపరర: రరజత ఓరరగసటట

5092 NDX0110874
పపరర: రరమబ కకరరకలల

94-32/311

తసడడ:డ లసగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:44
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-919
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-919
వయససస:49
లస: పప
5100 NDX0915090
పపరర: పఠరన నతయబ రససల

94-32/313

తసడడ:డ రఘబ కకరకలల
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:34
లస: పప

భరస : దతవధస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-919
వయససస:47
లస: ససస స
5097 AP151010114543
పపరర: దతవధస జజననలగడడ

5089 NDX0171512
పపరర: నతగజశశరరరవప జజననలగడడ �

5087 AP151010114498
పపరర: ససశల జజననలగడడ

భరస : లసగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:46
లస: పప
5094 AP151010114471
పపరర: మహలకడమ జజననలగడడ

94-32/310

భరస : పడసరదరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పడణణద గమడడ
ఇసటట ననస:90-4-918
వయససస:38
లస: పప
5091 AP151010114811
పపరర: బబబబ జజననలగడడ

5086 AP151010114575
పపరర: మరరయమమ గమడడ

5111 NDX1221803
పపరర: వర కలమమరర చలమర

94-182/638

భరస : చనన చలర
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/640

5114 NDX1502021
పపరర: పడకరశరరవప బబ పసషడడ

94-182/641

తసడడ:డ సరశమ బబ పసషడడ
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:33
లస: పప
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94-182/642

తసడడ:డ బబలయమఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:47
లస: పప
5118 SQX2114379
పపరర: జజన లమజర జలబ

95-75/1153

94-32/333

94-32/336

94-31/467

94-32/338

94-32/340

94-182/644

5128 NDX0167379
పపరర: వడడడ కరససలల చసదడగరరర

5131 NDX1862508
పపరర: సరసబశవరరవప చసదడగరరర

5134 NDX0915082
పపరర: యసడస
ర రర రరజజష�

94-32/343

5137 NDX0429548
పపరర: మరరయమమ జజననలగడడ �

94-31/468

94-32/346

5142 NDX0171082
పపరర: రమమష నసబమరర�

94-32/349

5140 NDX0118208
పపరర: ససవరరస నసబమరర�

94-182/646

తసడడ:డ పసద లసగయఖ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:46
లస: పప

94-32/335

5126 NDX1221944
పపరర: గగవసదమమ చలమర

94-182/645

5129 NDX2505279
పపరర: శవ బతష
స ల

94-32/337

5132 NDX0913954
పపరర: ఎలజబబత రరణణ�

94-32/339

భరస : రరజజష� ఎలజబబత
ఇసటట ననస:90-4-927
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/341

5135 NDX2402550
పపరర: యశశద రరణణ గబరరజజల

94-32/342

తసడడ:డ రవ గబరరజజల
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:22
లస: ససస స
94-32/344

5138 NDX0429571
పపరర: గబరజజల మరరయమమ�

94-32/345

భరస : రవ� గబరజజల
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:39
లస: ససస స
94-32/347

భరస : భబససరరరవప� నసబబరర
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:46
లస: ససస స
5143 NDX0170282
పపరర: రరజ జజననలగడడ �

5123 NDX2263614
పపరర: శవ బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట సరశమ BATTULA
ఇసటట ననస:90-4-926
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమమఖ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:38
లస: ససస స

5139 NDX0117838
పపరర: యశశద జజననలగడడ �
జజననలగడడ
భరస : రరజ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:41
లస: ససస స

94-32/332

భరస : పపదబ శకనస చలర
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర� యమసడడరరర
ఇసటట ననస:90-4-927
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మజరస� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప� నబమరర
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:32
లస: పప

5125 NDX0139592
పపరర: వజయ కలమమరర గగససపప తషల

5120 NDX0878397
పపరర: నరసకలమమరర� బతష
స ల�

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-926
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజరర� యమసడడరరర
ఇసటట ననస:90-4-927
వయససస:49
లస: ససస స
5136 NDX0118794
పపరర: పడసనన జజననలగడడ �

94-32/334

తసడడ:డ వనసకటయఖ వడడడ కరససలల
ఇసటట ననస:90-4-926
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-926
వయససస:63
లస: పప
5133 NDX0914598
పపరర: యసడస
ర రర వజయమమ�

5122 AP151010114810
పపరర: శవమమ బబతష
స ల�

95-4/1081

భరస : గగవసదరరజ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ యసప బబ గగససపప తషల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వడకడ కరససలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-926
వయససస:30
లస: ససస స
5130 AP151010114470
పపరర: వనసకటయఖ చసదడగరరర చసదడగరరర

94-32/331

భరస : తరరపరలల� బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:45
లస: పప
5127 NDX0116962
పపరర: శరసతకలమమరర చసదడగరరర

5119 NDX2071199
పపరర: లల కలమమరర జమబమల

5117 SQX2113397
పపరర: పదమ జలబ

భరస : జజహన లమజర జలబ
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జగల జజమస జమబమల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-925
వయససస:42
లస: ససస స
5124 NDX0877894
పపరర: గగవసదరరజ� బతష
స ల�

94-182/643

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప జలబ
ఇసటట ననస:90-4-924
వయససస:55
లస: పప
5121 NDX0117713
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల�

5116 NDX1221951
పపరర: పపదబ శకనస చలమర

5141 NDX0429597
పపరర: గబరజజల శరరమమ�

94-32/348

భరస : ఆచతరరఖలల� గబరజజల
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:78
లస: ససస స
94-32/350

5144 NDX0167171
పపరర: భబససరరరవప నసబమరర�

94-32/351

తసడడ:డ కకటయఖ� నబరర
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: మజరస జజననలగడడ �
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94-32/352

తసడడ:డ లసగయఖ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:49
లస: పప
5148 NDX1899428
పపరర: నతగ మలలర శశరర తమమశశటట

94-32/354

94-32/357

తసడడ:డ బకసయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-931
వయససస:52
లస: పప
5154 JBV2948305
పపరర: అననపపరర పససరర సక

94-32/359

94-31/470

94-32/363

94-31/473

94-31/474

తసడడ:డ దసరర యఖ పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-937
వయససస:43
లస: పప

94-32/360

5161 NDX2462869
పపరర: శరరష పపసరర సక

5164 NDX0688036
పపరర: మసగమమ చసదడగరరర

5167 AP151010114424
పపరర: కళళఖణణ కకలర

94-31/477

5170 NDX2542306
పపరర: వసశ కకషర కకలర

94-32/361

5173 NDX1953752
పపరర: వనసకట రరవప పలర పప
తసడడ:డ రరమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-937
వయససస:49
లస: పప

5153 NDX0719682
పపరర: నతగరరజ పససరర సక

94-32/358

5156 NDX2205151
పపరర: పససరర సక శవ భబరర వ పససరర సక

94-31/469

5159 AP151010114063
పపరర: జననశశరరరవప పససరర సక

94-32/362

తసడడ:డ దసరర యఖ పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-934
వయససస:40
లస: పప
94-31/471

5162 NDX2370088
పపరర: శరరష పపసరర సక

94-31/472

తసడడ:డ బడహమస పపసరర సక
ఇసటట ననస:90-4-935
వయససస:22
లస: ససస స
94-32/364

5165 AP151010114585
పపరర: రరమయఖ చసదడగరరర

94-32/365

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-935
వయససస:53
లస: పప
94-31/475

5168 AP151010114594
పపరర: సరమమమ జఖస కకలర

94-31/476

భరస : సరసబయఖ కకలర
ఇసటట ననస:90-4-936
వయససస:67
లస: ససస స
94-31/977

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:90-4-936
వయససస:21
లస: పప
94-32/367

94-32/356

తసడడ:డ సదశవరరవప పససరర సక
ఇసటట ననస:90-4-934
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప కకలర
ఇసటట ననస:90-4-936
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలర
ఇసటట ననస:90-4-936
వయససస:48
లస: పప
5172 JBV2948537
పపరర: బడహమస పససరర సక

5158 JBV2948297
పపరర: అసజల పససరర సక

5150 NDX1899410
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

భరస : జజననశశరరరవప పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-933
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-935
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకలర వనసకటరరవప కకలర
ఇసటట ననస:90-4-936
వయససస:23
లస: ససస స
5169 AP151010114043
పపరర: వనసకటరరవప కకలర

94-32/1306

తసడడ:డ బడహమస బడహమస
ఇసటట ననస:90-4-935
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-935
వయససస:25
లస: పప
5166 NDX2205136
పపరర: కకలర లకడమ కకలర

5155 AP151010114334
పపరర: ధనలకడమ పససరర సక

94-32/353

తసడడ:డ రరమబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-931
వయససస:38
లస: పప

భరస : సదతశవ రరవప పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-934
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-934
వయససస:41
లస: పప
5163 NDX1440056
పపరర: శవ నతగజశశర రరవప పససరర సక

5152 NDX2762144
పపరర: భదడమమ చసదడగరరర

94-32/355

భరస : దసరర యఖ పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-933
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పససరర సక సదశవరరవప పససరర సక
ఇసటట ననస:90-4-934
వయససస:24
లస: పప
5160 AP151010114044
పపరర: సదతశవ రరవప పపసరర సక

5149 NDX0546259
పపరర: ఏడడకకసడలల తమమశశటట
tammisetty
తసడడ:డ రరమబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-931
వయససస:31
లస: పప

5147 NDX0538298
పపరర: తరపతమమ తమమశశటట

భరస : ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-931
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-932
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బడహమస పపసరరర సక
ఇసటట ననస:90-4-933
వయససస:42
లస: ససస స
5157 NDX2205169
పపరర: పససరర సక గగపసనతథ పససరర సక

94-32/1305

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:90-4-928
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-931
వయససస:33
లస: ససస స
5151 AP151010114420
పపరర: రరమబలల తమమశశటట

5146 NDX2756146
పపరర: రరజ కలమమర గబరజజల

5171 NDX1953760
పపరర: రమణ పలర పప

94-32/366

భరస : రరమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-937
వయససస:61
లస: ససస స
94-32/368

5174 NDX1017219
పపరర: కనకదసరరరదడవ అలర సకక

94-32/369

భరస : నతగ శవశసకరరరవప ఆపనపఖ
ఇసటట ననస:90-4-938
వయససస:44
లస: ససస స
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5175 JBV2948610
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉసడవలర �

94-32/370

తసడడ:డ నతగయఖ� ఆపళళనపక
ఇసటట ననస:90-4-938
వయససస:42
లస: పప
5178 NDX1016765
పపరర: నతగమణణ ఉసడవలర

94-32/372

94-32/375

94-32/377

94-32/1142

94-32/381

94-32/383

94-32/386

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ� తతయకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-943
వయససస:35
లస: పప

5188 NDX3187101
పపరర: లకడమ బబ మమమపరల

5191 AP151010114133
పపరర: శకనవరస రరవప పగడతల

5194 AP151010114541
పపరర: నతగజసదడమమమదదబగబసటర

5197 AP151010114099
పపరర: పసదడరరమయఖ మదదబగబసటర

94-32/1310

5200 NDX2205045
పపరర: నలర గలవ రగశయఖ

94-32/1308

5203 NDX2812394
పపరర: బబల కకసడయఖ తతడడకకసడ
తసడడ:డ నతరయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-944
వయససస:64
లస: పప

5183 NDX2093151
పపరర: లకడమ మరసపలర

94-30/696

5186 NDX0172262
పపరర: రరసబబబబ బబ మమపరల

94-32/379

5189 AP151010114803
పపరర: పదతమవత పగడతల

94-32/380

భరస : శకనవరసరరవప పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-941
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/382

5192 NDX1835190
పపరర: పరవన పగడతల

94-182/647

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-941
వయససస:24
లస: ససస స
94-32/384

5195 NDX0721811
పపరర: రవకలమమర మదదబగబసటర

94-32/385

తసడడ:డ పసదరరమయఖ మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:36
లస: పప
94-32/387

5198 NDX2816643
పపరర: కలమఖణ చకకవరరస పలలర పప గబ

94-32/1309

తసడడ:డ నతగ భమషణస
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:40
లస: పప
94-31/478

తసడడ:డ నలర గలవ రగశయఖ నలర గలవ
ఇసటట ననస:90-4-943
వయససస:41
లస: పప
94-32/389

94-32/374

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ సమపళ
ఇసటట ననస:90-4-940
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:65
లస: పప

భరస : కలమఖణ చకకవరరస
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:36
లస: ససస స
5202 NDX0677690
పపరర: వనసగలరరవప� తతటటకకసడ�

94-32/378

భరస : పసదరరమయఖ మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదరరమయఖ మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:41
లస: పప
5199 NDX2831618
పపరర: మరరయమమ పలలర పప గబ

5185 NDX0119057
పపరర: ససశలమమ బబ మమపరల

5180 AP151010114290
పపరర: మలలర శశరర ఉసడవలర �

భరస : ససరబయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:90-4-940
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మబలల పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-941
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మధదబగబసటపళ
ఇసటట ననస:90-4-942
వయససస:33
లస: ససస స
5196 AP151010114412
పపరర: పడసరదస మదదబగబసట

94-32/376

తలర : ససశలమమ బబ మమమపరల
ఇసటట ననస:90-4-940
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సప మబలల పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-941
వయససస:72
లస: ససస స
5193 NDX1954081
పపరర: అసజల మదదగబసటర

5182 AP151010114235
పపరర: నతగయఖ ఉసడవలర �

94-32/1307

భరస : నతగయఖ� ఊణతడవవళళప
ఇసటట ననస:90-4-939
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర భసణతళపళ
ఇసటట ననస:90-4-940
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ మమమపరల
ఇసటట ననస:90-04-940
వయససస:40
లస: ససస స
5190 AP151010114286
పపరర: ఆదచమమ పగడతల

94-32/373

తసడడ:డ కకటయఖ� ఉసడవలర
ఇసటట ననస:90-4-939
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరసబబబబ బబ సమపళ
ఇసటట ననస:90-4-940
వయససస:35
లస: ససస స
5187 NDX3211943
పపరర: లకడమ బబ మమమపరల

5179 NDX0945501
పపరర: అనససరఖ ఉసడవలర

5177 NDX2721041
పపరర: ఉమ కరసత అలర సకక

తసడడ:డ శవ శసకర అలర సకక
ఇసటట ననస:90-4-938
వయససస:18
లస: పప

భరస : మబరళ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:90-4-939
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస� మఱఱమమఢక
ఇసటట ననస:90-4-939
వయససస:62
లస: పప
5184 NDX0116731
పపరర: శకలత బబ మమపరల

94-32/371

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆపళళనపక
ఇసటట ననస:90-4-938
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఊణతడవస
ఇసటట ననస:90-4-939
వయససస:32
లస: ససస స
5181 AP151010114806
పపరర: కలమమర మమరగమబడడ�

5176 NDX1006212
పపరర: నతగ శవ శసకరరరవప అలర సకక

5201 NDX0429514
పపరర: అచచమమ� తతటటకకసడ�

94-32/388

భరస : మమలకకసడయఖ� తటటకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-943
వయససస:51
లస: ససస స
94-32/1311

5204 NDX2478352
పపరర: మమరస మమ వరసర

94-182/648

భరస : దతనయఖ వరసర
ఇసటట ననస:90-4-944
వయససస:53
లస: ససస స
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5205 NDX2918225
పపరర: అచమమ తతడడకకసడ
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94-182/1547

భరస : బల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:90-4-944
వయససస:54
లస: ససస స

5206 NDX2917813
పపరర: లకడమ గగలలవ

భరస : లకడమ నతరరయణ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-944
వయససస:20
లస: ససస స

5208 NDX0682468
పపరర: అసజన మదదబగబసట

94-32/391

భరస : వనసకట పడసరదరరవప మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:34
లస: ససస స
5211 NDX1835133
పపరర: నతగజశశరమమ మబవశ

5214 NDX1808049
పపరర: శకనవరస రరవప ససకల

5215 NDX0853192
పపరర: శరఖససన రరయపపడడ�

94-182/653

తసడడ:డ భబజసగరరవప ససకల
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:52
లస: పప
94-32/395

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-947
వయససస:33
లస: పప
94-182/654

94-32/399

94-32/1312

94-182/1549

5230 NDX2942548
పపరర: ససభబన సయఖద

94-32/396

5219 NDX0167114
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరవప మబవశ

94-32/397

తసడడ:డ రసగరరరవప లలట మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-947
వయససస:61
లస: పప
94-30/697

5233 NDX1007384
పపరర: అరరణ కలమమర పలలర పప గబ
తసడడ:డ యయససరతనస పళపళళపప ఘ
ఇసటట ననస:90-4-949/1
వయససస:31
లస: పప

5222 NDX0687921
పపరర: శరసత మమరరగ�

94-32/398

భరస : రరజజరరవప� మమఱఱఘ
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:34
లస: ససస స
94-32/400

5225 NDX0678367
పపరర: మషస మమరరగ� మమరరగర

94-32/401

తసడడ:డ ఇషయఖ� మమరరగర
ఇసటట ననస:90-4--949
వయససస:58
లస: పప
94-182/655

5228 NDX0986190
పపరర: మధసబబబబ మమరరగ

94-182/656

తసడడ:డ మషప మమరరగర
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:30
లస: పప
94-182/1550

తసడడ:డ లలట మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:34
లస: పప
94-32/402

94-182/652

94-32/394

భరస : వజయ భబససర మమరరగ
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లలట మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనమ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-949/1
వయససస:28
లస: ససస స

5227 NDX1007053
పపరర: మమరర మమరరగ

5213 NDX2220507
పపరర: మహన కకషర sanku

5216 NDX0914655
పపరర: వనసకట లకడమ పదమ కలమమరర
మబవశ
భరస : రసగనతథ మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-947
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మషస� మమరరగర
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:34
లస: పప

భరస : మధస బబబబ మమరరగ
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:23
లస: ససస స

5232 NDX2402535
పపరర: జవన జజఖత పలలర పప గబ

5224 NDX0677799
పపరర: రరజజరరవప� మమరరగ�

94-182/649

94-32/393

భరస : కకటయఖ అతతస ట
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మషస� మమరరగర
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:49
లస: ససస స

5229 NDX2937480
పపరర: జజన బ సయఖద

5218 NDX0915199
పపరర: రసగనతథ మబవశ

5221 NDX1609330
పపరర: లకడమ అతతస ట

5210 NDX1835174
పపరర: ససససమథ మబవశ

తసడడ:డ శకనవరస రరడ
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-947
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఎరయఖ యయరర
ఇసటట ననస:90-4-948
వయససస:56
లస: ససస స

5226 NDX2721074
పపరర: రరణణ మమరరగ

94-182/651

తసడడ:డ రతనస� ఱయబషదద
ఇసటట ననస:90-4-945/1
వయససస:33
లస: పప

5217 NDX0167874
పపరర: పడదదప మబవరశ

94-32/390

భరస : పడదదప మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:25
లస: ససస స

5212 NDX2220515
పపరర: కలమమర సరశమ ససకల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:22
లస: పప

5223 NDX0683383
పపరర: అననపపరర మమరరగ� మమరరగర

94-32/392

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:45
లస: ససస స
94-182/650

5207 NDX2443828
పపరర: మమరరటమమ వరస

భరస : దనయఖ వరస
ఇసటట ననస:90-4-944/1
వయససస:53
లస: ససస స

5209 NDX0900654
పపరర: వరలకడమ ఎనసమబల

తసడడ:డ అదద నతరరయణ రరవ మబవశ
ఇసటట ననస:90-4-945
వయససస:54
లస: ససస స

5220 NDX1807702
పపరర: రరమబలమమ యయరర

94-182/1548

5231 NDX2937407
పపరర: నతగబర బ సయఖద

94-182/1551

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-949
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/403

5234 NDX2830263
పపరర: రరణణ కరలలకలరర

94-32/1313

తసడడ:డ ససజదసలల
ఇసటట ననస:90-4-949/1
వయససస:23
లస: ససస స
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5235 NDX2205128
పపరర: లకడమ బబపటర
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94-31/479

భరస : గగపస బబపటర
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:29
లస: ససస స
5238 NDX2204980
పపరర: మలర వరపప శవ మలర వరపప

94-31/482

భరస : మలర వరపప యయసస మలర వరపప
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:53
లస: ససస స
5241 NDX2205102
పపరర: మలర వరపప యయసస మలర వరపప

5236 NDX2205086
పపరర: దచవరపలర రరధత దచవరపలర

94-31/480

భరస : నతగజశశరరవప దచవరపలర
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:49
లస: ససస స

5239 NDX2205078
పపరర: ససధదర దడవరపలర

94-31/483

94-31/484
5240 NDX2205094
పపరర: మలర వరపప నరసససహరరవప
మలర వరపప
తసడడ:డ మలర వరపప యయసస మలర వరపప
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:34
లస: పప

94-32/404

5243 NDX0141283
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఓరరస

5242 NDX0169011
పపరర: గగపరల రరవప మదదబగబసటర �

తసడడ:డ మలర వరపప ససబబబరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరమమమరరస� మధదబగబసటపళ
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:51
లస: పప

భరస : నతగమల ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:33
లస: ససస స

5244 NDX0141614
పపరర: పరరశతమమ కకపసషర

5245 NDX1953380
పపరర: వనసగళరరవప తతడడకకసడ

5246 NDX2722965
పపరర: వనసకటటశశరరర అదబసకక

94-182/658

భరస : లకమయఖ కకపసషర
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:45
లస: ససస స
5247 NDX1854208
పపరర: మబరళ కకషర అదబసకక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అదబసకక
ఇసటట ననస:90-4-950/1
వయససస:25
లస: పప
5250 NDX3139474
పపరర: సతఖ వత మదదబగబసట

94-32/1315

94-32/406

94-32/407

94-32/409

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లగడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:50
లస: పప

94-23/735

5254 NDX2722932
పపరర: ఆధద లకడమ వనమబల

5257 NDX0721118
పపరర: రసగయఖ గబళళపలర

94-32/412

5260 NDX2071256
పపరర: రజణబక ససకల

94-32/1316

భరస : కరసత రరవప యమమమల
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:40
లస: ససస స

94-30/698

5252 JBV2947398
పపరర: మసగమమ� వనమబల�

94-32/405

5255 NDX2722718
పపరర: శవ ఆసజననయబలల వనమబల

94-32/1317

తసడడ:డ రరమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-953
వయససస:20
లస: పప
94-32/408

5258 NDX1254218
పపరర: చచజతనఖ కలమమర లగడపరటట

94-31/486

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:27
లస: పప
94-32/410

భరస : శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:40
లస: ససస స
5263 NDX1826884
పపరర: రరణణ యమమమల

5249 NDX2505048
పపరర: నరమల పపలర గమర

భరస : వరరసరశమ
� ఎమబల
ఇసటట ననస:90-4-952
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననమలయఖ గబళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-954
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ� కకపషరక
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:30
లస: ససస స

5262 AP151010114800
పపరర: శకనవరసరరవప లగడపరటట

5251 NDX3199627
పపరర: సతఖవత వనమబల

94-32/1314

భరస : ఏససరతనస పపలర గమర
ఇసటట ననస:90-4-951
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ దసమబకలసల
ఇసటట ననస:90-4-953
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ� గబళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-954
వయససస:40
లస: ససస స
5259 NDX0117325
పపరర: ససజజత కకపషర�

94-38/439

భరస : సరసబశవరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-952
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
� ఎమబల
ఇసటట ననస:90-4-952
వయససస:55
లస: పప
5256 NDX0719773
పపరర: రరజఖలకడమ� గబళళపలర �

5248 NDX1159938
పపరర: చసదడశశఖర అదబసకక

94-182/657

తసడడ:డ జగననధస అదబసకక
ఇసటట ననస:90-4-950/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-950/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప మదదబగబసట
ఇసటట ననస:90-4-951
వయససస:50
లస: ససస స
5253 JBV2947513
పపరర: వరరసరశమ� వనమబల�

94-32/899

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-950\1
వయససస:37
లస: పప
94-38/438

94-31/481

తసడడ:డ దచవరపలర నతగజశశరరవప దచవరపలర
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ నతగజశశర రరడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:90-4-950
వయససస:29
లస: పప
94-31/485

5237 NDX2205110
పపరర: దచవరపలర వరకలమమరర దచవరపలర

5261 AP151010114287
పపరర: హహహమమవత లగడపరటట

94-32/411

భరస : శకనవరసరరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:47
లస: ససస స
94-182/659

5264 NDX1826942
పపరర: కరసత రరవప యమమమల

94-182/660

తసడడ:డ రతయఖ యమమమల
ఇసటట ననస:90-4-956
వయససస:42
లస: పప
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5265 AP151010114285
పపరర: భబగఖమమ కసపసరటట

94-32/413

భరస : పసదలసగయఖ మమఱఱఘ
ఇసటట ననస:90-4-956/1
వయససస:72
లస: ససస స
5268 NDX2505238
పపరర: సలలమ మడకససర

94-32/416

94-182/663

94-182/666

94-31/488

94-31/491

94-32/1320

94-182/668

5278 NDX0719435
పపరర: రరమబలమమ బసడతరర

5281 NDX0168807
పపరర: కకసడయఖ బసదదరర�

5284 NDX3028826
పపరర: ఆసజననయబలల చలమర

5287 AP151010114360
పపరర: ఉమమమహహశశరర మమరరననన

94-31/494

5290 NDX3046067
పపరర: అనసష శలస

94-31/489

5293 NDX1253616
పపరర: ఆదదశశషమమ పప చరరజ
భరస : రరధత కకషర మమరరస పప చరరజ
ఇసటట ననస:90-4-965
వయససస:81
లస: ససస స

5273 NDX1734202
పపరర: నవన గసడడరర

94-182/665

5276 NDX2721033
పపరర: రరణబక తతడడకకసడ

94-32/1318

5279 NDX2017342
పపరర: కకటటశశర రరవప బసడతరర

94-31/490

తసడడ:డ రరమసరశమ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-961
వయససస:39
లస: పప
94-32/417

5282 NDX2744233
పపరర: లసగమమ బబరరక

94-32/1319

భరస : లసగయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-961/1
వయససస:73
లస: ససస స
94-32/1321

5285 NDX2306520
పపరర: అసజమమ చలమర

94-182/667

భరస : ఆసజననయబలల చలమర
ఇసటట ననస:90-4-962
వయససస:31
లస: ససస స
94-31/492

5288 NDX2122174
పపరర: హరరకకషర నతగరరజ మమరరననన

94-31/493

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరరననన
ఇసటట ననస:90-4-963
వయససస:26
లస: పప
94-32/1322

భరస : ఆసజననయబలల శలస
ఇసటట ననస:90-4-963
వయససస:29
లస: ససస స
94-32/1323

94-182/662

భరస : వనసగల రరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-960
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మమరరననన
ఇసటట ననస:90-4-963
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ మరరననన
ఇసటట ననస:90-4-963
వయససస:48
లస: పప
5292 NDX3189396
పపరర: ననలర కరర వర వనసకట వరపడసరద
ననలర కరర
తసడడ:డ ననలర కరర శకనస శకనస
ఇసటట ననస:90-4-964
వయససస:19
లస: పప

94-31/487

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:90-4-962
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-962
వయససస:37
లస: పప
5289 NDX2148964
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరననన

5275 NDX1703942
పపరర: రజణబక తతటటకకసడ

5270 NDX1760330
పపరర: అరరణ గసడడరర

తసడడ:డ సరసబయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రసగ శరఖమ� బనబ ఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-961
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-961/1
వయససస:18
లస: పప
5286 NDX2306090
పపరర: ఆసజననయబలల చలమర

94-182/664

భరస : రరమసరశమ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-961
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-961
వయససస:75
లస: పప
5283 NDX3192069
పపరర: సరయ తరరణ బబరరక

5272 NDX1809088
పపరర: అవనతష రరడడ లకకసరరడడడ

94-32/415

భరస : సరసబయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసగల రరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-960
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-961
వయససస:33
లస: ససస స
5280 NDX0677617
పపరర: రరమసరశమ బసడతరర

94-182/661

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:54
లస: పప
5277 NDX0118869
పపరర: వజయ బసడతరర

5269 NDX1807843
పపరర: శవ పరరశత గసడడరర

5267 AP151010114233
పపరర: ససమత గబసటటపలర �

భరస : నతరరయణ� గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-957
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:24
లస: పప
5274 NDX1807926
పపరర: సరసబయఖ గసడడరర

94-32/414

తసడడ:డ నతరరయణ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-957
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబషర మడకససర
ఇసటట ననస:90-4-958
వయససస:38
లస: ససస స
5271 NDX1806951
పపరర: దడవనసదడ రరడడడ లకకసరరడడడ

5266 NDX0719278
పపరర: కవత గబసటటపలర

5291 NDX3045465
పపరర: ఆసజననయబలల శలస

94-182/1552

తసడడ:డ రమమశ శలస
ఇసటట ననస:90-4-963
వయససస:33
లస: పప
94-31/495

5294 NDX1253582
పపరర: రవ కలమమర పప చరరజ

94-31/496

తసడడ:డ రరధత కకషర మమరరస పప చరరజ
ఇసటట ననస:90-4-965
వయససస:52
లస: పప
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94-32/418

5296 NDX1835117
పపరర: ససవర నతగ జజఖత ననలర కరర

భరస : డడ యల యస రరమమసజననయబలల ఢడరపభబ
ఇసటట ననస:90-4-966
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-966
వయససస:24
లస: ససస స

5298 NDX1640524
పపరర: శవ పడసరద మదదబగబసటర

5299 NDX2721066
పపరర: శక లకడమ చలర

94-182/671

తసడడ:డ గగపరల రరవప మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-966
వయససస:29
లస: పప
5301 NDX3032273
పపరర: దశరథ నతయక భబకరఖ

94-32/1326

94-32/921

94-32/1330

94-182/1554

94-182/1555

94-32/422

భరస : శకనవరస రరవప పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:44
లస: ససస స

5311 NDX2810455
పపరర: రరమ రరవప పప లర

5314 NDX1016906
పపరర: వనసకట ససబబమమ సప మసదపలర

5317 NDX2737765
పపరర: తరరపఠమమ బతషల

94-179/1016

5320 NDX1617465
పపరర: వరలకడమ బతష
స ల

94-32/1331

5323 NDX0118364
పపరర: వనసకరయమమ బసడడ బసడడ
భరస : మమరస యఖ బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:36
లస: ససస స

5303 NDX2045046
పపరర: లకడమ ననలర కరర

94-32/419

5306 NDX2957652
పపరర: నతగ లకడమ మడడదదడడడ

94-32/1329

5309 NDX2915890
పపరర: జజనకక పప లర

94-182/1553

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:40
లస: ససస స
94-32/1332

5312 NDX2812360
పపరర: శకకరసత పప లర

94-32/1333

తసడడ:డ రరమ రరవప పప లర
ఇసటట ననస:90-4-968/2
వయససస:21
లస: పప
94-32/420

5315 NDX2474401
పపరర: రవ తరరమలకకసడ

94-32/421

తసడడ:డ గగవసదస టటరగమమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-969
వయససస:25
లస: పప
94-32/1334

5318 NDX2741593
పపరర: రవ కకషర పరలకవటట

94-32/1335

తసడడ:డ చచసగయఖ పరలకవటట
ఇసటట ననస:90-4-969
వయససస:18
లస: పప
94-31/497

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-971
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/700

94-32/1325

తసడడ:డ ఏన
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ
ఇసటట ననస:90-4-969
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద నమమల
ఇసటట ననస:90-4-970/1
వయససస:19
లస: పప
5322 NDX2183150
పపరర: వనసకట రతన పప టటటపలర

94-32/1328

భరస : రమణ సప సఆపధపళప
ఇసటట ననస:90-4-969
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరరయ సప సఆపధపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-969
వయససస:49
లస: పప
5319 NDX2999373
పపరర: రరజకలమమర నమమల

5308 NDX3111366
పపరర: నతగ లకడమ ననలర కరర

5300 NDX2727238
పపరర: తషలశ చలర

భరస : పరపరరరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పప లర
ఇసటట ననస:90-4-967/3
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:90-4-968/2
వయససస:19
లస: పప
5316 NDX1006766
పపరర: రమణ సప మసదపలర

94-32/1327

భరస : రరమమసజననయబలల ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:90-4--967/2
వయససస:23
లస: పప
5313 NDX2916278
పపరర: పవన కలమఖణ పప లర

5305 NDX3116985
పపరర: రరమమసజననయబలల ననలర కరర

94-182/670

తసడడ:డ వససత రరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-967
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమమరరవప పప లర
ఇసటట ననస:90-4-967/2
వయససస:21
లస: ససస స
5310 NDX2915866
పపరర: శవ రరస పడసరద పప లర

94-32/1324

భరస : దశరథ నతయక
ఇసటట ననస:90-4-967/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమసజననయబలల ననలర కరర
ఇసటట ననస: 90-4-967/2
వయససస:21
లస: ససస స
5307 NDX2829505
పపరర: ససపసడయ పప లర

5302 NDX3029576
పపరర: లకడమ దడవ భబకరఖ

5297 NDX1630673
పపరర: చసదస కసచచరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసచచరర
ఇసటట ననస:90-4-966
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వససత రరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-967
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బలల నతయక భబకరఖ
ఇసటట ననస:90-4-967/1
వయససస:46
లస: పప
5304 NDX2560209
పపరర: నతగ లకడమ ననలర కరర

94-182/669

5321 NDX1617432
పపరర: పడసరద బతష
స ల

94-31/498

తసడడ:డ తరరపరలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-971
వయససస:29
లస: పప
94-31/499

5324 NDX0538330
పపరర: శవమమ మలలర ల

94-31/500

భరస : గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:38
లస: ససస స
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5325 NDX1440064
పపరర: గగపస బసడడ
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94-31/501

తసడడ:డ మమరస యఖ బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:28
లస: పప
5328 NDX1220839
పపరర: దసరరరభవరన పప టటటపలర

94-182/672

94-182/675

94-31/504

94-182/679

94-31/505

94-182/683

94-31/508

తలర : అనసరరధ తతటపప డ లల
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:29
లస: ససస స

5338 NDX2125814
పపరర: నతగయఖ చలమర

5341 NDX0544858
పపరర: బబజ కరమమపలర �

5344 JBV2947232
పపరర: ఇమమమబననసర షపక

5347 JBV2947984
పపరర: మహమదతబషర షపక

94-31/511

5350 AP151010114409
పపరర: రరధ తతటపప లల

94-182/680

5353 NDX0140020
పపరర: పడసనన పలర పప
భరస : వనసకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:35
లస: ససస స

5333 NDX2122141
పపరర: పరరశత పసటర

94-31/503

5336 NDX1807140
పపరర: మమరర వరససమలర

94-182/678

5339 NDX1807074
పపరర: శరమమఖల వరససమలర

94-182/681

తసడడ:డ యయసస వరససమలర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:31
లస: పప
94-32/424

5342 NDX1835075
పపరర: మసరసన బ షపక

94-182/682

భరస : జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-4-975
వయససస:28
లస: ససస స
94-31/506

5345 JBV2948727
పపరర: కరరమబననసర షపక

94-31/507

భరస : నతగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:90-4-976
వయససస:53
లస: ససస స
94-31/509

5348 NDX0853176
పపరర: రరమమరరవప పలర పప

94-31/510

తసడడ:డ వనసకటయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-976
వయససస:59
లస: పప
94-31/512

భరస : సరసబశవరరవప తతటపప లల
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/684

94-182/674

భరస : శరమమఖల వరససమలర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నతజరరమరర షపక
ఇసటట ననస:90-4-976
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ఏపసనగళ
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:42
లస: ససస స
5352 NDX0141648
పపరర: శరరష తతటపప డ లల

94-182/677

తసడడ:డ నతగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:90-4-976
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:90-4-976
వయససస:37
లస: పప
5349 NDX2370187
పపరర: పపణఖవత ఏపసనగళ

5335 NDX2125863
పపరర: వనసకట లకడమ చలమర

5330 NDX1220862
పపరర: ఆదదలకకమ అలమరగబలమర

భరస : ఆసజననయబలల పసటర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప� భబజ
ఇసటట ననస:90-4-975
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-975
వయససస:33
లస: ససస స
5346 JBV2947240
పపరర: జహసగరరరబషర షపక

94-182/676

తసడడ:డ రగశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-975
వయససస:45
లస: ససస స
5343 NDX0147017
పపరర: శకలమమరర బతష
స ల

5332 JBV3588563
పపరర: బబల నరసససహ రరవప బటడ

94-32/423

భరస : సరసబశవ రరవప అలర గబలమర
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:24
లస: పప
5340 AP151010114563
పపరర: అసజమమ కరమమపలర

94-182/673

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసటర
ఇసటట ననస:90-4-974
వయససస:37
లస: పప
5337 NDX2125764
పపరర: నగజష చలమర

5329 NDX1220854
పపరర: ససమలత పప టటటపలర

5327 NDX2044949
పపరర: నతగమణణ కలసచతల

భరస : బడహహమశశర రరవప కలసచతల
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబల నరసససహ రరవప బటడ
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:46
లస: ససస స
5334 NDX2122166
పపరర: ఆసజననయబలల పసటర

94-31/502

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-4-973
వయససస:25
లస: ససస స
5331 JBV3588555
పపరర: పదతమవత బటడ

5326 NDX1440015
పపరర: మమరస యఖ బసడడ

5351 NDX2370179
పపరర: ఏడడకకసడలల ఏపసనగళ

94-31/513

తసడడ:డ నతగయఖ ఏపసనగళ
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:49
లస: పప
94-182/685

5354 NDX0142406
పపరర: రరధ పలర పప

94-182/686

భరస : వనసకటరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:41
లస: ససస స
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5355 NDX0121210
పపరర: నరజసదడ తతటపప డ లల
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94-182/687

తలర : అనసరరధ తతటపప డ లల
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:29
లస: పప
5358 NDX0123364
పపరర: వనసకటయఖ పలర పప�

94-182/690

తసడడ:డ రరమమరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:41
లస: పప
5361 JBV2947455
పపరర: లకడమ వనమబల

94-31/515

94-31/518

భరస : పసదబ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:38
లస: ససస స
5370 NDX1942276
పపరర: కకషర కలమమరర కలరరక

94-31/519

94-182/697

94-31/524

భరస : రమణయఖ తతళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-991
వయససస:43
లస: ససస స

94-31/516

5365 NDX0145656
పపరర: నతగమలలర శశరర బతష
స ల

5368 NDX1221845
పపరర: అసజ బతష
స ల

5371 NDX0719740
పపరర: పదమ� కలరరక�

5374 AP151010114104
పపరర: నతగమమ జవరఖజ

5377 NDX2709525
పపరర: లకడమ చలర

94-182/698

5380 NDX0122077
పపరర: కకసడయఖ గబగరరరర

94-182/692

5383 NDX1171685
పపరర: వరలకకమ ఎనసమల
భరస : శవయఖ ఏనసమల
ఇసటట ననస:90-4-991
వయససస:42
లస: ససస స

5363 JBV2947570
పపరర: కకషరర వనమబల

94-31/517

5366 NDX0152330
పపరర: లసగమమ మలలర

94-182/693

భరస : గబరవయఖ మలలర
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/695

5369 NDX0124933
పపరర: పసదబ శకనస బతష
స ల

94-182/696

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:46
లస: పప
94-31/520

5372 NDX0677872
పపరర: సరసబశవరరవప� కలరరక�

94-31/521

తసడడ:డ కకషర� కలరరక
ఇసటట ననస:90/4/985
వయససస:33
లస: పప
94-31/522

5375 NDX0682443
పపరర: శరఖమల శశషమమ

94-31/523

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:90-4-988
వయససస:64
లస: ససస స
94-31/940

5378 NDX2801199
పపరర: దసరర చలర

94-32/1336

భరస : లసగయఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-988
వయససస:34
లస: ససస స
94-182/699

తసడడ:డ సససగయఖ గమగరరరయమల
ఇసటట ననస:90-4-988
వయససస:31
లస: పప
94-30/702

94-31/514

తసడడ:డ కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకననర యమ
న
చలర
ఇసటట ననస:90-04-988
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-988
వయససస:38
లస: ససస స
5382 NDX1609223
పపరర: చననమమ తతళళపలర

5362 JBV2947448
పపరర: ఉలగమమ వనమబల

94-182/689

తసడడ:డ కకషర వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ జవరఖజ
ఇసటట ననస:90/4/987
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:90/4/988
వయససస:22
లస: పప
5379 NDX1808981
పపరర: ససమ బబరరక

5360 NDX2077908
పపరర: భవరన వనమబల

94-182/691

భరస : కకషర� కలరరక
ఇసటట ననస:90/4/985
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ సప మదడవషలర
ఇసటట ననస:90-4-985
వయససస:28
లస: పప
5376 NDX2148840
పపరర: సరయ రరస చలమర

5359 NDX1640466
పపరర: శకనవరస రరసటపరల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:90/4/985
వయససస:28
లస: ససస స
5373 NDX1734186
పపరర: శవ సప మదడవషలర

తసడడ:డ రరమమరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసదబ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/694

5357 JBV3230646
పపరర: ననపకటయఖ పలర పప

తసడడ:డ రరయన ఏడడకకసడలల రరయన
ఇసటట ననస:90-4-978
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:62
లస: పప
5367 NDX0144378
పపరర: భమలకడమ బతష
స ల

94-182/688

తసడడ:డ బబబబ రరసటపరల
ఇసటట ననస:90-4-981
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకషర వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-984
వయససస:40
లస: ససస స
5364 NDX1208412
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమబల

5356 NDX1640946
పపరర: రరయన గగవసద రరజ

5381 NDX1609181
పపరర: సశరర లత తతళళపలర

94-30/701

తసడడ:డ రమణయఖ తతళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-991
వయససస:24
లస: ససస స
94-182/700

5384 NDX1933176
పపరర: శకకరసత వరసర

94-31/525

తసడడ:డ బబలమజ వరసర
ఇసటట ననస:90-4-992
వయససస:24
లస: పప
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5385 JBV2947216
పపరర: పరపయఖ చచవపల
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94-31/526

తసడడ:డ రరమయఖ� చచవపల
ఇసటట ననస:90/4/993
వయససస:78
లస: పప
5388 NDX2042182
పపరర: హహహమమవత తషపరకలల

94-182/701

94-182/704

94-31/529

94-31/532

94-31/535

94-31/538

94-31/540

తసడడ:డ రరజ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:32
లస: ససస స

5398 JBV2947331
పపరర: వనసకటనరసమమ సససకర

5401 AP151010114476
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సససకర

5404 AP151010114273
పపరర: రరమమరరవప కరమమపలర

5407 AP151010114795
పపరర: రరమకకషర బబ డడడ

94-32/1339

5410 NDX3022282
పపరర: రఘబ రరస బబ డడడ

94-31/533

5413 NDX0682583
పపరర: పపరర పగడతల
తసడడ:డ లసగయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:35
లస: ససస స

5393 NDX0117374
పపరర: నతగలకడమ జవరశజ

94-31/528

5396 JBV2947380
పపరర: శకనవరసరరవప జవరశజ

94-31/531

5399 AP151010114299
పపరర: కకటటశశరమమ సససకర

94-31/534

భరస : వరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:90-4-995
వయససస:47
లస: ససస స
94-31/536

5402 AP151010114523
పపరర: వరయఖ సససకర

94-31/537

తసడడ:డ కకటయఖ సససకర
ఇసటట ననస:90-4-995
వయససస:67
లస: పప
94-31/539

5405 NDX2220499
పపరర: నతగరరజ

94-182/705

తసడడ:డ రరమమరరవప కమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-996
వయససస:22
లస: పప
94-31/541

5408 NDX2954030
పపరర: ఈశశరమమ మమచచరర

94-32/1338

భసధసవప: నతగరజ కరమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-997
వయససస:49
లస: ససస స
94-32/1340

తసడడ:డ రరమకకషర బబ డడడ
ఇసటట ననస:90-4-997
వయససస:21
లస: పప
94-31/543

94-182/703

తసడడ:డ మలర యఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:90-4-997
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-997
వయససస:31
లస: పప
5412 NDX0117580
పపరర: నతగమణణ పగడతల

94-31/530

తసడడ:డ గబరవయఖ కమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-996
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ కకషర బబ డడడ
ఇసటట ననస:90-4-997
వయససస:37
లస: ససస స
5409 NDX2918092
పపరర: నతగరజ కరమమపలర

5395 JBV2947562
పపరర: వనసకటబడవప జవరశజ

5390 NDX2042208
పపరర: నసకరరజ తషపరకలల

తసడడ:డ వనసకటబడవప జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:90-4-995
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమరరవప కమమపలర
ఇసటట ననస:90-4-996
వయససస:35
లస: ససస స
5406 NDX0457671
పపరర: శవ గసగ బబ డడడ

94-31/527

భరస : Venkateswarao సససకర
ఇసటట ననస:90-4-995
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-995
వయససస:23
లస: పప
5403 JBV2947422
పపరర: శవకలమమరర కరమమపలర

5392 JBV2947323
పపరర: మలలర శశరర జవరశజ

94-32/1337

తసడడ:డ పరపరరరవప లలటట తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ జవరశదద
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:83
లస: పప
5400 NDX2040517
పపరర: కరకసత కలమమర చసకస

94-182/702

భరస : శకనవరసరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:90-4-994
వయససస:29
లస: ససస స
5397 NDX2148923
పపరర: మలర యఖ జవరశదద

5389 NDX1007038
పపరర: అననపపరర బబరరక

5387 NDX3076338
పపరర: సప వమమ చచవపల

భరస : పరపయఖ చచవపల
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససజదసలల బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ సలల బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:39
లస: పప
5394 AP151010114562
పపరర: శవ పగరడడ

94-32/425

తసడడ:డ బబపయఖ� చలర
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:39
లస: పప

భరస : నసకరరజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-4-993
వయససస:30
లస: ససస స
5391 NDX0986372
పపరర: ససజదసలల బబరరక

5386 NDX0677773
పపరర: లసగయఖ చలమర�

5411 NDX0118265
పపరర: ససజదమమ పగడతల

94-31/542

తసడడ:డ రరమబ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:30
లస: ససస స
94-31/544

5414 JBV2947307
పపరర: నతగమణణ పగడతల

94-31/545

భరస : లసగయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:40
లస: ససస స
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5415 JBV2947315
పపరర: దసరర పగడతల
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94-31/546

భరస : రరమబలల పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:40
లస: ససస స
5418 NDX0721845
పపరర: రరజ పగడతల

94-31/549

94-32/1342

94-32/1345

94-32/1347

94-32/427

94-32/430

94-32/433

తసడడ:డ లకమయఖ� నమమల
ఇసటట ననస:90-4-1002
వయససస:41
లస: పప

5428 NDX2831675
పపరర: సరల జలర

5431 JBV2947273
పపరర: పపషష లత చసకరస�

5434 NDX0118604
పపరర: అరచన పగడతల�

5437 AP151010114435
పపరర: రరజజరరవప చసకరస

94-32/435

5440 AP151010114357
పపరర: నరసమమ నమమల�

94-32/1348

5443 NDX1791715
పపరర: ననలవసక నమమల
భరస : రవకలమమర నమమల
ఇసటట ననస:90-4-1002
వయససస:28
లస: ససస స

5423 NDX2774230
పపరర: సరల జలర

94-32/1344

5426 AP151010114386
పపరర: అరరణకలమమరర పపలర గమర�

94-32/426

5429 NDX2896421
పపరర: నతగరరరర న గబసటటరర

94-32/1349

తసడడ:డ ఏససపరదస గబసటటరర
ఇసటట ననస:90-4-999
వయససస:29
లస: పప
94-32/428

5432 NDX1628330
పపరర: రవ కలమమర చసకస

94-32/429

తసడడ:డ యయసప బబ చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1000
వయససస:36
లస: పప
94-32/431

5435 NDX1135557
పపరర: వరలకడమ చసకరస

94-32/432

భరస : జయకకషప ర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1001
వయససస:32
లస: ససస స
94-32/434

5438 NDX1006949
పపరర: జయకకషప ర చసకరస చసకస

94-32/916

తసడడ:డ రరజజరరవప చసకస
ఇసటట ననస:90-4 1001
వయససస:36
లస: పప
94-32/436

భరస : లకమయఖ� నమమల
ఇసటట ననస:90-4-1002
వయససస:64
లస: ససస స
94-32/438

94-32/1341

భరస : రరమయఖ� పపలర గబర
ఇసటట ననస:90-4-999
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవదతనస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1001
వయససస:54
లస: పప

భరస : మబరళకకషర నమమల
ఇసటట ననస:90-4-1002
వయససస:35
లస: ససస స
5442 AP151010114488
పపరర: మబరళకకషర నమమల�

94-32/1346

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� పడగల
ఇసటట ననస:90-4-1001
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప� చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1001
వయససస:52
లస: ససస స
5439 NDX0945519
పపరర: కకకషరకలమమరర

5425 NDX2774289
పపరర: నతగబకగనత గబసటటరర

5420 NDX2735645
పపరర: దసరర కరమమపలర

భరస : పడభబకర రరవప జలర
ఇసటట ననస:90-4-998/3
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏససబబ� చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1000
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదతనస� చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1000
వయససస:62
లస: పప
5436 AP151010114799
పపరర: నరమల చసకరస�

94-32/1343

భరస : పడభబకర రరవప జలర
ఇసటట ననస:90-4-999
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1000
వయససస:30
లస: ససస స
5433 JBV2947265
పపరర: ఎససబబ చసకరస�

5422 NDX2774255
పపరర: ఏససపరదస గబసటటరర

94-31/548

భరస : నగరజ
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస గబసటటరర
ఇసటట ననస:90-4-998/3
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ జలర
ఇసటట ననస:90-4-999
వయససస:32
లస: పప
5430 NDX1628306
పపరర: నరమల మమరర చసకస

94-31/550

తసడడ:డ ఆశరరశదస గబసటటరర
ఇసటట ననస:90-4-998/3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ జలర
ఇసటట ననస:90-4-998/3
వయససస:31
లస: పప
5427 NDX2896439
పపరర: పడభబకర రరవప జలర

5419 AP151010114116
పపరర: లసగయఖ పగడతల

5417 JBV2947372
పపరర: రరమబ పగడతల

తసడడ:డ లసగయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:26
లస: పప
5424 NDX2772630
పపరర: పడభబకర రరవప జలర

94-31/547

భరస : రరమబలల పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ పగడతల
ఇసటట ననస:90-4-998
వయససస:36
లస: పప
5421 NDX2876506
పపరర: రవకకషర పరలకవటట

5416 JBV2947349
పపరర: మమణణకఖస పగడతల

5441 NDX0889048
పపరర: రవకలమమర నమమ

94-32/437

తసడడ:డ లకమయఖ నమమల
ఇసటట ననస:90-4-1002
వయససస:34
లస: పప
94-182/706

5444 NDX0429340
పపరర: పడమలమదడవ చసతపలర

94-32/439

భరస : శవశసకర చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:38
లస: ససస స
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5445 NDX0719500
పపరర: నతగమణణ చసతపలర
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94-32/440

భరస : అపరషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:41
లస: ససస స

5446 NDX0429373
పపరర: ససలలచన చసతపలర

భరస : రరమమరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:70
లస: ససస స

5448 NDX0721225
పపరర: అపరషరరవప చసతపలర

94-32/443

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:47
లస: పప

5449 NDX1807363
పపరర: ఎల రరజఖ లకడమ చసతపలర

తసడడ:డ ససబడమణఖపడసరద చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:42
లస: పప
5454 NDX0142075
పపరర: బషసరరన షపక
భరస : బడడమయమ షసజక
ఇసటట ననస:90-4-1004
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/713

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పపససలకరర
ఇసటట ననస:90-4-1004
వయససస:41
లస: పప
5460 NDX1650234
పపరర: రరసబబబబ బసడతరర

94-31/551

5458 NDX1650226
పపరర: వనసకట ససబబబలల బసడతరర

94-31/555

5461 NDX2834679
పపరర: వనసకయఖ వనమబల

5450 NDX1807421
పపరర: రవ కకరణ తడజ చసతపలర

94-182/711

5453 AP151010114688
పపరర: శకనవరస పలలకకరర

5456 NDX0141622
పపరర: ఆదదలకడమ పపససలకరర

94-182/712

94-31/553

5459 AP151010114132
పపరర: కకటమమ తమమశశటట

భరస : కకసడయఖ అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:36
లస: ససస స
5466 NDX0945535
పపరర: అసజమమ అచచ

94-32/1147

5462 NDX2834638
పపరర: శవ వనమబల

94-32/1148

భరస : వనసకయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1005
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చననయఖ అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:67
లస: ససస స
5469 AP151010114525
పపరర: సరమమమ జఖస వగకహల

94-31/557

భరస : శకనవరసరరవప అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/559

5467 NDX0945576
పపరర: పసదకకసడయఖ అచచ

భరస : సరసబయఖ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1007
వయససస:62
లస: ససస స

5470 NDX0140889
పపరర: నతగమణణ అచచ

94-31/560

5473 NDX2737773
పపరర: శవయఖ అచచ
తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:90-4-1012
వయససస:18
లస: పప

94-31/558

5468 NDX0945659
పపరర: చననయఖ అచచ

94-31/561

తసడడ:డ కకసడయఖ అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:72
లస: పప
94-182/714

భరస : నతగజశశరరరవప అచచ
ఇసటట ననస:90-4-1010
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/1149

5465 NDX0945444
పపరర: పపలర మమ అచచ

భరస : ఆసజననయబలల అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ అచచ
ఇసటట ననస:90/4/1006
వయససస:34
లస: పప
94-32/444

94-31/554

భరస : ఏడడకకసడలల tammisetti
ఇసటట ననస:90/4/1005
వయససస:57
లస: ససస స
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5464 NDX1208446
పపరర: కకటమమ అచచ

94-31/552

భరస : శకనవరస పపససలకరర
ఇసటట ననస:90-4-1004
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1005
వయససస:33
లస: పప

94-31/556

94-182/708

తసడడ:డ పరపయఖ పలలకకరర
ఇసటట ననస:90/4/1004
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరసబబబబ బసడతరర
ఇసటట ననస:90/4/1005
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:90/4/1005
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అచచ
ఇసటట ననస:90-4-1012
వయససస:18
లస: పప

5455 NDX0151795
పపరర: కలమమరర పలలకకరర

94-32/442

తసడడ:డ అపరషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస పలలకలరర
ఇసటట ననస:90-4-1004
వయససస:33
లస: ససస స

5457 NDX0119974
పపరర: శకనవరస పపససలకరర

5472 NDX3147527
పపరర: శవయఖ అచచ

94-182/707

భరస : పరపయఖ పలలకకరర
ఇసటట ననస:90/4/1004
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/710

5447 NDX0721050
పపరర: శవశసకర చసతపలర

తసడడ:డ రరమమరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:90-4-1003
వయససస:26
లస: ససస స

94-182/709 5452 AP151010114195
5451 NDX1126234
పపరర: హనసమసత శకనవరస చసతపలర
పపరర: చచసచమమ పలలకకరర

5463 NDX1016450
పపరర: నతగమణణ అచచ

94-32/441

5471 NDX2264091
పపరర: శవ కలమమరర అచచ

94-32/445

భరస : శశరర అచచ
ఇసటట ననస:90-4-1012
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/1150

5474 AP151010114294
పపరర: లకమమమ వనమబల

94-31/562

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1020
వయససస:70
లస: ససస స
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5475 NDX0949206
పపరర: నతగలకడమ మరసపలర
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94-32/446

భరస : శకనస మఱసపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1020
వయససస:37
లస: ససస స
5478 NDX2700524
పపరర: గబరరనతదస వనమబల

94-98/635

94-31/565

94-182/716

94-182/718

94-182/721

94-181/91

94-31/570

భరస : దసరర యఖ సనకలల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:24
లస: ససస స

5488 NDX0506980
పపరర: నతగజసదడమమ

5491 NDX0512939
పపరర: కకటటలసగస తమమశశటట

5494 NDX2304301
పపరర: ససరఖనతరరయణ పలర వల

5497 AP151010114314
పపరర: శవమమ పసదతల

94-31/573

5500 AP151010114173
పపరర: కకటయఖ పసదతల

94-182/719

5503 NDX0515742
పపరర: ససకలల భమలకడమ�
భరస : మసరసన� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:39
లస: ససస స

5483 JBV2947711
పపరర: వరరసజననయబలల వనమబల

94-31/567

5486 NDX1987470
పపరర: శకనస దగబర

94-182/717

5489 NDX1173541
పపరర: నతగలల మసడలననన

94-182/720

భరస : మహమమద నసర మసడలననన
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-182/722

5492 NDX0513416
పపరర: పడభబదడవ చలమర

94-182/723

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:38
లస: పప
94-181/92

5495 NDX1252725
పపరర: రసగవరబ నమమ మమదదననడక

94-31/569

భరస : గగపస మమడడననడడ
ఇసటట ననస:90/4/1028
వయససస:71
లస: ససస స
94-31/571

5498 NDX1703926
పపరర: యయసస పసదతల

94-31/572

తసడడ:డ గబరవయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:90/4/1030
వయససస:30
లస: పప
94-31/574

తసడడ:డ గబరవయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:90/4/1030
వయససస:40
లస: పప
94-32/449

94-31/564

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప దగబర
ఇసటట ననస:90-4-1024
వయససస:45
లస: పప

భరస : గబరవయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:90/4/1030
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:90/4/1030
వయససస:35
లస: పప
5502 NDX2052363
పపరర: లకడమ పడసనన సనకలల

94-31/568

తసడడ:డ చసదడ రరవప పలర వల
ఇసటట ననస:90-4-1027
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ మమదదననడడ
ఇసటట ననస:90/4/1028
వయససస:75
లస: పప
5499 JBV2947653
పపరర: రమణ పసదతల

5485 NDX0119032
పపరర: జయమమ వనమబల

5480 JBV2947638
పపరర: కకసడమమ వనమబల

తసడడ:డ నరసససహ వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1023
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరఖనతరరయణ పలర వల
ఇసటట ననస:90-4-1027
వయససస:45
లస: ససస స
5496 NDX1252741
పపరర: గగపస మమదదననడక

94-31/566

భరస : కకటటలసగస మసడలననన
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:27
లస: పప
5493 NDX2304285
పపరర: కలమమరర పలర వల

5482 JBV2947703
పపరర: శవపరరశత వనమబల

94-32/448

భరస : పసదనరసమమ వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1022
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనతధస వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1024
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభబదతసస అగరరశల
ఇసటట ననస:90-4-1024/1
వయససస:33
లస: ససస స
5490 NDX1221696
పపరర: ససబబశవ రరవప తమమశశటట

94-31/563

భరస : వరరసజననయబలల వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1023
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస దగబర
ఇసటట ననస:90-4-1023
వయససస:41
లస: ససస స
5487 NDX0507202
పపరర: లకడమ చలమర

5479 JBV2947810
పపరర: రమణ చలమర

5477 NDX0950204
పపరర: శకనస మరసపలర

తసడడ:డ పసదవనసకటయఖ మఱసపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1020
వయససస:40
లస: పప

భరస : వససతరరవప చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1022
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90/4/1022
వయససస:60
లస: పప
5484 NDX1896408
పపరర: రమ దడవ దగబర

94-32/447

భరస : పసదలసగయఖ మఱసపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1020
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ నరసససహ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1021
వయససస:22
లస: పప
5481 JBV2947695
పపరర: నరసససహ వనమబల

5476 AP151010114511
పపరర: మసగమమ మరసపలర

5501 JBV2947604
పపరర: గబరవయఖ పసదతల

94-31/575

తసడడ:డ కకటయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:90/4/1030
వయససస:62
లస: పప
94-32/450

5504 NDX0914515
పపరర: ససతతరరవమమ సనకలల�

94-32/451

భరస : పప లయఖ� భబఱఱ కకశ
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:50
లస: ససస స

Page 42 of 332

5505 NDX0515510
పపరర: ససకలల సరసబబడజఖస�
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94-32/452

భరస : నతగబలల� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:68
లస: ససస స
5508 NDX0593061
పపరర: మసరసన ససకలల�

94-32/455

94-32/457

భరస : జజమస సతడఖల
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:65
లస: ససస స
5517 JBV2948487
పపరర: మమరస � సతశత�

94-32/463

94-182/1624

94-32/467

94-32/470

భరస : నరసససహరరవప� బళళ
ఇసటట ననస:90-4-1040
వయససస:53
లస: ససస స

94-32/461

94-32/471

5518 JBV2948503
పపరర: ఎలషర రరజ� సతశత�

94-32/464

94-182/1628

5533 NDX0678227
పపరర: నరసససహరరవప� బళళళ�
తసడడ:డ వరయఖ� బళళ
ఇసటట ననస:90-4-1040
వయససస:60
లస: పప

94-32/459

5516 NDX0853333
పపరర: రరజజష గగససపరతల�

94-32/462

5519 NDX0853234
పపరర: మహన రరవప గగససపరతల

94-32/465

5522 NDX2505220
పపరర: కరశయఖ బబ పషరరజ

94-32/466

తసడడ:డ ససజవయఖ బబ పషరరజ
ఇసటట ననస:90-4-1033
వయససస:60
లస: పప
94-32/468

5525 NDX0515452
పపరర: సనకలల వనమబలమమ�

94-32/469

తసడడ:డ వనమబలల� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1036
వయససస:35
లస: ససస స
94-32/1151

5528 NDX2828648
పపరర: మహకరళ మమదర

94-32/1152

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1038
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/472

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � జరజపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1039
వయససస:33
లస: పప
94-32/474

5513 NDX0862847
పపరర: శరఖమల గగససపరతల�

తసడడ:డ నతగయఖ గమససఆథళ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:58
లస: పప

5524 NDX1401561
పపరర: జశవ పసరరమమళరపలర

5530 JBV2947257
పపరర: శకకరసత� ససరజపలర �

94-98/636

తసడడ:డ మహన రరవప� గమససపథళ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససకయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1038
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� జరజపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1039
వయససస:47
లస: ససస స
5532 NDX0683045
పపరర: నతగజసదడస� బళళళ�

5515 NDX0853366
పపరర: వననద గగససపరతల�

5527 NDX2760536
పపరర: దసరర మమ మమదర

5510 NDX2705119
పపరర: మణణకరసత పసడల

భరస : మహన రరవప� గమససఆథళ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రతతనకర రరవప పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-1034
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల ఏమబళ
ఇసటట ననస:90-4-1038
వయససస:40
లస: ససస స
5529 NDX0429472
పపరర: కరమమశశరర ససరజపలర �

94-32/458

తసడడ:డ వనమయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1032
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబసజమమన పసరరమళళపలర
ఇసటట ననస:90-4-1034
వయససస:64
లస: ససస స
5526 JBV2947463
పపరర: దసరర వనమబల

5512 NDX0900662
పపరర: రరప సతడఖల�

5521 NDX3257409
పపరర: పప లయఖ ససకలల

94-32/454

తసడడ:డ శవ కకటయఖ పసడల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజమస� శటపవవ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనమయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1032
వయససస:18
లస: పప
5523 NDX2078104
పపరర: పదతమకడ పసరరమళళపలర

94-32/456

తసడడ:డ మహన రరవప� గమససఆథళ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజమస � �
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:35
లస: పప
5520 NDX3253648
పపరర: పప లయఖ ససకలల

5509 NDX0593186
పపరర: నతగబలల ససకలల�

భరస : మమరరస� సతడఖల
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/460

5507 NDX0171702
పపరర: బబజరరవప ససకలల�

తసడడ:డ సరసబయఖ� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప� గమససపథళ
ఇసటట ననస:90-4-1031
వయససస:30
లస: ససస స
5514 JBV2947497
పపరర: ససశలమమ సతడఖల

94-32/453

తసడడ:డ నతగబలల� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నతగబలల� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1030
వయససస:48
లస: పప
5511 NDX0862771
పపరర: మమధవ గగససపరతల�

5506 NDX0593129
పపరర: వనమబలల ససకలల�

5531 NDX0945618
పపరర: వనసకటటశశరరర ససరజపలర

94-32/473

తసడడ:డ రగశయఖ జరజపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1039
వయససస:61
లస: పప
94-32/475

5534 NDX2761567
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలమటట

94-32/1153

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ కకలమటట
ఇసటట ననస:90-4-1040
వయససస:40
లస: పప

Page 43 of 332

5535 NDX2677060
పపరర: బబజర కకరపరటట
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94-178/708

భరస : కకటటశశర రరవప కకలమటట
ఇసటట ననస:90-4-1040
వయససస:40
లస: ససస స
5538 NDX1395921
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప
చచననసశశటట
తసడడ:డ రమణ రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1043
వయససస:32
లస: పప

5536 NDX2599579
పపరర: బబజర కకరపరటట

94-30/1084

5537 NDX1395913
పపరర: సరయ బబల సరసశత
చచననసశశటట
తసడడ:డ రమణ రరవప చచననసశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1043
వయససస:26
లస: ససస స

94-182/726

5540 NDX2071066
పపరర: వజయ లకడమ వనమబల

భరస : కకటటశశర రరవప కకలమటట
ఇసటట ననస:90-4-1040,
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/725

5539 NDX1235464
పపరర: రమణ రరవప చచననసశశటట
తసడడ:డ వరయఖ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1043
వయససస:52
లస: పప

5544 NDX1954107
పపరర: మమరమమ కకపపరర
భరస : యయసప బబ కకపపరర
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:40
లస: ససస స
5547 NDX2071173
పపరర: శకనస వనమబల

94-32/483

భరస : మమరస యఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:58
లస: ససస స
5553 NDX2168954
పపరర: వరణణ లగడపరటట

94-182/727

94-32/488

తసడడ:డ నరసససహరరవప మబషసటపలర
ఇసటట ననస:90-4-1046
వయససస:41
లస: పప

94-32/484

94-32/491

94-85/1260

94-32/482

5549 NDX0170746
పపరర: ఏసప బబ కకపషరర

94-32/485

5554 NDX0117168
పపరర: భబగఖలకడమ తతట

5557 NDX0945477
పపరర: పదతమవత తతట

5560 NDX0900712
పపరర: ధనలకడమ మబషసటపలర

5563 NDX2017425
పపరర: దదవఖ లత జసగస
తసడడ:డ వజయ భబససర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:90/4/1047
వయససస:27
లస: ససస స

5552 NDX2600542
పపరర: కలపష బరరదతర

94-89/810

తసడడ:డ అనసత రరవప బరరదతర
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:48
లస: పప
94-32/486

5555 NDX0719823
పపరర: ససధతరరణణ కకరపరటట

94-32/487

భరస : పరతగగలల శరఖససససదర కరరరపత
ఇసటట ననస:90--4-1045
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/489

5558 AP151010114613
పపరర: రసగనతయకమమ గసధస

94-32/490

భరస : కకషరమమరరస గసధస
ఇసటట ననస:90-4-1045
వయససస:72
లస: ససస స
94-32/492

భరస : శకనస మబషసటపలర
ఇసటట ననస:90-4-1046
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/494

5546 NDX2071132
పపరర: నతగరరజ వనమబల

తసడడ:డ నతగయఖ కకపషఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:90-4-1045
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : జజనకమమ� పరఠగగలల
ఇసటట ననస:90-4-1045
వయససస:45
లస: పప
5562 AP151010114573
పపరర: శకనస మబషసటపలర

5548 NDX0172304
పపరర: ఏససబబబబ నసదతఖల�

5551 NDX2601003
పపరర: ససవరర రరజ కకపపరర

94-32/479

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1045
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అశశకరబబబ కరరరపత
ఇసటట ననస:90-4-1045
వయససస:44
లస: ససస స
5559 NDX0167429
పపరర: శరఖమ సససదర పరతగగలల�

94-32/481

తసడడ:డ యయసప బబ కకపపరర
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:21
లస: పప

భరస : చచజతనఖ కలమమర లగడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:27
లస: ససస స
5556 NDX0118323
పపరర: మమణణకఖమమ కకరపరటట

5545 NDX0118554
పపరర: రరమకకటమమ నసదతఖల�

తసడడ:డ చచననయఖ� నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:41
లస: పప
94-32/996

5543 NDX0118653
పపరర: బబజర నసదతఖల�
భరస : ఏససబబబబ� మమసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ� నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:29
లస: పప
5550 NDX2600732
పపరర: మరరయమమ చసదడగరరర

94-32/478

తసడడ:డ వనసకటబడవప� చలర
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:32
లస: ససస స
94-32/480

94-32/476

భరస : నతగరరజ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:25
లస: ససస స

94-32/477 5542 NDX0118612
5541 NDX2071058
పపరర: భబగఖ లకడమ తరరపతమమ వనమబల
పపరర: ఆదదలకడమ చలమర�

భరస : శకనస వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1044
వయససస:27
లస: ససస స

94-182/724

5561 AP151010114429
పపరర: అలవనలలమసగ మబషసటపలర

94-32/493

భరస : నరసససహరరవప మబషసటపలర
ఇసటట ననస:90-4-1046
వయససస:72
లస: ససస స
94-31/576

5564 NDX2017409
పపరర: దదవఖ జజఖత జసగస

94-31/577

తసడడ:డ వజయ భబససర రరవప జసగస
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:29
లస: ససస స
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5565 NDX1601286
పపరర: మబరహరర కసచరర
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94-31/578

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:26
లస: పప
5568 NDX2871168
పపరర: దదన జజషస జసగస

94-32/1154

5569 NDX2875995
పపరర: దదన జశ జసగస

94-32/498

5572 NDX0139485
పపరర: మమరర సశరర లత మసచతల

94-182/733

94-32/501

94-32/504

94-32/507

తసడడ:డ దడవదతనస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1053
వయససస:63
లస: పప

94-32/499

5584 NDX0682419
పపరర: ససనత చసకరస

5587 JBV2948495
పపరర: శరఖమబసమమర చసకరస

94-32/510

5590 AP151010114037
పపరర: అబడహస చసకస

94-32/502

5593 NDX1954180
పపరర: శరహహనత షపక
భరస : జజన వరల శరయక
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:25
లస: ససస స

5573 NDX0379453
పపరర: అశరజజఖత మసచతల

94-182/729

తసడడ:డ కకషరరరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:90-4-1050
వయససస:35
లస: ససస స
5576 NDX0312736
పపరర: నతగమణణ బపడడ

94-182/732

5579 NDX1017128
పపరర: హవలమ పసరరమమళళపలర

94-32/500

5582 NDX0682922
పపరర: శశరమమ చసకరస

94-32/503

భరస : అనలలసమమర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:36
లస: ససస స
94-32/505

5585 NDX0171942
పపరర: ఇమమమనయయలల రరజ చసకరస

94-32/506

తసడడ:డ ఆదతస ఱజభబకరసప
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:32
లస: పప
94-32/508

5588 NDX0117218
పపరర: కకరస ర చసకరస

94-32/509

తసడడ:డ శరఖమసన చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1053
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/511

తసడడ:డ దడవదతనస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1053
వయససస:40
లస: పప
94-32/513

94-32/497

భరస : రమమష దడవదతష
స పపరరమలర
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1053
వయససస:40
లస: పప
5592 AP151010114586
పపరర: ఆదస చసకస

5581 NDX0117697
పపరర: ససవరరస చసకరస

5570 AP151010114846
పపరర: వరలకకమ బబతస�

భరస : బడహమనసదస బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1050/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనళళసగరబబబబ చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:35
లస: పప
5589 AP151010114593
పపరర: అనలలసమమర చసకస

94-182/731

తసడడ:డ శవకలమమర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబబడహహస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:41
లస: ససస స
5586 JBV2948420
పపరర: శరఖససన చసకరస

94-182/728

తసడడ:డ వనలసగర బబబబ చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమనయయలల చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1052
వయససస:28
లస: ససస స
5583 JBV2947539
పపరర: మరరయరరణణ చసకరస

5578 NDX2402576
పపరర: షరరగన
కలమమరర చసకస

94-32/496

భరస : కకకషనన� భబథద
ఇసటట ననస:90-4-1048
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:90-4-1050
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబడహప చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1050/2
వయససస:38
లస: ససస స
5580 NDX2402543
పపరర: రతన కలమమరర చసకస

94-32/1155

భరస : వజయ కకరణ కలమమర మసచతల
ఇసటట ననస:90-4-1050
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:90-4-1050
వయససస:37
లస: ససస స

5567 AP151010114673
పపరర: వజయభబససరరరవప జసగస

తసడడ:డ కకసడయఖ జసఘమప
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జసగస వజయ భబససర
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:19
లస: పప

94-182/730 5575 NDX0379420
5574 NDX0379404
పపరర: వజయ కకరణ కలమమర మసచతల
పపరర: నరమల మమరర మసచతల

5577 NDX0312769
పపరర: మరరయరరణణ చసకరస

94-32/495

భరస : వజయభబససరరరవప జసగస
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబససర జసగస
ఇసటట ననస:90-4-1047
వయససస:19
లస: పప
5571 NDX0169094
పపరర: వజయ కకరణ కలమమర
మసచతల
తసడడ:డ కకషరరరరవప మసచతల
ఇసటట ననస:90-4-1050
వయససస:39
లస: పప

5566 AP151010114582
పపరర: మమరరగగలడ జసగస

5591 AP151010114576
పపరర: వనళసగరబబబబ చసకస

94-32/512

తసడడ:డ ఆదస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1053
వయససస:42
లస: పప
94-32/514

5594 JBV2948040
పపరర: అరరణ పరతపరటట

94-32/515

భరస : కకషర పరటపత
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:40
లస: ససస స
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5595 NDX2486934
పపరర: సతఖవత పరరమ
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94-32/516

భరస : రరమ మహన రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:64
లస: ససస స
94-32/519

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:41
లస: పప
94-32/1156

5604 JBV2948594
పపరర: శవపరరశత� వనమబల�

5607 AP151010114349
పపరర: ఏడడకకసడలల తననరర�

94-32/524

5610 NDX0167072
పపరర: సరసబశవరరవప వనమబల�

94-32/527

94-32/530

5605 NDX2093250
పపరర: వనసకట రమణ బబఛస

5608 NDX2104594
పపరర: నతగమమ పసటర

5611 JBV2948289
పపరర: శవ మమరస యఖ� తననరర�

94-32/533

5614 NDX2104610
పపరర: జజనకకరరస వనమబల

94-32/525

తసడడ:డ నతగయఖ� ఏమబళ
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:55
లస: పప

5617 AP151010114344
పపరర: వనసకటటశశరరర తననరర�

94-32/528

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-1058
వయససస:26
లస: పప

5620 NDX1953901
పపరర: వనసకటరరవప ఎనసమబల

94-32/531

5623 NDX1953554
పపరర: శకనవరస రరవప వరర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వరర
ఇసటట ననస:90-4-1059
వయససస:45
లస: పప

94-32/523

5606 NDX2163640
పపరర: షకకల షపక

94-32/526

5609 NDX2093243
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప బబఛస

94-32/529

5612 NDX2104628
పపరర: రరమమసజననయబలల వనమబల

94-32/532

తసడడ:డ నరసససహ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:35
లస: పప
94-32/534

5615 AP151010114652
పపరర: శకనస తననరర�

94-32/535

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:48
లస: పప
94-32/537

5618 NDX1953935
పపరర: రమణమమ ఎనసమబల

94-32/538

భరస : వనసకటరరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-1058
వయససస:41
లస: ససస స
94-32/540

తసడడ:డ కకషరయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-1058
వయససస:46
లస: పప
94-32/541

5603 NDX0119081
పపరర: రమణ తననరర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబఛస
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమరస యఖ� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:83
లస: పప
94-32/539

94-32/521

భరస : జజన వల షపక
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:46
లస: పప
94-32/536

5600 NDX1954149
పపరర: జజన వరల షపక

తసడడ:డ శవ మమరస యఖ� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:41
లస: పప
5616 NDX0877878
పపరర: చనననరసససహరరవప� వనమబల�

94-32/522

భరస : పసదదబరరజ పసటర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ� వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:31
లస: పప
5613 AP151010114578
పపరర: రరజ తననరర�

5602 AP151010114356
పపరర: ససత తననరర�

94-32/518

తసడడ:డ రరబయమ మబళర శరయక
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ లసగజశశర రరవప బబఛస
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వనరజలమ
ఇసటట ననస:90-4-1059
వయససస:64
లస: ససస స

94-32/520

భరస : రరజ� తననరర
ఇసటట ననస:90-4-1056
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయబలల � �emula
ఇసటట ననస:90-4-1057
వయససస:34
లస: ససస స

5622 NDX1017011
పపరర: పప లమమ వరర

5599 JBV2947794
పపరర: కకకషర పరతపరటట

5597 NDX0172114
పపరర: నతగరరజ వనమబల�

తసడడ:డ గబరవయఖ� వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చడననకజశవపలల పరటపత
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషర పరతపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:19
లస: ససస స

5619 NDX1953927
పపరర: సరయకకషర ఎనసమబల

94-32/517

భరస : చడననకజశవపలల పరటపత
ఇసటట ననస:90-4-1055
వయససస:65
లస: ససస స

5598 NDX1953711
పపరర: మమలమల షపక

5601 NDX2722668
పపరర: మణణ కకరస ర పరతపరటట

5596 JBV2948271
పపరర: అసకమమ పరతపరటట

5621 NDX2722643
పపరర: కకసడమమ ఎనసమబల

94-32/1157

భరస : వనసకట రరవప ఎనసమబల
ఇసటట ననస:90-4-1058
వయససస:40
లస: ససస స
94-32/542

5624 NDX0117531
పపరర: సశరర లత మమడత

94-32/543

తసడడ:డ శవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:35
లస: ససస స

Page 46 of 332

5625 NDX0117598
పపరర: వనసకరయమమ మమడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-32/544

భరస : సరసబయఖ మద
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:53
లస: ససస స
5628 NDX0168179
పపరర: సరయ మమడత

94-32/547

94-32/549

94-32/552

94-32/553

94-32/556

94-32/558

94-32/561

భరస : జకకయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:31
లస: ససస స

5638 AP151010114165
పపరర: కకసడమమ నసధతఖల�

5641 NDX2737781
పపరర: గగపస నసదతఖల

5644 NDX0878371
పపరర: కలమమరర బసడతరర

5647 AP151010114550
పపరర: గబరరవమమ బసడతరర

94-32/564

5650 NDX2705192
పపరర: రరమయఖ చసదడగరరర

94-32/554

5653 NDX2746121
పపరర: జరమస బబబబ బసడతరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:19
లస: పప

5633 NDX0690255
పపరర: శకనస బసడతరర�

94-32/551

5636 NDX2761039
పపరర: శకనస బసడరర

94-32/1159

5639 NDX0170910
పపరర: జజజ బతష
స ల�

94-32/555

తసడడ:డ వనసకయఖ� భకలసల
ఇసటట ననస:90-4-1064
వయససస:36
లస: పప
94-32/1160

5642 NDX2045012
పపరర: దసరర మమ మమదర

94-32/557

భరస : నతగరరజ మమదర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:28
లస: ససస స
94-32/559

5645 NDX0515957
పపరర: మమలకషరర ససత�

94-32/560

భరస : శకమమరరత వరపడసరద� ససత
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:49
లస: ససస స
94-32/562

5648 AP151010114134
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడతరర

94-32/563

తసడడ:డ పపలర యఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:42
లస: పప
94-32/997

తసడడ:డ చసతయఖ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:29
లస: పప
94-32/1161

94-182/734

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపలర యఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:44
లస: పప
5652 NDX2926566
పపరర: పదమ తమమశశటట

94-32/1158

భరస : శకనస బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పపరరరరడ�డడ యసపసట
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:65
లస: ససస స
5649 AP151010114064
పపరర: శకనస బసడతరర

5635 NDX2828689
పపరర: వనసకటరరవప బసడరర

5630 NDX0139709
పపరర: నతగమణణ మమడత

తసడడ:డ కకటయఖ� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1064
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:40
లస: ససస స
5646 NDX0914473
పపరర: కకటటశశరమమ యసపరటట�

94-32/550

భరస : శసకరరరవప� నతధతల
ఇసటట ననస:90-4-1064
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ� నతధతల
ఇసటట ననస:90-4-1064
వయససస:57
లస: పప
5643 AP151010114551
పపరర: నతగలకడమ బసడతరర

5632 NDX0682989
పపరర: కకటటశశరర బసడతరర�

94-32/546

భరస : సరయ మమడత
ఇసటట ననస:90-4-1062
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజజ భకలసల
ఇసటట ననస:90-4-1064
వయససస:33
లస: ససస స
5640 AP151010114038
పపరర: శసకరరరవప నసధతఖల�

94-32/548

భరస : వనసకటటశశరరర� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:45
లస: పప
5637 NDX1248772
పపరర: నతగమణణ బతష
స ల

5629 NDX0167817
పపరర: సరసబయఖ మమడత�

5627 NDX0172338
పపరర: కకటటశశరరరవప పగడతల

తసడడ:డ చనన నతగయఖ మమడత
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ� మమడ
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనస� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1063
వయససస:35
లస: ససస స
5634 NDX0721563
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడతరర�

94-32/545

తసడడ:డ పరదడశ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడత
ఇసటట ననస:90-4-1061
వయససస:33
లస: పప
5631 NDX0682898
పపరర: రరణణ� బసడతరర�

5626 NDX0968669
పపరర: రరజజ రమమష పపరస

5651 NDX2699049
పపరర: కలమమరర చసదడగరరర

94-32/998

భరస : రరమయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1065
వయససస:22
లస: ససస స
94-32/1162

5654 NDX0171157
పపరర: ససరజష చమకలరరస

94-32/565

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:37
లస: పప
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5655 NDX0168856
పపరర: కకరణ కలమమర చమకలరరస

94-32/566

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప ససశగరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:38
లస: పప
5658 NDX0139568
పపరర: వనసకట కలమమరర చమకలరరస

94-182/736

94-182/739

తసడడ:డ రతనస చమకలరరస
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:65
లస: పప
5664 NDX1987413
పపరర: పదతమవత కకరర

94-32/568

94-32/571

94-32/1164

భరస : భబససర వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:38
లస: ససస స
5676 NDX0627752
పపరర: వగకహల రవతడజ
తసడడ:డ శసకర పడసరదరరవప వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:31
లస: పప
5679 NDX1834903
పపరర: మబరరగన సస ఆర

5663 NDX0142018
పపరర: గబరమమ ఓరరస

94-182/740

5665 AP151010114510
పపరర: భవరన వగకహల

5668 AP151010114367
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడతరర�

5671 NDX0549642
పపరర: నతగలకడమ వగకహల

5674 NDX0140822
పపరర: ససనత పసడతల

5677 NDX1834333
పపరర: భబససర వగకహల

94-182/750

5680 NDX1886748
పపరర: రతన కలమమరర గబసడమలలర

94-32/569

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వషతనమళఖళ
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:41
లస: పప

5683 NDX1006238
పపరర: రరమమరరవప మబరరరర
తసడడ:డ ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1067\1
వయససస:64
లస: పప

94-182/741

5666 NDX1016690
పపరర: భవరన కకరర

94-32/570

భరస : ఆసజననయబలల కకరజ
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/572

5669 NDX2721058
పపరర: ససదదప కకరర

94-32/1163

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకరర
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:19
లస: పప
94-182/742

5672 NDX0888685
పపరర: రజన చసతత

94-182/743

భరస : అనల కలమమర చసత
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/745

5675 NDX0139097
పపరర: కకటటశశరర వగకహల

94-182/746

భరస : నతగజశశరరరవప వగకహరల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:46
లస: ససస స
94-182/748

5678 NDX0715185
పపరర: చన బబజయఖ ససకలల

94-182/749

తసడడ:డ సరసబయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:39
లస: పప
94-32/573

భరస : వనసకతరర గబసడమలలర
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:28
లస: ససస స
94-32/575

94-182/738

భరస : వనసకయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1066/4
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ రరమ సరశమ సస
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:50
లస: పప
5682 NDX0170670
పపరర: నతగజశశరరరవప వషష
ర మలకల

5662 NDX1221761
పపరర: జజఖత శరకవఖ ససరజపలర

తసడడ:డ కకసడల రరవప పసడతతల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/747

5660 NDX1889478
పపరర: పసదబ పపనతన రరవప బమరర గడడ
తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప బమరర గడడ
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:63
లస: పప

భరస : రవతడజ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:29
లస: ససస స
94-182/744

94-182/735

తసడడ:డ వరససదడవ హనసమసత జజససఖలల చవపక
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:18
లస: పప
5673 NDX1834291
పపరర: నతగలకడమ వగకహల

94-182/737

తసడడ:డ సరసబయఖ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసపద రరవప చసత
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:26
లస: పప
5670 NDX2721090
పపరర: శవ కలమమర వషష
ర మలకల

5659 NDX1840835
పపరర: శక కకషర కరరరసక చవపకలల

5657 NDX0141333
పపరర: శవ లల బతష
స ల

భరస : మమలమదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత ససరజపలర
ఇసటట ననస:90-4-1066/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకరర
ఇసటట ననస:90-4-1067
వయససస:24
లస: ససస స
5667 NDX1613182
పపరర: కకటటశశర రరవప చసత

94-32/567

తసడడ:డ సదతశవ గబపరస చమమపకకరటట
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:68
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:90-4-1066
వయససస:53
లస: ససస స
5661 AP151010156705
పపరర: శశషగరరరరరవప చమకలరరస

5656 NDX0171165
పపరర: శశషగరరరరరవప చమకలరరస

5681 NDX1017631
పపరర: మమధవ వషష
ర మలకల

94-32/574

భరస : నతగజశశరరరవప వషతనమళఖళ
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/895

5684 NDX0888693
పపరర: నతరరయణమమ యనమదల

94-182/751

భరస : పసద సససగయఖ యణమదల
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:39
లస: ససస స
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5685 NDX1834929
పపరర: ససనతమమ సస ఎస
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94-182/752

భరస : మబరరగన సస ఆర
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:40
లస: ససస స
5688 NDX1911164
పపరర: బలరరస యమసదల

94-182/755

94-182/756

94-182/759

94-182/762

94-182/765

94-32/580

94-182/767

తసడడ:డ వనసకటయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:52
లస: పప

5698 NDX0055772
పపరర: మమధవ లత తయఖగమర

5701 NDX0117556
పపరర: కమల నరరకకసడ

5704 NDX1006303
పపరర: రరఘవ నరరకకసడ

5707 JBV3230497
పపరర: రరపరదడవ చరసజవ

94-182/770

5710 JBV3230323
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప నరరకకపడ

94-182/763

5713 NDX1235472
పపరర: చటటటబబబబ కకమమమరర
తసడడ:డ సససదరరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:90-4-1069/2
వయససస:36
లస: పప

5693 NDX1900217
పపరర: రమణ తమమశశటట

94-182/758

5696 NDX1221639
పపరర: గరరరబబబబ బతస ల

94-182/761

5699 NDX0056481
పపరర: అసజ రరడడడ తయఖగమర

94-182/764

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:90-4-1068/1
వయససస:44
లస: పప
94-32/578

5702 NDX2263887
పపరర: రమణ బసడతరర

94-32/579

భరస : ఏడడకకసడలల బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:48
లస: ససస స
94-32/581

5705 NDX0151852
పపరర: రమణ పప దదల

94-182/766

తసడడ:డ రరమబ పప దదల
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:29
లస: ససస స
94-182/768

5708 NDX0147454
పపరర: వనసకరయమమ పప దదల

94-182/769

భరస : రరమబ పప దదల
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:34
లస: ససస స
94-182/771

తసడడ:డ కకషర నరరకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:35
లస: పప
94-182/773

94-32/577

తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ చరసజవ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ పప దదల
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:30
లస: పప
5712 NDX0110676
పపరర: రరమబ పప దదల

94-182/760

తసడడ:డ కకషర నఱసపకకసఢ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసస గడడడ మమడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:39
లస: ససస స
5709 NDX0111583
పపరర: వనసకటటశశరరర పప దదల

5695 NDX1221720
పపరర: భవరన శసకర తమమశశటట

5690 NDX1628397
పపరర: నతగజశశర రరవప చసబబటట

భరస : కరమమశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ నఱసపకకసఢ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషర నఱసపకకసఢ
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:59
లస: ససస స
5706 NDX0643429
పపరర: ససధతరరణణ గడడడ మడడగబ

94-182/757

భరస : అసజ రరడడడ తయఖగబర
ఇసటట ననస:90-4-1068/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చటటట బబబబర కకమమమరర
ఇసటట ననస:90-4-1068/2
వయససస:40
లస: ససస స
5703 AP151010114491
పపరర: సరవతడమమ నరరకకసడ

5692 NDX1221647
పపరర: లకకమ బతస ల

94-182/754

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చసబబటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:43
లస: పప
5700 NDX1221753
పపరర: నతగకళళఖణణ కకమమమరర

94-32/576

భరస : గరరరబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : hunumantarao చచచటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:51
లస: ససస స
5697 NDX1900209
పపరర: కరమమశశర రరవప తమమశశటట

5689 NDX2264158
పపరర: ఏడడకకసదలల చచసబబటట

5687 NDX1613216
పపరర: బల రరస యనమదల

తసడడ:డ పసదబ సససగయఖ యనమదల
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప చచసబబటట
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజజష ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:90-4-1068
వయససస:34
లస: ససస స
5694 NDX0142117
పపరర: ఏడడకకసదలల చడచటట

94-182/753

తసడడ:డ మబరరగన సస ఆర
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసదబసససగయఖ యమసదల
ఇసటట ననస:90-4-1067/1
వయససస:25
లస: పప
5691 NDX1235381
పపరర: శవ కలమమరర ఆవపలమసద

5686 NDX1834986
పపరర: చధతఎసబబ�ేరఎస సస ఎస

5711 NDX0111401
పపరర: తరరపతస యఖ బసడతరర

94-182/772

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1069
వయససస:42
లస: పప
94-182/774

5714 NDX1987538
పపరర: నతగజశశర రరవప తతళళరర

94-182/775

తసడడ:డ పరపయఖ తతళళరర
ఇసటట ననస:90-4-1069/2
వయససస:57
లస: పప
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5715 NDX2987733
పపరర: లకడమ చసత
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94-32/1165

భరస : కకటటశశరరరవప చసత
ఇసటట ననస:90-4-1070
వయససస:22
లస: ససస స
5718 NDX0121525
పపరర: దడవళర పసదబ సలల

94-182/778

94-32/584

94-182/781

94-32/587

94-182/782

94-182/783

94-32/592

తసడడ:డ ససబబబరరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:44
లస: పప

5728 NDX2811081
పపరర: రరమకకషర వనమబల

5731 AP151010114584
పపరర: లలత చసకరస

5734 NDX2233229
పపరర: పడశరసత దసడడగరరర

5737 NDX0900647
పపరర: మసగమమ దసడడగరరర

94-32/595

5740 NDX0901793
పపరర: వరబబబబ దసడడగరరర

94-32/1166

5743 AP151010114280
పపరర: ససబబబరరవప దసడడగరరర
తసడడ:డ పసదనతగజశశరరరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:67
లస: పప

5723 NDX1835315
పపరర: కలమమరర గబనజ

94-182/780

5726 AP151010114591
పపరర: పప లమమ దసడడగరరర

94-32/586

5729 NDX2759413
పపరర: ససపడజ వనమబల

94-32/1167

భరస : రరమ కకషర వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:18
లస: ససస స
94-32/588

5732 AP151010114807
పపరర: లమజరర చసకరస

94-32/589

తసడడ:డ దడవదతనస చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1074
వయససస:47
లస: పప
94-32/590

5735 NDX1953851
పపరర: జజనకక ధనడ గరరర

94-32/591

భరస : వరబబబబ ధనడ గరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/593

5738 AP151010114446
పపరర: అసజమమ దసడడగరరర

94-32/594

భరస : ససబబబరరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:64
లస: ససస స
94-32/596

తసడడ:డ ససబబబరరవప దసడడరరగర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:35
లస: పప
94-32/598

94-32/583

భరస : ససబబబరరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:26
లస: పప
5742 AP151010114669
పపరర: శకనస దసడడగరరర

94-32/585

భరస : వనసకటటసశరరర దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజ దసడడరరగర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:34
లస: ససస స
5739 NDX2233278
పపరర: వనసకటటసశరరర దసడడగరరర

5725 NDX1954008
పపరర: రమణ పలర పప

5720 AP151010114185
పపరర: మహలకడమ చసదడగరర�ర

భరస : నతగజశశర రరవప గబనజ
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమజరర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1074
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర చసకస
ఇసటట ననస:90-4-1074
వయససస:28
లస: పప
5736 NDX0900688
పపరర: దసరర దసడడగరరర

94-182/779

తసడడ:డ అసకమమ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:22
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:42
లస: ససస స
5733 NDX1827023
పపరర: వజయ కలమమర చసకస

5722 NDX1987231
పపరర: పదతమవత గబనజ

94-182/777

భరస : చసతయఖ� చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1073
వయససస:60
లస: పప
5730 NDX1277441
పపరర: కలమమరర వనమబల

94-32/582

భరస : శకనస గబనజ
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప గబనజ
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:26
లస: పప
5727 AP151010114538
పపరర: ససబబబరరవప దసడడగరరర

5719 AP151010114354
పపరర: చననమమమయ చసదడగరర�ర

5717 NDX0111203
పపరర: నతగమర మరర దడవళర

తసడడ:డ డక పసదబ ద రరజ దడవళళ
ఇసటట ననస:90-4-1070
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమరస యఖ� చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యలర మసద� చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1072
వయససస:47
లస: ససస స
5724 NDX1987249
పపరర: శకనస గబనజ

94-182/776

భరస : శసకరరచతరర వరహనతల
ఇసటట ననస:90-4-1070
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:90-4-1070
వయససస:71
లస: పప
5721 AP151010114351
పపరర: కకటటశశరమమ చసదడగరర�ర

5716 NDX1791640
పపరర: నతగలకడమ వరహనతల

5741 NDX0901777
పపరర: రరజ� దసడడగరరర�

94-32/597

తసడడ:డ ససబబబరరవప� దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1075
వయససస:38
లస: పప
94-32/599

5744 NDX2045004
పపరర: రమమదడవ బసడతరర

94-32/600

భరస : నతగరరజ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1076
వయససస:29
లస: ససస స
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5745 NDX2044964
పపరర: నతగరరజ బసడతరర
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94-32/601

తసడడ:డ తరరపతయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1076
వయససస:30
లస: పప
5748 NDX2044998
పపరర: వనసకటటశశరరర జగనతనథస

94-32/604

94-32/607

5752 AP151010114518
పపరర: నతగయఖ దతసరర�

94-182/785

5755 NDX2465466
పపరర: హహహమమవత పపసరర సక

94-182/788

5758 AP151010114455
పపరర: కకటటశశరమమ చసదడగరరర
భరస : కకసడలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1081
వయససస:44
లస: ససస స

5760 NDX2827111
పపరర: నగరజ చసదడగరరర

5761 NDX0682492
పపరర: బబజర� వనమబల�

94-32/1169

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1081
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రతతనకర రరవప పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-1082
వయససస:29
లస: పప
5766 NDX1016781
పపరర: శవపరరశత జగనతనధస

94-31/579

తసడడ:డ దసరరరశసకర� శకరరమ
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:31
లస: ససస స

94-182/786

5767 NDX1006287
పపరర: శకనవరసస జగనతనధస

94-32/1170

5770 NDX2163673
పపరర: భవరన వనమబల

94-32/609

5773 NDX1016542
పపరర: తడవనణణ చలమర
భరస : నతగరరజ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:32
లస: ససస స

5753 NDX1153675
పపరర: సశపన వ

94-182/784

5756 NDX2361749
పపరర: పపనతనరరవప పపసరర సక

94-182/787

5759 NDX2750362
పపరర: శకనవరస రరవప చసదడగరరర

94-32/1168

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1081
వయససస:26
లస: పప
94-32/610

5762 AP151010114182
పపరర: నరసమమ వనమబల�

94-32/611

భరస : చచసచయఖ� ఎమబల
ఇసటట ననస:90-4-1082
వయససస:62
లస: ససస స
94-32/1366

5765 NDX3263068
పపరర: శకనస వనమబల

94-32/1365

తసడడ:డ చచసచయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1082, 3rd Lane,
వయససస:41
లస: పప
94-31/580

5768 NDX2662443
పపరర: మహహశ డతసడడగరరర

94-31/955

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-1084
వయససస:19
లస: పప
94-32/613

భరస : నతగరరజ వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:26
లస: ససస స
94-32/615

94-32/606

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:90-4-1080
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1083
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-1084
వయససస:26
లస: ససస స
5772 NDX0116327
పపరర: శరరద శకరరమ�

5764 NDX3263076
పపరర: దసరర వనమబల

5750 NDX1618059
పపరర: ఖమససస బ షపక

తసడడ:డ మధసససధన రరవప వ
ఇసటట ననస:90-4-1080
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1082, 3rd Lane
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1083
వయససస:38
లస: ససస స
5769 NDX2832376
పపరర: ససజజత దసస గరరర

94-32/608

భరస : నతరరయణ� ఎమబల
ఇసటట ననస:90-4-1082
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/612

94-32/603

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-4-1078
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పపనన రరవప పపనన రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1080
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప సరసబ ససవర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1080
వయససస:39
లస: పప

5763 NDX1401553
పపరర: బ ససదదప పసరరమమళరపలర

94-32/605

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� దతసరర
ఇసటట ననస:90-4-1079
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపనతనరరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:90-4-1080
వయససస:36
లస: ససస స
5757 NDX2465458
పపరర: పపనతనరరవప పపసరర సక

5749 AP151010114298
పపరర: దసరర యఖ జగనతనదస

5747 AP151010114297
పపరర: పదమ జగనతనదస

భరస : దసరర యఖ జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1077
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవరయఖ జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1077
వయససస:62
లస: పప

భరస : నతగయఖ� దతసరర
ఇసటట ననస:90-4-1079
వయససస:42
లస: ససస స
5754 NDX2361756
పపరర: హహహమమవత పపసరర సక

94-32/602

భరస : వనసకటటశశరరర జగనతనథస
ఇసటట ననస:90-4-1077
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:90-4-1077
వయససస:32
లస: పప
5751 AP151010114545
పపరర: నతగజసదడస దతసరర�

5746 NDX2044956
పపరర: పడసనన జగనతనథస

5771 NDX0118760
పపరర: రరధదక మమదర�

94-32/614

తసడడ:డ సరసబయఖ� మమడతరస
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:31
లస: ససస స
94-32/616

5774 AP151010114213
పపరర: దసరర శకరరమ�

94-32/617

భరస : ససబబయఖ� శకరరమ
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:57
లస: ససస స
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5775 NDX0169888
పపరర: చనన చలమర�
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94-32/618

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:34
లస: పప
5778 AP151010114212
పపరర: ససబబయఖ శకరరమ�

94-32/621

94-182/791

94-182/794

94-32/624

94-32/627

94-32/1173

94-31/1165

94-32/628

భరస : రరయన గగవసదరరజ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:31
లస: ససస స

5783 NDX1221852
పపరర: పపలమరరరవప చలమర

94-182/793

5786 NDX0687962
పపరర: మలలర శశరర దసడడగరరర

94-32/623

94-32/625 5789 NDX0677682
5788 AP151010114199
పపరర: వనసకటరమణ దసడగరరర ధణతడగరపఱఱ
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దసడడగరరర

5791 NDX2896447
పపరర: వనసకటయఖ దసడడగరరర

5794 NDX2838118
పపరర: శకదడవ డసడతగరరర

5797 NDX2721660
పపరర: శవనతనరరయణ శనగపలర

5800 NDX0170225
పపరర: శకనస ననలర కరర� ననలర కరర

5803 NDX1221704
పపరర: వజయ కలమమరర యయమమమల
భరస : శశరయఖ యయమమమల
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:34
లస: ససస స

94-32/626

తసడడ:డ వనసకటయఖ ధణతడగరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:38
లస: పప
94-32/1171

5792 NDX2896462
పపరర: రమణ డతసడడగరరర

94-32/1172

భరస : వనసకటయఖ డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:52
లస: ససస స
94-32/1174

5795 NDX1235522
పపరర: శకనవరస రరవప దసడడగరరర

94-182/795

తసడడ:డ వనసకటయఖ దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:32
లస: పప
94-31/1166

5798 NDX2721652
పపరర: భబగఖలకడమ శనగపలర

94-31/1167

భరస : శవనతనరరయణ
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:34
లస: ససస స
94-32/629

తసడడ:డ శకరరమబలల� ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:48
లస: పప
94-182/796

94-182/790

భరస : వనసకటటశశరరరవప ధనబ గరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ లకమయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:42
లస: పప

భరస : హరర ఔళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:36
లస: ససస స
5802 NDX1640953
పపరర: రరయన రమమదడవ

94-32/622

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పసదబ లకమయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:81
లస: ససస స
5799 JBV2948560
పపరర: అనసరరధ ఆవపలకరర

5785 NDX0687947
పపరర: ససజజత దసడడగరరర

5780 NDX1221928
పపరర: వనసకట లకకమ చలమర

తసడడ:డ బబలయమఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:33
లస: ససస స
5796 NDX2721645
పపరర: ససబబమమ శనగపలర

94-182/792

భరస : వనసకటయఖ ధణతడగరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చననతగజశశరరరవప ధణతడగరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:57
లస: పప
5793 NDX2838142
పపరర: ససజజత డతసడడగరరర

5782 NDX1569088
పపరర: బటటట పడణణత

94-32/620

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకసడలల ధణతడగరపఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ వవళపళళపప
ఇసటట ననస:90-4-1089
వయససస:34
లస: ససస స
5790 AP151010114160
పపరర: వనసకటయఖ దసడగరరర ధణతడగరపఱఱ

94-182/789

తసడడ:డ జజసఫ బటటట
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:46
లస: పప
5787 NDX0116277
పపరర: రమమదడవ వలలర పప వవళపళళపప

5779 NDX2125830
పపరర: మణణ పపరస

5777 NDX0172171
పపరర: శకనస చలమర�

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబయఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:25
లస: పప
5784 NDX1221878
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలమర

94-32/619

తసడడ:డ ససబబయఖ� శకరరమ
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ� శకరరమ
ఇసటట ననస:90-4-1085
వయససస:63
లస: పప
5781 NDX1221860
పపరర: నరజసదడ బబబబ చలమర

5776 NDX0693853
పపరర: దసరరరశసకర� శకరరమ�

5801 NDX0170399
పపరర: శకరరమబలల ననలర కరర� ననలర కరర

94-32/630

తసడడ:డ పరపయఖ� ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:73
లస: పప
94-182/797

5804 NDX1337955
పపరర: భబగఖలకకమ శనగపలర

94-182/798

భరస : శవ నతరరయణ శనతగపలర
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:45
లస: ససస స
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5805 NDX1337948
పపరర: ససబబమమ శనగపలర
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94-182/799

భరస : పసద లకమయఖ శనతగపలర
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:72
లస: ససస స
5808 NDX0117689
పపరర: పపరరరమ ననలర కరర�

94-32/631

94-32/634

94-30/703

94-182/803

94-182/806

94-30/1086

94-31/1168

తసడడ:డ వనసకటయఖ మఱసపళళ
ఇసటట ననస:90-4-1094
వయససస:45
లస: పప

5818 NDX2102069
పపరర: ఆచమమ కసచస

5821 NDX2605558
పపరర: తడరజశమమ పలలర పప గబ

5824 NDX2619377
పపరర: యమబన లకడమ వసకదతరర

5827 NDX2721678
పపరర: వరసజననయబలల నలర బబ తషల

94-32/638

5830 NDX1953836
పపరర: పదమ మరసపలర

94-182/804

5833 AP151010114348
పపరర: నతగమమ పపరస
భరస : మబతస యఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1095
వయససస:57
లస: ససస స

5813 AP151010114322
పపరర: బబలయఖ ఆవపలకరర

94-32/636

5816 NDX2102002
పపరర: అనజలల కసచరర

94-182/802

5819 NDX0123281
పపరర: భమపత బసడడ

94-182/805

తసడడ:డ గగవసదయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:34
లస: పప
94-28/858

5822 NDX2681336
పపరర: పపరరషప తస స పలలర పప గబ

94-30/1085

తసడడ:డ నతగ భమషణస
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:54
లస: పప
94-30/1087

5825 NDX2683498
పపరర: సరయ పసడయసకర వసకదతరర

94-30/1088

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/1169

5828 NDX1953810
పపరర: అనసష మరసపలర

94-32/637

తసడడ:డ బబలలసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:90-4-1094
వయససస:26
లస: ససస స
94-32/639

భరస : బబలలసగయఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:90-4-1094
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/641

94-32/633

భరస : ససవర కకషర గగడ కసచరర
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరరససహ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-1094
వయససస:27
లస: ససస స
5832 JBV2947752
పపరర: బబలలసగయఖ మరసపలర

94-31/581

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:30
లస: ససస స
5829 NDX2071017
పపరర: ససపత తరరపత

5815 NDX2017284
పపరర: బబజ షపక

5810 AP151010114321
పపరర: కకషరమమ ఆవపలకరర

తసడడ:డ కకసడయఖ ఔళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1090/2
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1092
వయససస:32
లస: పప
5826 NDX2721686
పపరర: వనసకట రమణ నలర బబ తషల

94-32/635

భరస : చనన ససబబయఖ కసచస
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కసచస
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:71
లస: పప
5823 NDX2645745
పపరర: ససరజశ చ

5812 NDX0945584
పపరర: హరర బసడడరరడడడ

94-182/801

భరస : బబలయఖ ఔళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1090/2
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:35
లస: పప

భరస : భమపత బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:34
లస: ససస స
5820 NDX2102051
పపరర: చన ససబబయఖ కసచస

94-32/632

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బనబ రఏడడడ
ఇసటట ననస:90-4-1090/2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1091
వయససస:74
లస: పప
5817 NDX2042299
పపరర: దసరర భవరన బసడడ

5809 NDX0690818
పపరర: ససధతరరణణ ఆవపలకరర

5807 NDX1337930
పపరర: శవననరరయణ శనగపలర

తసడడ:డ పసద లకమయఖ శనతగపలర
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చచనతనరరవప ఔళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1090/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ ఔళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1090/2
వయససస:35
లస: పప
5814 NDX2431369
పపరర: పసదబ మసరసన షపక

94-182/800

తసడడ:డ ఎలలమసదయఖ యయమమమల
ఇసటట ననస:90-4-1090
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకరరమబలల� ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-4-1090/1
వయససస:65
లస: ససస స
5811 JBV2948180
పపరర: చచనతనరరవప ఆవపలకరర

5806 NDX1221712
పపరర: శశరయఖ యయమమమల

5831 NDX2071041
పపరర: నరరససహ రరవప తరరపత

94-32/640

తసడడ:డ అసకమమ రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:90-4-1094
వయససస:30
లస: పప
94-32/642

5834 NDX0146225
పపరర: శకనవరసకలమమరర బటటట

94-182/807

భరస : జజసఫ భటటట
ఇసటట ననస:90-4-1095
వయససస:51
లస: ససస స
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94-32/643

భరస : రమమష పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:25
లస: ససస స
5838 NDX0116905
పపరర: అసజల దడవ పపరస

94-32/646

94-32/649

94-32/652

94-186/1300

94-182/1495

94-213/1113

94-32/655

తసడడ:డ ససతతరరమబలల చలర
ఇసటట ననస:90-4-1103
వయససస:30
లస: పప

5848 NDX2930154
పపరర: రరమబలమమ వనలలపప

5851 NDX2867745
పపరర: శరఖస బబబబ చగపషర

5854 NDX0914184
పపరర: ఈశశరమమ భరతకవ�

5857 NDX0862672
పపరర: లకడమ భరతకవ�

94-32/658

5860 NDX0167460
పపరర: సరసబయఖ భబరతకవ�

94-182/1494

5863 NDX2727279
పపరర: ఆదదలకడమ చలర
తసడడ:డ వనసకట రరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-1103
వయససస:29
లస: ససస స

5843 AP151010102757
పపరర: పరదడశ పపరస

94-32/651

5846 NDX2740116
పపరర: అశశక కలమమర తతటటకకసడ

94-32/1176

5849 NDX0139071
పపరర: శరరష పసకకసల

94-182/808

భరస : శరరష పసకకసల
ఇసటట ననస:90-4-1099
వయససస:30
లస: ససస స
94-182/1496

5852 NDX2867794
పపరర: శరరష పసకకసల

94-182/1497

భరస : కకసడయఖ పసకకసల
ఇసటట ననస:90-4-1099
వయససస:27
లస: ససస స
94-32/653

5855 NDX0430025
పపరర: రమమదచవ బబరరక�

94-32/654

భరస : దచవసహయస� బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-1101
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/656

5858 NDX1017763
పపరర: భరతకవ గగవసదమమ

94-32/657

భరస : సవరరయఖ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1101/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-32/659

తసడడ:డ మబరహరర� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1101/1
వయససస:53
లస: పప
94-32/1178

94-32/648

తసడడ:డ వననసటటససరరలక తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1097
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనస� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1101/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సవరయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1101/1
వయససస:40
లస: పప
5862 NDX2722684
పపరర: వనసకట రరవప చలర

94-32/1175

భరస : బబజ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1101
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సవరయఖ� భబఱఱ కకశ
ఇసటట ననస:90-4-1101
వయససస:37
లస: పప
5859 NDX0853382
పపరర: శసకర భరతకవ�

5845 NDX2874733
పపరర: అశశక కలమమర తతటటకకసడ

5840 AP151010114096
పపరర: దసరర మమ జగనతనధస

తసడడ:డ చననబబబయ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల చగపషర
ఇసటట ననస:90-4-1099
వయససస:37
లస: పప

భరస : శరఖస బబబబ చగపషర
ఇసటట ననస:90-4-1099
వయససస:30
లస: ససస స
5856 NDX0853416
పపరర: శకనస భరతకవ�

94-32/650

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:90-4-1098
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ పసకకసల
ఇసటట ననస:90-4-1099
వయససస:47
లస: ససస స
5853 NDX2906808
పపరర: రరఘవ చగపషర

5842 NDX0968636
పపరర: కకషప ర పపరస

94-32/645

భరస : మసగయఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1097
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1097
వయససస:29
లస: పప
5850 NDX2867703
పపరర: దడవ పసకకసల

94-32/647

తసడడ:డ పరదడశ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� తటటకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1097
వయససస:37
లస: ససస స
5847 NDX3000585
పపరర: చలమయఖ చచనసనపరటట

5839 JBV2923662
పపరర: చనరమణ పపరస

5837 NDX0118125
పపరర: దసరర మమ పపరస

తసడడ:డ మబతస యఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరదడశ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:25
లస: పప
5844 NDX0710863
పపరర: ఆదదలకడమ� తతటటకకసడ�

94-32/644

భరస : మణణకసఠ పసరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-4-1096
వయససస:33
లస: ససస స
5841 NDX2045137
పపరర: మణణకసఠ పపరస

5836 NDX1692616
పపరర: పడసనన పసరస

5861 NDX3144854
పపరర: కకటటశశరరరవప భబరఠకవ

94-32/1177

తసడడ:డ శవయఖ భబరఠకవ
ఇసటట ననస:90-4-1101/1
వయససస:19
లస: పప
94-32/1179

5864 NDX0710822
పపరర: సరసబబడజఖస గసజ�

94-32/660

భరస : కకటటశశరరరవప� గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1104
వయససస:46
లస: ససస స
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5865 AP151010114398
పపరర: ససబబబరరవప గసజ

94-32/661

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1104
వయససస:40
లస: పప
5868 NDX1016922
పపరర: మమరరస పలలర

94-32/663

94-32/666

తసడడ:డ శసకరరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:35
లస: పప
5877 NDX2044980
పపరర: వరణణ జగనతనథస

94-32/668

94-182/810

94-31/582

5892 NDX2683332
పపరర: మరరయమమ అవల
తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:19
లస: ససస స

5875 NDX2721009
పపరర: వర లకడమ ఓరరచ

94-32/1183

94-31/957

5887 NDX2617231
పపరర: దదనమమ కరరఖమమసత

94-32/669

5890 NDX1612895
పపరర: బబలర యఖ యరరకమల

94-182/811

5893 NDX0900639
పపరర: ససతతరరవమమ ఇలక
ర రర
భరస : వరరరరడడడ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-4-1112
వయససస:38
లస: ససస స

94-32/1181

5876 NDX1222181
పపరర: పదతమవత ఇరరర

94-182/809

5879 AP151010114094
పపరర: మసగయఖ జగనతనధస

94-32/670

5882 NDX0111013
పపరర: ఏసస జగనతనధస

94-182/812

తసడడ:డ యగయఖ జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:34
లస: పప
94-31/583

5885 NDX2681674
పపరర: వనసకట రమణ నలర బబ తషల

94-31/956

భరస : వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:30
లస: ససస స
94-175/1325

5888 NDX1612879
పపరర: దదనమమ యరరకమల

94-182/813

భరస : బబలర యఖ ఎరకమల
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:36
లస: ససస స
94-182/815

తసడడ:డ కకటయఖ యమరమల
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:40
లస: పప
94-182/1187

5873 NDX2721025
పపరర: శసకర రరవప ఓరరచ

తసడడ:డ చనవరయఖ జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబలర యఖ కరరఖమమసత
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:46
లస: ససస స
94-182/814

94-32/665

భరస : చనతన రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:90 -4-1105
వయససస:62
లస: ససస స

5878 NDX0677864
పపరర: చతనవనసకటటశశరరర జగనతనధస

5884 AP151010114775
పపరర: సప మబలమమ దతసరర�

5870 NDX1007426
పపరర: కకటటశశర రరవప పలలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓరరచ
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:58
లస: పప

భరస : నతగయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: అవపల
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:18
లస: ససస స
5889 NDX0643494
పపరర: జజఖతఖత వనసకటలకకమకలమమరర
పపషల
భరస : రరమమరరవప పపషల
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:55
లస: ససస స

94-32/667

తసడడ:డ యగయఖ జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరడడడ ఎరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-1108
వయససస:26
లస: పప
5886 NDX2643328
పపరర: కలమమరర అవపల

5872 NDX0167973
పపరర: ఇసరడయయలల పలలర �

5881 NDX0110395
పపరర: నతగయఖ జగనతనధస

94-32/1180

తసడడ:డ ఇసరడయయలల పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జగనతనధస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:36
లస: ససస స
5883 NDX1612937
పపరర: వసశ కకషరర రరడడడ యరకసరరడడడ

94-32/664

భరస : రరస బబబబ ఓరరచ
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:90-4-1107
వయససస:28
లస: ససస స
5880 NDX0142992
పపరర: దసరర మమ జగనతనథస

5869 NDX1016674
పపరర: రమణ పలలర

తసడడ:డ రగశయఖ� పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:49
లస: పప
94-32/1182

5867 NDX2723260
పపరర: ససధఖ లకడమ గసజ

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1104
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయయలల పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలల� పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:29
లస: పప
5874 NDX2721017
పపరర: శకనస ఓరరచ

94-32/662

తసడడ:డ చసదడయఖ గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1104
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడసరద పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1105
వయససస:28
లస: ససస స
5871 NDX0169482
పపరర: పడసరద పలలర �

5866 AP151010114522
పపరర: కకటటశశరరరవప గసజ

5891 NDX2681856
పపరర: వరసజననయబలల నలబబ ఠర

94-182/1186

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1110
వయససస:30
లస: పప
94-31/584

5894 NDX0688085
పపరర: శవససరఖమమ వజజడల

94-31/585

భరస : చనవరరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-4-1112
వయససస:49
లస: ససస స
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94-31/586

తసడడ:డ పసదబవరరరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-4-1112
వయససస:33
లస: పప
5898 NDX0682880
పపరర: పపరర పసలరల

94-31/589

94-31/592

94-31/595

94-31/598

94-182/818

94-182/821

94-182/823

భరస : వననధ కలమమర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:26
లస: ససస స

5908 NDX1889379
పపరర: అనసత లకడమ బతష
స ల

5911 NDX1987439
పపరర: రగశమమ బతష
స ల

5914 NDX2560639
పపరర: వరసస తరరమలకకసడ

5917 NDX1221985
పపరర: గబరవమమ తరరమలకకసడ

94-182/826

94-182/1633

5920 NDX1222025
పపరర: గగవరరన తరరమలకకసడ

5903 NDX0546358
పపరర: నరజష రరడడడబతస న

94-31/594

5906 NDX0171892
పపరర: కరశవశశనతథస తషమమమ

94-31/597

94-182/816

5909 NDX1455410
పపరర: లలత కసడడక
డ

94-182/817

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కసడడక
డ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/819

5912 NDX0110940
పపరర: సతఖ ససరఖవరరణ కలమమర టట

94-182/820

తసడడ:డ కరశవశశనతధస టట
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:31
లస: పప
94-32/1367

5915 NDX1222009
పపరర: వజయ తరరమలకకసడ

94-182/822

భరస : వననద కలమమర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/824

5918 NDX1222033
పపరర: వననద కలమమర తరరమలకకసడ

94-182/825

తసడడ:డ గగవరర న తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:28
లస: పప
94-182/827

5921 NDX1222058
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ

తసడడ:డ చనన ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ సలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:72
లస: పప

5923 NDX0116202
పపరర: బబజమమ భరతకవ�

5924 NDX0941922
పపరర: రమణ బబరతకవ

తసడడ:డ దసరరరపడసరద� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:30
లస: ససస స

94-31/591

తసడడ:డ వరదయఖ తషళళశ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:37
లస: పప
5922 NDX2598290
పపరర: వజయ తరరమలకకసడ

94-31/596

తసడడ:డ గగవరఱ న తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:21
లస: పప

భరస : నతగరరజ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1115
వయససస:33
లస: ససస స
5919 NDX1222041
పపరర: నతగరరజ తరరమలకకసడ

5905 NDX0915256
పపరర: లసబబ అమమమరరవప

5900 AP151010114283
పపరర: రరమససబబబలల పసలరల

తలర : మమధవ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:57
లస: పప
5916 NDX1222017
పపరర: వరమమ తరరమలకకసడ

94-31/593

తసడడ:డ ససబబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరశవశశనతథస తషవరశ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:42
లస: ససస స
5913 NDX1987421
పపరర: ససబబబరరవప బతష
స ల

5902 NDX0377390
పపరర: కకరణ కలమమర తషలమశ

94-31/588

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అకలసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:63
లస: పప
5910 NDX0144188
పపరర: శవకలమమరర తషవరశ

94-31/590

తసడడ:డ కరశవశశనతథస తషళళశ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:37
లస: పప
5907 NDX2370229
పపరర: నరసయఖ బతష
స ల

5899 NDX2357390
పపరర: ససజదమమ కకమమరబతస న

5897 NDX2370211
పపరర: పదతమవత బతష
స ల

తసడడ:డ నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరద కకమమరబతస న
ఇసటట ననస:90-04-1113
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-04-1113
వయససస:60
లస: ససస స
5904 NDX2370237
పపరర: వనసకటటసశరరర బతష
స ల

94-31/587

తసడడ:డ రరమరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-4-1112
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:90-4-1113
వయససస:34
లస: ససస స
5901 NDX2357382
పపరర: కరశమమ బతష
స ల

5896 NDX0677807
పపరర: పసదబవరరరరడడడ వజజడల

94-32/671

94-182/828

94-32/672

భరస : శకనస భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:35
లస: ససస స
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5925 AP151010114097
పపరర: వరమమ భబరతకవ�

94-32/673

భరస : పరలయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:72
లస: ససస స

94-32/674

తసడడ:డ పప లయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:31
లస: పప

5928 AP151010114125
పపరర: పప లయఖ భబరతకవ

94-32/676

తసడడ:డ గబరరమమరరస భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:77
లస: పప

5929 NDX2054229
పపరర: హససనత సయఖద

94-32/679

తసడడ:డ మసరసన వల� సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-1121
వయససస:40
లస: పప

5932 NDX2054211
పపరర: అబబబల కరరస సయఖద

94-32/677

94-30/1089

తసడడ:డ ఏససరతనస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:28
లస: ససస స

5935 NDX1601310
పపరర: ససనత బసడడ

94-32/680

94-31/601

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:90/4/1122
వయససస:27
లస: పప

5938 NDX1355965
పపరర: అవనతష బసడడ

94-31/599

94-32/682

తసడడ:డ అరరణ రరవప కకమబమ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:52
లస: పప

5941 NDX3111127
పపరర: యయససరతనస పలలర పప గబ

94-31/602

భరస : అరరణ రరవప కకమబమ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:68
లస: ససస స
5946 NDX1401546
పపరర: నవనససమమర గమడసరర

94-32/1184

94-32/685

తసడడ:డ రమమశ దడవదత పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:90-4-1124
వయససస:24
లస: ససస స

94-32/683

94-30/704

5950 AP151010114579
పపరర: ఇసదదర పసడతల

94-32/686

5953 NDX1017508
పపరర: నతగమణణ ఇలమరర
భరస : ఆనసద ఇలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1128
వయససస:37
లస: ససస స

94-31/600

5939 NDX2505337
పపరర: ససజత కలమమర కకమబమ

94-32/681

5942 NDX3107992
పపరర: యయససరతనస పలలర పప గబ

94-32/1185

5945 NDX1953315
పపరర: ఉష రరణణ బయగడతడ

94-32/684

5948 AP151010114461
పపరర: రరణణ గబడసరర

94-32/687

భరస : జజకకబ గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1123/1
వయససస:44
లస: ససస స
94-32/688

భరస : యహన ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1124
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/830

5936 NDX1601245
పపరర: వజయ నరమల బసడడ

భరస : పడతతప బయగడతడ
ఇసటట ననస:90-4-1123
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవదతనస� గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1123
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:90-4-1124
వయససస:43
లస: పప
5952 NDX1808098
పపరర: హహ గరర పసరరమమళరపలర

5947 AP151010114458
పపరర: జజకకబ గబడడరర�

94-182/829

తసడడ:డ భమషణస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజకకబ గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1123
వయససస:27
లస: పప
5949 NDX0167684
పపరర: శరఖమ పసడతల

5944 NDX2263903
పపరర: సశపన గమడసరర

5933 NDX1630517
పపరర: వజయ లకడమ యయమననన

తసడడ:డ దతసస కకమబమ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1122
వయససస:46
లస: పప
94-182/1657

94-32/678

భరస : కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:90/4/1122
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:90/4/1122
వయససస:27
లస: పప

5940 NDX2263606
పపరర: దతసస కకమబమ

5930 NDX2054203
పపరర: ఖమజజ బ సయఖద

భరస : శవకలమమర యయమననన
ఇసటట ననస:90-4-1121
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:90/4/1122
వయససస:27
లస: ససస స

5937 NDX1601351
పపరర: పడవణ కలమమర బసడడ

94-32/675

భరస : అబబబల కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-1121
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-1121
వయససస:47
లస: పప

5934 NDX2693141
పపరర: జవన జజఖత పలలర పప గబ

5927 NDX0427559
పపరర: బబజ� బబరతకవ�

తసడడ:డ పరలయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1120
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమదర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:90-4-1121
వయససస:29
లస: ససస స

5931 AP151010114300
పపరర: ఖమదర వల సయఖద�

5943 NDX3288859
పపరర: శరసతమమ కకమబమ

5926 NDX0167346
పపరర: దసరరరపడసరద భబరతకవ�

5951 AP151010114231
పపరర: యహన పసడతల

94-32/689

తసడడ:డ ఐజక ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1124
వయససస:55
లస: పప
94-32/690

5954 AP151010114480
పపరర: లలత ఇలమరర

94-32/691

భరస : బబబబ ఇలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1128
వయససస:45
లస: ససస స
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5955 AP151010114556
పపరర: లకరర మమ రరయపపడడ

94-32/692

భరస : ఏససరతనస rayapudi
ఇసటట ననస:90-4-1128
వయససస:52
లస: ససస స
5958 NDX0429753
పపరర: శరరరమణణ� ఉరవకకసడ�

94-32/695

94-32/698

94-32/701

94-32/704

94-32/707

94-32/1186

94-32/710

తసడడ:డ ఏలయమ ఇనసమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1139
వయససస:28
లస: పప

5968 NDX0167718
పపరర: కకరణ గరలసకక�

5971 NDX0538066
పపరర: కకటమమ బతష
స ల

5974 NDX0949214
పపరర: మమరర బబలమర

5977 NDX2755585
పపరర: బడమమయఖ రగటట

94-32/711

5980 NDX0118141
పపరర: లకడమ శవమమ భరతకవ

94-32/705

5983 AP151010114157
పపరర: ఏలయ ఇనసమబకసల
తసడడ:డ ఆదతమ ఇనసమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1139
వయససస:62
లస: పప

5963 NDX2533735
పపరర: బబలసరశమ ఆకలరత

94-32/700

5966 NDX0429746
పపరర: సరగజన� గరలసకక�

94-32/703

5969 NDX0722140
పపరర: చననబబలశశరర� గరలసకక�

94-32/706

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:55
లస: పప
94-31/603

5972 NDX1953331
పపరర: పడతతప బయగడతడ

94-32/896

తసడడ:డ గణపత బయగడతడ
ఇసటట ననస:90-4-1133\1
వయససస:34
లస: పప
94-32/708

5975 NDX0538983
పపరర: శరరష ఉదదబ

94-32/709

భరస : నరసససహహలల ఉదదబ
ఇసటట ననస:90-4-1137
వయససస:29
లస: ససస స
94-32/1187

5978 NDX3085073
పపరర: నరసససహరరవప ఉదదబ

94-32/1188

భసధసవప: రసగయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1137
వయససస:34
లస: పప
94-32/712

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1139
వయససస:39
లస: ససస స
94-32/714

94-32/697

భరస : పడసరదరరవప� గలసకక
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ రగటట
ఇసటట ననస:90-4-1137
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ ఎనసమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1139
వయససస:27
లస: ససస స
5982 NDX1007079
పపరర: జజషషవర ఇనసమబకసల

94-32/702

భరస : బబబబ భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1137
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:90-4-1137
వయససస:45
లస: ససస స
5979 NDX2071033
పపరర: ససజనఖ ఎనసమబకసల

5965 NDX0683060
పపరర: వజయమమ� గరలసకక�

5960 NDX0119016
పపరర: పదతమవత గరలసకక�

తసడడ:డ చననయఖ ఆకలరత
ఇసటట ననస:90-4-1131 PATTABHIPURAM
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1133
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బబ గగససపఠరలమ
ఇసటట ననస:90-4-1135
వయససస:24
లస: పప
5976 NDX0539155
పపరర: శవ మమణణకఖస రగతష

94-32/699

తసడడ:డ బబలశశరర� ఫళసఖ
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప గలసకక
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:58
లస: పప
5973 NDX2802726
పపరర: ససరజశ గగససపఠరలమ

5962 NDX2533826
పపరర: చననయఖ ఆకలరత

94-32/694

తసడడ:డ కకరణ� ఘళసఖ
ఇసటట ననస:90-4-1131
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసదబబలశశరర� గలసకక
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబల శశరఖ గలసకక
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:27
లస: పప
5970 NDX0721662
పపరర: పసదబబలశశరర గరలసకక

94-32/696

తసడడ:డ బబలసరశమ ఆకలరత
ఇసటట ననస:90-4-1131
వయససస:38
లస: పప

భరస : చననబబలశశరర� గలసకక
ఇసటట ననస:90-4-1132
వయససస:47
లస: ససస స
5967 NDX0519736
పపరర: పడభబరరజ గరలసకక

5959 NDX0427310
పపరర: వనసకటటష� ఉరవకకసడ�

5957 AP151010114387
పపరర: బబబబ ఇలమరర

తసడడ:డ యలర మసద ఇలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1128
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ డడవడ� ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1130
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబలసరశమ ఆకలరత
ఇసటట ననస:90-4-1131
వయససస:53
లస: ససస స
5964 NDX0682690
పపరర: ఆరగగఖస� గరలసకక�

94-32/693

తసడడ:డ యలర మసద ఇలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1128
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటష� ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1130
వయససస:35
లస: ససస స
5961 NDX2533750
పపరర: నతగమమ ఆకలరత

5956 AP151010114163
పపరర: ఆనసద ఇలమరర

5981 AP151010114557
పపరర: భబరత ఇనసమబకసల�

94-32/713

భరస : ఏలయమ� లనసమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1139
వయససస:52
లస: ససస స
94-32/715

5984 NDX1007459
పపరర: శశఖర కటటకల

94-32/716

తసడడ:డ పడసరద కటటకల
ఇసటట ననస:90-4-1140
వయససస:28
లస: పప
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94-32/717

తసడడ:డ పడసరద కటటకల
ఇసటట ననస:90-4-1140
వయససస:52
లస: పప
5988 NDX2802288
పపరర: షడడక ససడడపప గమ

94-32/1190

94-32/721

94-32/724

94-32/727

94-32/730

94-32/733

94-32/736

తసడడ:డ మరరయమమ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-1146
వయససస:29
లస: ససస స

5998 JBV2948693
పపరర: ససవరరస � బకరస�

6001 AP151010114818
పపరర: దడవసహయస బకరస

6004 NDX1007509
పపరర: నతగజశశర రరవప పపరరపప గబ

6007 NDX1197300
పపరర: వఠల పడసరద K

94-32/737

6010 NDX1007160
పపరర: దతనయయలల జజననలగడడ

94-32/728

6013 NDX1222090
పపరర: అలసమమమ కరకలమమనస
భరస : జజమస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:90-4-1147
వయససస:44
లస: ససస స

5993 NDX0721316
పపరర: సతఖవనదస రరయపపడడ�

94-32/723

5996 JBV2948677
పపరర: ససనత� బకరస�

94-32/726

5999 AP151010114668
పపరర: జజమస బకరస

94-32/729

తసడడ:డ దడవసహయస బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:41
లస: పప
94-32/731

6002 AP151010114555
పపరర: సమమధతనస పపరరపప గబ

94-32/732

భరస : ససతతషరరవప పసరరపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1144
వయససస:47
లస: ససస స
94-32/734

6005 NDX0853275
పపరర: వజయకలమమర పపరరపప గబ

94-32/735

తసడడ:డ ససతతష రరవప పసరరపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1144
వయససస:29
లస: పప
94-182/831

6008 NDX0888180
పపరర: శకనవరసరరవప మదదబననన

94-182/832

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మదచబననన
ఇసటట ననస:90-4-1145
వయససస:40
లస: పప
94-32/738

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-1146
వయససస:29
లస: పప
94-182/833

94-32/720

భరస : జజమస � బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ కర
ఇసటట ననస:90-4-1145
వయససస:35
లస: పప

భరస : దతనయయలల తసగరరరల
ఇసటట ననస:90-4-1146
వయససస:39
లస: ససస స
6012 NDX0140509
పపరర: శరరద జజననలగడడ

94-32/725

తసడడ:డ ససతతష రరవప పసరరపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1144
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస� రరయపపదద
ఇసటట ననస:90-4-1144
వయససస:34
లస: పప
6009 NDX1016583
పపరర: మరరయమమ తసగరరరల

5995 AP151010114816
పపరర: చననయయసస బకరస

5990 JBV2948685
పపరర: వజయకలమమరర� బకరస�

తసడడ:డ శశషగరరర� ఱయబషఢక
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబరయఖ బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఏసస పసరరపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1144
వయససస:72
లస: ససస స
6006 NDX0427344
పపరర: శశషగరరర� రరయపపడడ�

94-32/722

తసడడ:డ దడవసహయస� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవసహయస బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:43
లస: పప
6003 AP151010114537
పపరర: దతనమమ పపరరపప గబ

5992 NDX1006444
పపరర: ససబబబరరవప బకరస

94-32/718

తసడడ:డ చనఏసస � బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1143
వయససస:34
లస: ససస స
6000 AP151010114667
పపరర: ససబబబరరవప బకరస

94-32/719

తసడడ:డ చనతనరరవప బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనఏసస
� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:34
లస: పప
5997 NDX0688002
పపరర: సలలమ� బకరస�

5989 NDX0515163
పపరర: బకరస రరజఖలకడమ�

5987 NDX0688119
పపరర: రరణణ ససదచపప గబ�

భరస : శకనస� ససదడపప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1141
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మననజ కలమమర� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చననయయసస బకస
ఇసటట ననస:90-4-1142
వయససస:58
లస: ససస స
5994 JBV2948255
పపరర: మననజసమమర� బకరస�

94-32/1189

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:90-4-1140
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1141
వయససస:21
లస: పప
5991 AP151010114817
పపరర: మరరయమమ బకరస

5986 NDX2755619
పపరర: నతగమలలర శశరర కటటకరల

6011 NDX0171991
పపరర: అబడహస జజననలగడడ �

94-32/739

తలర : మరరయమమ� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4-1146
వయససస:31
లస: పప
94-182/834

6014 NDX0111252
పపరర: ఐజజకల పలలర పప గబ

94-182/835

తసడడ:డ రరణణ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1148
వయససస:31
లస: పప
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6015 NDX0853218
పపరర: ఏససరతనస రరయపపడడ�

94-32/740

తసడడ:డ సరసబయఖ� రరయపపదద
ఇసటట ననస:90-4-1149
వయససస:57
లస: పప
94-32/743

భరస : ననలసన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:34
లస: ససస స
94-32/746

భరస : రవ ఛసటట
ర నట ళ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:37
లస: ససస స
94-32/749

భరస : నతగయఖ� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:70
లస: ససస స
94-32/752

తసడడ:డ చననతగజశశరరరవప� చసతగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:37
లస: పప
94-32/755

94-32/758

6025 NDX0720888
పపరర: దడవయఖ� చసతగబసటర �

6031 NDX0427450
పపరర: సరసబయఖ� వనజసడర �

6034 NDX2618601
పపరర: కకసడయఖ పప టటటపప గబ

94-182/837

6037 NDX2896173
పపరర: నతగజశశర రరవప చసతకలసట

94-32/750

భరస : కకటయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:33
లస: ససస స

6040 NDX2093219
పపరర: కకటటశశరమమ చపసడడ

94-32/753

6043 NDX2078112
పపరర: ససవర శసకర రరవప చపసడడ
తసడడ:డ నతగజశశర రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:48
లస: పప

6023 NDX0429951
పపరర: దడవమమ� వనసకకసడ�

94-32/748

6026 NDX0720912
పపరర: కరసతయఖ� చసతగబసటర �

94-32/751

6029 NDX0677732
పపరర: జజనసన� వనసకకసడ�

94-32/754

తసడడ:డ జజన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:48
లస: పప
94-32/756

6032 NDX0950170
పపరర: చననతగజశశరరరవప చసతగబసటర

94-32/757

తసడడ:డ నతగయఖ చనస గబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:60
లస: పప
94-32/999

6035 NDX1222108
పపరర: షరలన వనసకకసడ

94-182/836

భరస : వలసన వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:27
లస: ససస స
94-32/1191

6038 NDX0140178
పపరర: శరరష సనతనయల

94-32/759

భరస : చరసజవ సనతనయల
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:32
లస: ససస స
94-32/761

భరస : ససవర శసకర రరవప చపసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:43
లస: ససస స
94-32/763

94-32/745

తసడడ:డ చననతగజశశరరరవప� చసతగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1150/1
వయససస:45
లస: పప
94-32/760

6020 NDX0429910
పపరర: ఇసదదర� చసతగబసటర �

భరస : ననలసన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసరడయమల
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప చసతకలసతల
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:39
లస: పప

94-32/747

తసడడ:డ సరమమఖల� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జజన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:60
లస: పప

6042 NDX1006782
పపరర: కకటయఖ గబడడపరటట

6022 NDX0430009
పపరర: నతగజసదడస� వనజసడర �

6028 NDX0877787
పపరర: నతగజశశరరరవప� చసతగబసటర �

94-32/742

భరస : నతగజశశరరరవప� చనస గబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ� చసటగబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబనన బకస
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:54
లస: పప

6039 NDX1135540
పపరర: కకపరవరస గమడపరటట

94-32/744

తసడడ:డ చననతగజశశరరరవప� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:33
లస: పప

6027 NDX0677757
పపరర: రవ� చసతగబసటర �

6036 NDX1222124
పపరర: సశరరర చసతకలసతల

6019 NDX0683011
పపరర: ససనత� వనసకకసడ�

భరస : సరసబయఖ� వణతర నరళపక
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:50
లస: ససస స

6024 NDX0719351
పపరర: నవమమ� చసతగబసటర �

6017 NDX0429977
పపరర: ఝమనస� వనసకకసడ�

తసడడ:డ ననలసన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజనసన� వనసకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:35
లస: ససస స

6021 NDX0429829
పపరర: మరరయమమ చసతగబసటర

6033 NDX0678094
పపరర: ననలసన� వనసకకసడ�

94-32/741

భరస : కరసతయఖ� చనస గబసటర
ఇసటట ననస:90-4-1150
వయససస:34
లస: ససస స

6018 NDX0700013
పపరర: కళళఖణణ� వనసకకసడ�

6030 AP151010114546
పపరర: దతనయయలల బకస

6016 NDX0429944
పపరర: మమధవ� చసతగబసటర �

6041 NDX1006865
పపరర: రరజ బకరస

94-32/762

తసడడ:డ దతవదస గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1151
వయససస:30
లస: పప
94-32/764

6044 NDX2045038
పపరర: యమబన ఎలమరర

94-32/765

భరస : యరక బబబబ ఎలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:27
లస: ససస స
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94-32/766

భరస : యలర మసద ళపయరర
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:51
లస: ససస స
6048 NDX3207933
పపరర: అజయ ఇలమరర

94-32/1192

94-32/769

94-32/772

94-182/840

94-30/1414

94-30/1424

94-32/776

భరస : రవ కలమమర పరసగర
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:58
లస: ససస స

6058 NDX1815713
పపరర: తఓచల మమరజశఇన జమర

6061 NDX3248788
పపరర: రమణ భవనతసస

6064 AP151010114539
పపరర: రమణ భవనతసస

6067 NDX1698879
పపరర: ససనతధ పసరరమమలపలర

94-32/779

6070 NDX2061950
పపరర: సరళ బకరస

94-32/897

6073 NDX0429860
పపరర: నవమమ బకస�
భరస : బబనన� బకరస
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:78
లస: ససస స

6053 NDX0427393
పపరర: చసదడబబబబ� చపసషడడ�

94-32/771

6056 NDX1222132
పపరర: మమసససబ తసగరరరల

94-182/839

6059 NDX3248747
పపరర: రమణ భవనతసస

94-30/1413

భరస : భవనతసస యహన హససబసడ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:38
లస: ససస స
94-30/1415

6062 NDX3260890
పపరర: రమణ భవనతసస

94-30/1423

భరస : భవనతసస యహన హససబసడ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/774

6065 AP151010114603
పపరర: మమరరభబగఖస పసరరమమళళపలర

94-32/775

భరస : రమమషపబవదతష
స పపరరమలర
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:50
లస: ససస స
94-32/777

6068 AP151010114820
పపరర: చసదడశశఖర పసరరమమళళపలర �

94-32/778

తసడడ:డ శరమమఖల� పపప పమళపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:58
లస: పప
94-32/780

తసడడ:డ daniyalu బకరస
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:27
లస: ససస స
94-32/782

94-192/1195

భరస : డడనయల తసగరరరల
ఇసటట ననస:90-4-1154
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష పసరరమమలపలర
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకకరసత పరసగర
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:26
లస: ససస స
6072 NDX0429845
పపరర: అరరణత పరసగర

94-32/773

భరస : యహన భవనసస
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప భవనసస
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:63
లస: ససస స
6069 NDX2505352
పపరర: ససవరచల పరసగర

6055 NDX0457614
పపరర: కరససయఖ� చపసషడడ�

6050 NDX2744589
పపరర: అజయ ఎలమరరర

తసడడ:డ కరశయఖ� చచపసషడడ
ఇసటట ననస:90-4-1153
వయససస:33
లస: పప

భరస : భవనతసస యహన హససబసడ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భవనతసస యహన హససబసడ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:38
లస: ససస స
6066 AP151010114536
పపరర: మరరయమమ భవనతసస

94-32/770

భరస : తమమరన అఈర
ఇసటట ననస:90-4-1154\1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భవనతసస యహన హససబసడ
ఇసటట ననస:90-4-1155
వయససస:38
లస: ససస స
6063 NDX3261047
పపరర: రమణ భవనతసస

6052 NDX0167841
పపరర: నతగరరజ వనజసడర �

94-32/768

తలర : లలత ఎలమరరర
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ� చచపసషడడ
ఇసటట ననస:90-4-1153
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ ఇనసమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1154
వయససస:25
లస: పప
6060 NDX3248762
పపరర: రమణ భవనతసస

94-182/838

తసడడ:డ సరసబయఖ� వరజసడతర
ఇసటట ననస:90-4-1153
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ� చచపసషడడ
ఇసటట ననస:90-4-1153
వయససస:35
లస: పప
6057 NDX1791798
పపరర: అనల కలమమర ఇనసమబకసల

6049 NDX1911222
పపరర: శవ నతగ మణణ చచదస

6047 AP151010114604
పపరర: రమమషపబవదతష
స పసరరమమళళపలర

తసడడ:డ శకరరమబలల పపప పమళపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచదస
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ చచపసషడడ
ఇసటట ననస:90-4-1153
వయససస:53
లస: ససస స
6054 NDX0427351
పపరర: ఆనసదరరవప� చపసషడడ�

94-32/767

తసడడ:డ యరక బబబబ ఎలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ యమరకబబబమ ఇలమరర
ఇసటట ననస:90-4-1152
వయససస:19
లస: పప
6051 NDX0457663
పపరర: మరరయమమ చపసషడడ

6046 NDX2263838
పపరర: ఎలమరర యలమసద

6071 AP151010114515
పపరర: నరమల బకస�

94-32/781

భరస : చననదతవదస� బకస
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:46
లస: ససస స
94-32/783

6074 NDX0853259
పపరర: చరసజవ సనతనయల�

94-32/784

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ససనపఐళ
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:30
లస: పప
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94-32/785

తసడడ:డ రవకలమమర� పరరరప
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:40
లస: పప
6078 NDX2407658
పపరర: చకకవరరస పరరసగర

94-192/63

94-30/706

94-32/790

94-32/793

94-32/796

94-32/798

94-32/801

తసడడ:డ రరవనన
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:18
లస: పప

6088 NDX1007392
పపరర: మష బబరరక

6091 NDX0427617
పపరర: రమణమమ బబరరక�

6094 AP151010114623
పపరర: ఎసపస రరరరణణ గడడడ పరరస�

6097 NDX2258432
పపరర: రవనన తమమశశటట

94-32/1001

6100 NDX2762078
పపరర: కకసడమమ తమమశశటట

94-32/794

6103 NDX2505261
పపరర: యహన బబరరక
తసడడ:డ దడవర సహయస బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:21
లస: పప

6083 AP151010114645
పపరర: లకధదయమరరణణ బబరరక

94-32/789

6086 NDX1017060
పపరర: కమలమమ చలమర

94-32/792

6089 NDX1954214
పపరర: జజసఫ చకకవరరస పలలర పప గబ

94-32/795

తసడడ:డ భమషణస
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:44
లస: పప
94-32/797

6092 NDX2802510
పపరర: ససమత సరగసటట

94-32/1193

భరస : ఏససపరదస
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:26
లస: ససస స
94-32/799

6095 JBV2948578
పపరర: కకరణబసమమర గడడడ పరరస

94-32/800

తసడడ:డ వనసకటరరవప గధదబపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1159
వయససస:39
లస: పప
94-32/802

6098 NDX2605830
పపరర: మమనయకర బబరరక

94-32/1000

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/1194

భరస : రరవనన
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:42
లస: ససస స
94-32/1196

94-30/705

భరస : ఆసడస
డ స చళ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:18
లస: పప
6102 NDX2763480
పపరర: వనసకటటష తమమశశటట

94-32/791

భరస : వనసకటరరవప� ఫధదబపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1159
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రవనన తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:24
లస: పప
6099 NDX2605905
పపరర: హహసపన బబరరక

6085 NDX0117614
పపరర: వనసకరయమమ ససపసగబల�

6080 NDX1609090
పపరర: వజయ లకడమ చరరల

భరస : ఆశరరశదస బబఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలషర� బబఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర గధదబపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1159
వయససస:30
లస: ససస స
6096 NDX2263481
పపరర: రరమబ కలమమర తమమశశటట

94-32/788

తసడడ:డ ఎలషర బబఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యహన బబఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:47
లస: పప
6093 NDX1017235
పపరర: మమరర గడడడ పరరస

6082 NDX1954040
పపరర: మమరర పలలర పప గబ

94-177/20

భరస : రరజజష చడరరలమ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : తతత� సస పపఘళ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:27
లస: పప
6090 AP151010114521
పపరర: ఆశరరశదస బబరరక

94-32/787

భరస : జజసఫ చకకవరరస పళపళళపప ఘ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరరయదతసస చళ
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:49
లస: ససస స
6087 NDX2122240
పపరర: శరఖమ కలమమర పలలర పప గబ

6079 NDX0721530
పపరర: యయవహన భవనతసస�

6077 NDX2406957
పపరర: ధనలకడమ పరరసగర

భరస : చకకవరరస పరరసగర
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� భబఅననసస
ఇసటట ననస:90-4-1157
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1158
వయససస:35
లస: పప
6084 NDX1017037
పపరర: శశభబరరణణ చలమర

94-32/786

తసడడ:డ మజస� పరరరప
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర పరరసగర
ఇసటట ననస:90-4-1156
వయససస:31
లస: ససస స
6081 NDX1609165
పపరర: రరజజష చరరల

6076 NDX0721266
పపరర: రవకలమమర� పరసగర�

6101 NDX2762102
పపరర: లకమణ కలమమర తమమశశటట

94-32/1195

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:90-4-1160
వయససస:24
లస: పప
94-32/803

6104 NDX2605699
పపరర: శరఖమ అసదసగబల

94-32/1002

తసడడ:డ శకనస అసదసగబల
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:26
లస: పప
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94-32/1003

తసడడ:డ పడతతప
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:23
లస: పప
6108 NDX2725398
పపరర: జయకర జజనసన బబబబ బబరరక

94-32/1197

94-32/806

94-32/807

94-32/809

94-32/812

94-32/815

94-182/843

భరస : రమమష అనననస
ఇసటట ననస:90-4-1173
వయససస:30
లస: ససస స

6118 AP151010114066
పపరర: ఎసపస రర గమడసరర

6121 AP151010114619
పపరర: తమబత గమడసరర

6124 NDX2135623
పపరర: శవ పరరశత ఆకలల

6127 NDX0547869
పపరర: సరమమమ జఖస గరదచ

94-32/816

6130 NDX2412633
పపరర: అసకమమ రరజ గబసజ

94-32/810

6133 NDX0111682
పపరర: రమమష అనననస
తసడడ:డ రరమకకటయఖ అనననస
ఇసటట ననస:90-4-1173
వయససస:34
లస: పప

6113 NDX2831774
పపరర: అరరణ చరరల

94-32/1199

6116 NDX0862359
పపరర: జజఖత గమడసరర�

94-32/808

6119 AP151010114186
పపరర: మలలర శశరర గమడసరర

94-32/811

భరస : ఇసరడయయల గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:47
లస: ససస స
94-32/813

6122 AP151010114187
పపరర: ఇసరడయయల గమడసరర

94-32/814

తసడడ:డ గబరవయఖ గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:62
లస: పప
94-182/841

94-182/842
6125 NDX0110742
పపరర: షపక నతగబల పసర షపక నతగబల పసర

తసడడ:డ మహర సరహహబ షసజక
ఇసటట ననస:90-4-1169
వయససస:38
లస: పప
94-182/844

6128 NDX0545566
పపరర: అసజమమ కనననబబ యన

94-182/845

భరస : పసతతచయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:90-4-1170
వయససస:55
లస: ససస స
94-32/817

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:90/4/1173
వయససస:28
లస: పప
94-182/846

94-32/805

తసడడ:డ ఇశరకయయలల� గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:90-4-1170
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గబసజ
ఇసటట ననస:90/4/1173
వయససస:51
లస: ససస స
6132 NDX0142240
పపరర: అసజలదడవ అనననస

94-30/707

భరస : బబల నరసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:90-4-1168
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబబలలసస ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1169
వయససస:41
లస: పప
6129 NDX2412625
పపరర: కలమమరర గబసజ

6115 NDX1256361
పపరర: ససనతత గబదసరర

6110 AP151010114337
పపరర: నరసమమ చరరల�

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:90-4-1162
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ guduru
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయల� గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:82
లస: పప
6126 NDX0110692
పపరర: ఇసరసకల ఉరవక�ేసడ

94-32/1198

భరస : తమబత గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ� గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:47
లస: పప
6123 AP151010114059
పపరర: గబరవయఖ గమడసరర�

6112 NDX2829752
పపరర: వజయ కలమమర చరరల

94-32/1005

భరస : నతగజశశరరరవప� చరల
ఇసటట ననస:90-4-1162
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయల గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనన� గమడసరర
ఇసటట ననస:90-4-1167
వయససస:42
లస: ససస స
6120 JBV2947364
పపరర: చనన గమడసరర� �

94-32/804

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1162
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహన రరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:90-4-1163
వయససస:24
లస: ససస స
6117 JBV2947356
పపరర: ససభబషసణణ గమడసరర� �

6109 NDX1248939
పపరర: ససజజత ససరజపలర

6107 NDX2581072
పపరర: యహన బబరరక

తలర : రమదడవ బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జరజపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1162
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప చరల
ఇసటట ననస:90-4-1162
వయససస:36
లస: పప
6114 NDX2402568
పపరర: శశభ రరణణ తతళళ
ర రర

94-32/1004

తసడడ:డ దడవ సహయస బబరరక
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవ సహయస
ఇసటట ననస:90-4-1161
వయససస:19
లస: పప
6111 NDX0950188
పపరర: పడసరద చరరల

6106 NDX2618593
పపరర: ఉషరరణణ బబరరక

6131 NDX2412658
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజ

94-32/818

తసడడ:డ వనసకయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:90/4/1173
వయససస:53
లస: పప
94-182/847

6134 NDX1609108
పపరర: బబలమమ ఉరవకకసడ

94-30/708

భరస : నతరరయణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1174
వయససస:46
లస: ససస స
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6135 AP151010114413
పపరర: బబల ఉరవకకసడ

94-31/604

భరస : నతరరయణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1174
వయససస:47
లస: ససస స
6138 NDX0111070
పపరర: నతగజశశరరరవప ఉరవకకసడ

94-182/849

94-182/1188

94-182/854

94-31/607

94-182/855

94-31/611

94-31/614

తసడడ:డ రరఘవ
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:23
లస: పప

6148 NDX0592196
పపరర: జజలమ చతరర తతళళ
ర రర

6151 NDX0120204
పపరర: రవసదడ మకరసర

6154 AP151010114005
పపరర: రమణ దరరల

6157 NDX1897349
పపరర: నతగ కలమమరర బసడడకటర

94-182/859

6160 NDX1112705
పపరర: కకటటనతగమమ మమడడగబసడర

94-31/608

6163 NDX2746246
పపరర: శకలకడమ చతదరరజపఅల
తసడడ:డ రరఘవ
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:20
లస: ససస స

6143 NDX0513382
పపరర: మలలర శశర రరవప అరరగరల

94-182/853

6146 NDX2370047
పపరర: మసజ మబకరసర

94-31/606

6149 AP151010114656
పపరర: సరసబశవరరవప యమజల

94-31/609

తసడడ:డ గగవసదస యమజల
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:52
లస: పప
94-182/856

6152 NDX2370021
పపరర: నతగలకడమ దరరల

94-31/610

భరస : ఏడడకకసదలల కకసడడటట
ఇసటట ననస:90-4-1179
వయససస:31
లస: ససస స
94-31/612

6155 NDX0171215
పపరర: సరసబశవరరవప దరరల

94-31/613

తసడడ:డ పడసరద దరరల
ఇసటట ననస:90-4-1179
వయససస:34
లస: పప
94-182/857

6158 NDX1540377
పపరర: లకడమ పగరడడ

94-182/858

తసడడ:డ శవమమ పగరడడ
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/860

భరస : తరరపతయఖ మమడడగబసడర
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:78
లస: ససస స
94-182/1499

94-182/851

భరస : రవసదడ మబకరసర
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శసకర పడసరద బసడడకటర
ఇసటట ననస:90-4-1180
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప మమడడగబసడర
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:43
లస: ససస స
6162 NDX2746501
పపరర: గగపస చతదరరజపఅల

94-30/709

భరస : పడసరదస దరరల
ఇసటట ననస:90-4-1179
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:90-4-1180
వయససస:56
లస: పప
6159 NDX1112663
పపరర: రమణమమ మమడడగబసడర

6145 NDX0602128
పపరర: రతనకలమమరర� తతళళళరర�

6140 NDX1493055
పపరర: శకనవరస రరడడ గసజ

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అరరగరలమ
ఇసటట ననస:90-4-1176
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మకసన
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రరవప దరరల
ఇసటట ననస:90-4-1179
వయససస:32
లస: ససస స
6156 NDX0721191
పపరర: శసకర పడసరద బసడడకటర

94-182/852

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యజజల
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:24
లస: ససస స
6153 NDX2370203
పపరర: శవకలమమరర దరరల

6142 NDX0506634
పపరర: ససతతమహలకడమ అరరగరల

94-182/848

తసడడ:డ వరర రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1175
వయససస:48
లస: పప

భరస : తతళళళరర జజలమచతరర జజలమచతరర
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� యమజల
ఇసటట ననస:90-4-1178
వయససస:43
లస: ససస స
6150 NDX1911057
పపరర: మమధసరర యజజల

94-182/850

భరస : మలలర శశర రరవప అరరగరలమ
ఇసటట ననస:90-4-1176
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1177
వయససస:31
లస: పప
6147 AP151010114612
పపరర: రమమదడవ యమజల

6139 NDX1277458
పపరర: వనసకట లకడమ గసజ

6137 NDX0140459
పపరర: రరణణ ఉరవకకసడ

తసడడ:డ నతరరయణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1174
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1175
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-1175
వయససస:18
లస: పప
6144 NDX0513465
పపరర: నతగమర మరర దడవళళ

94-31/605

తసడడ:డ సససతనన ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1174
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1174
వయససస:31
లస: పప
6141 NDX2683159
పపరర: సరయ బబలమజ రరడడ గసజ

6136 AP151010114649
పపరర: నతరరయణ ఉరవకకసడ

6161 NDX2746261
పపరర: రరఘవ చతదరరజపఅల

94-182/1498

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1181
వయససస:38
లస: పప
94-182/1500

6164 NDX3186095
పపరర: మసగమమ చలమర

94-30/1291

భరస : లకమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:54
లస: ససస స
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94-30/1292

తసడడ:డ లకమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:19
లస: పప
6168 NDX0110411
పపరర: శకనవరసరరవప గసజ

94-182/862

94-31/615

94-182/864

94-32/1200

94-31/619

94-31/621

94-31/624

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వననకకట
ఇసటట ననస:90-4-1193
వయససస:39
లస: పప

6178 NDX2745800
పపరర: పసడతల ససవరరస వరణణ

6181 NDX3088960
పపరర: నతగరసదడమమ మబదబసశశటట

6184 AP151010114618
పపరర: ఆదదలకమమమ సరధస

6187 NDX2755809
పపరర: వనసకటటశశరమమ సరధస

94-182/867

6190 NDX1889254
పపరర: ఇసదతడణణ వనతనకకట

94-32/1201

6193 NDX1889304
పపరర: వనసకటటసశరరర వనతనకకట
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ వనతనకకట
ఇసటట ననస:90-4-1193
వయససస:68
లస: పప

6173 AP151010114620
పపరర: నతగజశశర రరవప రరడడ బతస న

94-31/617

6176 NDX2086768
పపరర: గసగయఖ సనకలల

94-182/866

6179 NDX1254242
పపరర: వరలకకమ నరరససటట

94-31/618

భరస : ససరజశ
ఇసటట ననస:90-4-1187
వయససస:33
లస: ససస స
94-32/1202

6182 NDX0682849
పపరర: వనసకటటశశరమమ సరధస

94-31/620

భరస : బబలయఖ సరధస
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/622

6185 AP151010114496
పపరర: కజశవరరవప సరధస

94-31/623

తసడడ:డ బబననయఖ సరధస
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:48
లస: పప
94-32/1203

6188 NDX2723690
పపరర: హహమ లత సరధస

94-32/1204

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:19
లస: ససస స
94-182/868

భరస : శకనవరసరరవప వనతనకకట
ఇసటట ననస:90-4-1193
వయససస:27
లస: ససస స
94-182/870

94-182/1501

తసడడ:డ మసరసన రరవప సనకలల
ఇసటట ననస:90-4-1185
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ వరస
ఇసటట ననస:90-4-1191
వయససస:33
లస: పప
6192 NDX1734129
పపరర: శకనవరసరరవప వననకకట

94-182/865

భరస : బబననయఖ సరధస
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ సరధస
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:49
లస: పప
6189 NDX1826637
పపరర: వనసకట రరవప వరస

6175 NDX1862425
పపరర: మబనన షపక

6170 NDX3212685
పపరర: మసగమమ చలర

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ రరడడ బతస న
ఇసటట ననస:90-4-1183
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమదతసస మబదబసశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1187
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కజశవరరవప సరధస
ఇసటట ననస:90-4-1188
వయససస:42
లస: ససస స
6186 NDX1601385
పపరర: కజశవ నతరరయణ సరథస

94-31/616

తసడడ:డ పసడతల యకకబబ
ఇసటట ననస:90-4-1186
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : సవతడమమ నరరశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1187
వయససస:40
లస: పప
6183 AP151010114520
పపరర: లకడమ సరధస

6172 AP151010114384
పపరర: ససపతమమ చగబరరపరటట

94-182/861

భరస : లకమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:90-4-1185
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నసదదపప గమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1186
వయససస:56
లస: ససస స
6180 NDX1252550
పపరర: ససరజశ నరరసపటట

94-182/863

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1183
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గజరర
ఇసటట ననస:90-4-1183
వయససస:51
లస: పప
6177 NDX2745818
పపరర: నసదదపప గమ వనననజయమమమమ

6169 NDX0110288
పపరర: బసవరరజ గబసటమబకసల

6167 NDX0144154
పపరర: సరసశత గబసజ

భరస : శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరవప గబసటమబకసల
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:49
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరవప రరడడడబతస న
ఇసటట ననస:90-4-1183
వయససస:52
లస: ససస స
6174 NDX0110080
పపరర: రవబబబబ గజరర

94-143/832

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గసజ
ఇసటట ననస:90-4-1182
వయససస:49
లస: పప
6171 AP151010114067
పపరర: కకషరకలమమరర రరడడడబతస న

6166 NDX2783710
పపరర: లకడమ తరరపటమమ గబసజ

6191 NDX1889239
పపరర: నతగమణణ వనతనకకట

94-182/869

భరస : వనసకటటశశరరర వనతనకకట
ఇసటట ననస:90-4-1193
వయససస:64
లస: ససస స
94-182/871

6194 AP151010114559
పపరర: ససచరరత ఇసదసపలర

94-32/819

తసడడ:డ ససదతనసదకలమమర ఇణబడపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1195
వయససస:42
లస: ససస స
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6195 AP151010114560
పపరర: శరరద ఇసదసపలర �

94-32/820

భరస : ససదతనసదకలమమర� ఇణబడపళపళ
ఇసటట ననస:90-4-1195
వయససస:60
లస: ససస స
6198 NDX0592295
పపరర: పస శకనవరసరరవప

తసడడ:డ సదతనసద కలమమర ఇణబడపళళ
ఇసటట ననస:90-4-1195
వయససస:41
లస: పప
94-31/626

తసడడ:డ ససబడమణఖస పస
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:28
లస: పప
6201 NDX2066406
పపరర: రమమష వదసదతల

94-182/873

94-32/823

94-32/826

94-32/827

94-32/1206

94-32/830

భరస : హరర కకషర కసచ
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:34
లస: ససస స

6208 NDX3176211
పపరర: భబససర వగకహల

6211 NDX2263663
పపరర: రరజ మబపరషళర

6214 NDX2874006
పపరర: సశపన మబపరషళర

6217 NDX1006618
పపరర: శరసత కలమమర బసడతరర

94-32/833

6220 NDX2258457
పపరర: జయ లకడమ పడదల

94-182/1502

6223 NDX3157898
పపరర: మనతకడ కసచ
భరస : నసబ కసచ
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:51
లస: ససస స

94-32/822

6206 NDX0678300
పపరర: పడభబకర� గబసడతడత�

94-32/825

6209 NDX3174927
పపరర: నతగలకడమ వగకహల

94-195/777

భరస : భబససర వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/828

6212 NDX2874493
పపరర: చనన బబజర మబపరషళర

94-32/1205

తసడడ:డ దతసస
ఇసటట ననస:90-4-1201
వయససస:44
లస: పప
94-32/1207

6215 NDX2044931
పపరర: వరలకడమ బసడతరర

94-32/829

భరస : శరసత కలమమర బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1201/1
వయససస:26
లస: ససస స
94-32/831

6218 NDX1006055
పపరర: పడసరద బసడతరర

94-32/832

తసడడ:డ వరయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1201/1
వయససస:49
లస: పప
94-32/834

భరస : ససబడహమణఖస పడదల
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:53
లస: ససస స
94-32/836

6203 NDX1016849
పపరర: పడశరసత గబసడతడత

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ఘనపఢరరట
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1201/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పడదల
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:25
లస: ససస స
6222 NDX2532125
పపరర: సరశత కసచ

94-32/824

తసడడ:డ చనన బబజర
ఇసటట ననస:90-4-1201
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరద ధణతడఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1201/1
వయససస:50
లస: ససస స
6219 NDX2264034
పపరర: ఇసదసమత పడదల

6205 NDX1006857
పపరర: రమమష బబబబ గబసడతడత

94-182/872

భరస : రమమష బబబబ గబసడడటట
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబజర మబపరషళర
ఇసటట ననస:90-4-1201
వయససస:24
లస: పప

భరస : చనన బబజర
ఇసటట ననస:90-4-1201
వయససస:38
లస: ససస స
6216 NDX0430066
పపరర: వజయమమమ బసడతరర

94-182/874

తసడడ:డ మసగయఖ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చననబబజర మబపరషళర
ఇసటట ననస:90-4-1201
వయససస:22
లస: ససస స
6213 NDX2875037
పపరర: కకటటశశరర మబపరషళర

6202 NDX2066414
పపరర: కకపరదతనస వదసదతల

6200 NDX2066398
పపరర: రరథమమ వదసదతల
భరస : పరల వదసదతల
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ గబసడడటట
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� గబసడడటట
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:80
లస: పప
6210 NDX2263937
పపరర: హనతన మబపరషళర

94-31/627

తలర : రరఠఅమమ వదసదతల
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� గబసడడటట
ఇసటట ననస:90-4-1197
వయససస:60
లస: ససస స
6207 NDX0427294
పపరర: కకటటశశరరరవప� గబసడతడత�

6199 NDX1007541
పపరర: రవ కలమమర గబసడతడత

94-31/625

భరస : ససబబబరరవప వనలగ
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబ గబసడతడత
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:32
లస: పప

తలర : రరఠఅమమ వదసదతల
ఇసటట ననస:90-4-1196
వయససస:33
లస: పప
6204 NDX0429688
పపరర: ససబబబయమమ� గబసడతడత�

94-32/821 6197 NDX0635771
6196 NDX1006667
పపరర: శరరష ఆనసద కలమమర ఇసదసపలర
పపరర: వనలగ రతనకలమమరర

6221 NDX2263788
పపరర: శకనవరసరరవప పడదల

94-32/835

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పడదల
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:29
లస: పప
94-32/1208

6224 NDX3112570
పపరర: హరర కకషర కసచ

94-32/1209

తసడడ:డ నసబ కసచ
ఇసటట ననస:90-4-1202
వయససస:34
లస: పప
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94-32/837

భరస : సరయ కలమమర అరర౦కక
ఇసటట ననస:90-4-1203
వయససస:27
లస: ససస స
6228 NDX2263655
పపరర: సరయకలమమర అరర౦కక

94-32/840

94-32/843

94-32/846

94-32/849

94-33/763

94-182/877

94-182/880

భరస : రరమమ రరవప చలర
ఇసటట ననస:90-4-1214
వయససస:45
లస: ససస స

6238 NDX0945626
పపరర: ససరజష బడడగబ

6241 NDX1835042
పపరర: నతగమర షపక

6244 NDX0121558
పపరర: శవయఖ చలమర

6247 NDX0117457
పపరర: భబగఖలకడమ చలమర�

94-32/1210

6250 NDX2442283
పపరర: రరమమరరవప చలమర

94-32/850

6253 NDX1248848
పపరర: రరమమరరవప చలమర
తసడడ:డ చనన చలర
ఇసటట ననస:90-4-1214
వయససస:62
లస: పప

6233 JBV2948073
పపరర: జజన శరమఖల బడడగబ

94-32/845

6236 JBV2948438
పపరర: సరలమన� బడడగబ�

94-32/848

6239 JBV2947935
పపరర: సరగశననతరరవప� బడడగబ�

94-32/851

తసడడ:డ ససగరతరరవప� బడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1211
వయససస:64
లస: పప
94-182/875

6242 NDX1222157
పపరర: లకడమ పరరశత చలమర

94-182/876

భరస : శవయఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1212
వయససస:27
లస: ససస స
94-182/878

6245 NDX0124909
పపరర: బబల కకటయఖ చలమర

94-182/879

తసడడ:డ చనన భకస చలర
ఇసటట ననస:90-4-1212
వయససస:48
లస: పప
94-32/852

6248 NDX0117853
పపరర: భమలకడమ చలమర�

94-32/853

భరస : బబల కకటయఖ� చలర
ఇసటట ననస:90-4-1213
వయససస:46
లస: ససస స
94-15/418

తసడడ:డ చనన బకస చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1214
వయససస:47
లస: పప
94-32/855

94-32/842

తసడడ:డ ససగరతరరవప� బబడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1210
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ� చలర
ఇసటట ననస:90-4-1213
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1213
వయససస:22
లస: పప
6252 NDX1248863
పపరర: మసగమమ చలమర

94-32/847

తసడడ:డ ససకలర చతరరర చలర
ఇసటట ననస:90-4-1212
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనన భకస చలర
ఇసటట ననస:90-4-1212
వయససస:53
లస: పప
6249 NDX2875722
పపరర: శకమసత చలమర

6235 NDX1007228
పపరర: రవతడజ బడడగబ

6230 JBV2948032
పపరర: వజయకలమమరర� బడడగబ�

తసడడ:డ ససగరత రరవప బబడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1209
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకదదన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1211
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకరరచతరరర చలర
ఇసటట ననస:90-4-1212
వయససస:49
లస: ససస స
6246 NDX0121756
పపరర: ససకలర చతరరర చలమర

94-32/844

తసడడ:డ సరగశననతరరవప ఉఢడఘ
ఇసటట ననస:90-4-1211
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరయపష
ఇసటట ననస:90-4-1211
వయససస:22
లస: పప
6243 NDX0143420
పపరర: మరరయమమ చలమర

6232 NDX1006097
పపరర: సససప నస బడడగబ

94-32/839

భరస : జజన శరమఖల � బబడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1209
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన బబడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1210
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరగశననతరరవప � badugu
ఇసటట ననస:90-4-1211
వయససస:54
లస: ససస స
6240 NDX2607885
పపరర: మధస సతఖల

94-32/841

తసడడ:డ ససగరత రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4-1209
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరలమన బబఘఢక
ఇసటట ననస:90-4-1210
వయససస:29
లస: ససస స
6237 JBV2947927
పపరర: ఏససమణణమమ� బడడగబ�

6229 NDX2263630
పపరర: రరమమరరవప అరర౦కక

6227 NDX2263572
పపరర: ససబడహమణఖస అరర ౦కక

తసడడ:డ రరమమరరవప అరర ౦కక
ఇసటట ననస:90-4-1203
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సప మబలల అరర ౦కక
ఇసటట ననస:90-4-1203
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జజన శరఖమబల బడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1209
వయససస:21
లస: పప
6234 NDX1017482
పపరర: రరజఖలకడమ బడడగబ

94-32/838

భరస : రరమమరరవప అరర ౦కక
ఇసటట ననస:90-4-1203
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప అరర౦కక
ఇసటట ననస:90-4-1203
వయససస:29
లస: పప
6231 NDX2263697
పపరర: చచజతనఖ బడడగబ

6226 NDX2263580
పపరర: రరజఖలకడమ అరర ౦కక

6251 NDX2443752
పపరర: శరరష చలమర

94-32/854

తసడడ:డ రరమ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:90-4-1214
వయససస:23
లస: ససస స
94-32/856

6254 NDX2804789
పపరర: అసకకత ఇరర

94-32/1211

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1221
వయససస:22
లస: ససస స
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6255 NDX2761906
పపరర: నతగలకడమ ఇరర
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94-32/1212

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1221
వయససస:19
లస: ససస స
6258 NDX1254283
పపరర: శవ కరళళశశర రరవప ససకలల

94-31/630

94-32/859

94-32/861

94-32/863

94-32/1007

94-31/631

94-32/867

భరస : షరరరన రరజ� పఫతళ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:33
లస: ససస స

6268 NDX2402519
పపరర: బబలకకషర దగబర

6271 NDX2723716
పపరర: కకరస ర ఉరవకకసడ

6274 NDX0724328
పపరర: వరమమ� ఓరరగసటట�

6277 NDX0878314
పపరర: వనసకటలకమమమ� శతసశశటట �

94-32/869

6280 NDX2402501
పపరర: రరమమరరవప ససత౦శశటట

94-32/864

6283 NDX0117416
పపరర: ససబబమమ భరతకవ�
భరస : శవయఖ� భబరతసవ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:36
లస: ససస స

6263 NDX2258507
పపరర: అలవనలల నసదతఖల

94-32/860

6266 NDX2702926
పపరర: ఆదద శశషమమ ఆలపరటట

94-31/958

6269 NDX2699080
పపరర: శకనస

94-32/1006

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప దగబర
ఇసటట ననస:90-4-1228
వయససస:44
లస: పప
94-32/1214

6272 NDX2723765
పపరర: దదపసక ఉరవకకసడ

94-32/1215

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:90-4-1229
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/865

6275 NDX0915116
పపరర: మమధవరరవప ఓరరగసటట�

94-32/866

తసడడ:డ మమలమఖదద�డ ఓఱసపగసటట
ఇసటట ననస:90-4-1231
వయససస:39
లస: పప
94-31/632

6278 NDX2402527
పపరర: వనసకట లకడమ ససత౦శశటట

94-32/868

భరస : రరమరరవప ససత౦శశటట
ఇసటట ననస:90-4-1232
వయససస:56
లస: ససస స
94-32/870

తసడడ:డ లకమయఖ ససత౦శశటట
ఇసటట ననస:90-4-1232
వయససస:60
లస: పప
94-32/871

94-32/858

భసధసవప: వనణబగగపరల రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1226
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప� ససతసశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1232
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప ససత౦శశటట
ఇసటట ననస:90-4-1232
వయససస:31
లస: పప
6282 NDX0682807
పపరర: మమరర పసడతల�

94-32/862

భరస : మమలమఖదద�డ ఓఱసపగసటట
ఇసటట ననస:90-4-1231
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఓఱసపగసటట
ఇసటట ననస:90-4-1231
వయససస:55
లస: పప
6279 NDX2402493
పపరర: రమణతరరవప ససత౦శశటట

6265 NDX2263564
పపరర: శకనస నసదదయమల

6260 NDX0117523
పపరర: పదమ కకమమశశటట �

భరస : శకనస నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1224/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:90-4-1229
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమఖదదడ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:90-4-1231
వయససస:33
లస: పప
6276 NDX0945592
పపరర: మమలమఖదదడ ఓరరగసటట

94-32/1213

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప దగబర
ఇసటట ననస:90-4-1228
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనస దగబర
ఇసటట ననస:90-4-1228
వయససస:40
లస: ససస స
6273 NDX0853150
పపరర: కకసడల రరవప ఓరరగసటట

6262 NDX2720829
పపరర: శరసబయఖ కకమమశశటట

94-31/629

భరస : సరసబయఖ� కకమమససటట
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ నసదదయమల
ఇసటట ననస:90-4-1224/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1226
వయససస:56
లస: పప
6270 NDX2702801
పపరర: రమదడవ

94-32/857

తసడడ:డ ససబబయఖ కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నడతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1224/2
వయససస:22
లస: పప
6267 NDX2505287
పపరర: వనణబగగపరల రరవప ఆలపరటట

6259 NDX0117515
పపరర: కకమల కకమమశశటట �

6257 NDX0116657
పపరర: సరమమమ జఖస ససకలల�

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప� కకమబమససరటర
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకమసససటట
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:38
లస: పప
6264 NDX2263671
పపరర: గబరర శశఖర నడతఖల

94-31/628

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-1224
వయససస:29
లస: పప
6261 NDX0634352
పపరర: శవ శసకర రరవప కకమమశశటట

6256 NDX0878348
పపరర: ఉమ ససకలల�

6281 NDX2017292
పపరర: చనన పలలర

94-31/633

తసడడ:డ రగశయఖ పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:45
లస: పప
94-32/872

6284 NDX0430058
పపరర: లసగమమ పలలర �

94-32/873

భరస : చనతన� పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:40
లస: ససస స
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6285 NDX2418291
పపరర: చనతన పలలర
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94-32/874

తసడడ:డ రగసయఖ పలలర
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:45
లస: ససస స
6288 AP151010114813
పపరర: యమకకబబ పసడతల

94-32/877

94-32/1217

95-2/1382

94-32/880

94-32/883

94-31/634

94-31/637

తసడడ:డ కసయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:90-4-1241
వయససస:19
లస: పప

6298 NDX0117648
పపరర: లకడమ అసదచపలర �

6301 NDX1617945
పపరర: శరకవణణ తతళళ
ర రర

6304 NDX0677591
పపరర: వనసకటరతనస మమకర�

6307 NDX0544916
పపరర: రరమకకకషర దడవళళ

94-31/960

6310 NDX2713279
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

94-32/881

6313 NDX1253863
పపరర: ఆదదలకకమ అననస
భరస : సరయ కలమమర అననస
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:25
లస: ససస స

6293 SQX2114205
పపరర: కకరస ర ఉరవకకసడ

95-1/1253

6296 NDX1248814
పపరర: తడజ తతళళ
ర రర

94-32/879

6299 NDX1248806
పపరర: లకకమ సరసబబడజఖ తలక
ర రర

94-32/882

భరస : ఏడడకకసడలల ఠళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1235
వయససస:53
లస: ససస స
94-32/884

6302 NDX2834299
పపరర: మలర శశరర గబసజ

94-31/1170

భరస : నతగరరజ గబసజ
ఇసటట ననస:90-4-1236
వయససస:33
లస: ససస స
94-31/635

6305 NDX0721993
పపరర: అసజరరడడడ మమకర

94-31/636

తసడడ:డ శవరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:90-4-1237
వయససస:35
లస: పప
94-31/638

6308 NDX2713253
పపరర: వనసకటరరవప బతష
స ల

94-31/959

తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1239
వయససస:38
లస: పప
94-31/961

భరస : వనసకటరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1239
వయససస:31
లస: ససస స
94-31/640

94-32/1216

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఠళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1235
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస దడవలర
ఇసటట ననస:90-4-1239
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ బటటటల
ఇసటట ననస:90-4-1239
వయససస:37
లస: పప
6312 NDX2520468
పపరర: కరరరసక తడడకమళర

95-3/1208

తసడడ:డ అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:90-4-1237
వయససస:33
లస: పప

భరస : పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1239
వయససస:45
లస: ససస స
6309 NDX2558906
పపరర: వనసకటరరవప బటటటల

6295 SQX2114056
పపరర: దదపసక ఉరవకకసడ

6290 NDX2723740
పపరర: వనసకటమమ ఉరవకకసడ

తసడడ:డ ఈసరకల ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఫణణసదడ తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:90-4-1235/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ మమకర
ఇసటట ననస:90-4-1237
వయససస:51
లస: ససస స
6306 NDX0878033
పపరర: రమణ అచచ

94-32/1218

భరస : నతగజశశరరరవప� ఆపఢచపళళ
ఇసటట ననస:90-4-1235
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-4-1235
వయససస:27
లస: పప
6303 AP151010114624
పపరర: హహహమమవత మమకర

6292 NDX2772044
పపరర: రవ కలమమర పలలర

94-32/876

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈసరకల నసతలపత
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఠళళఱఱ
ఇసటట ననస:90-4-1235
వయససస:32
లస: ససస స
6300 NDX1911693
పపరర: సరసబశవ రరవప నసదతఖల

94-32/878

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఈసరకల ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:38
లస: ససస స
6297 NDX1248822
పపరర: కకరస ర తలక
ర రర

6289 AP151010114663
పపరర: చటటటబబబబ పసడతల

6287 JBV2948669
పపరర: షరరన రరజ� పసడతల�

తసడడ:డ యమకకబబ� ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:19
లస: పప
6294 SQX2112670
పపరర: వనసకటమమ ఉరవకకసడ

94-32/875

తసడడ:డ చటటటబబబబ ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకల ఫసఢఠళ
ఇసటట ననస:90-4-1233
వయససస:58
లస: పప
6291 NDX2723336
పపరర: రవ పలలర

6286 NDX0169920
పపరర: రరజజష పసడతల

6311 NDX2502177
పపరర: కలమమరర తడడకమళర

94-31/639

భరస : శకనవరస తడడకమళర
ఇసటట ననస:90-4-1241
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/641

6314 NDX0117267
పపరర: ససవరర మదదబననన

94-31/642

భరస : శకనవరస మదదబననన
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:35
లస: ససస స
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6315 NDX0719484
పపరర: ససజజత జసగస
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94-31/643

భరస : మమరరస జసగస
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:39
లస: ససస స
6318 NDX1253848
పపరర: సరయ కలమమర అననస

94-31/646

94-182/883

94-94/1019

94-32/886

94-198/83

94-31/650

94-31/963

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1256
వయససస:42
లస: పప

6328 NDX0515312
పపరర: ససకలల ఈశశరమమ

6331 NDX3184355
పపరర: వజయ లకడమ ఒరరస

6334 NDX1253756
పపరర: బబజ దడవరళర

6337 NDX0538215
పపరర: వససత బతష
స ల

94-31/654

6340 NDX2502227
పపరర: ససజజత బతష
స ల

94-32/887

6343 NDX2732998
పపరర: ససధతరరణణ గదతబమడడగమ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1256
వయససస:38
లస: ససస స

6323 NDX3108479
పపరర: పదతమవత ససకలల

94-30/1293

6326 NDX0862813
పపరర: సనకలల రరమబలల�

94-32/885

6329 NDX0592949
పపరర: తరరపతయఖ ససకల�

94-32/888

Deleted

తసడడ:డ పప లయఖ� ససఖఖల
ఇసటట ననస:90-4-1252
వయససస:33
లస: పప
94-30/1294

6332 NDX1253749
పపరర: పదతమ దడవరళర

94-31/649

భరస : బబజ దడవలర
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:25
లస: ససస స
94-31/651

6335 NDX2542322
పపరర: తరక పవన కలమఖణ ఒరరస

94-31/962

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:20
లస: పప
94-31/652

6338 NDX1252840
పపరర: నతగవనణణ ఒరరస

94-31/653

భరస : శకనస ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1255
వయససస:39
లస: ససస స
94-31/655

భరస : భభగజషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1256
వయససస:32
లస: ససస స
94-32/1219

94-182/882

తసడడ:డ తరరపతయఖ� సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1252
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:90-4-1255
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పత ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1255
వయససస:37
లస: పప
6342 NDX2732980
పపరర: శకనవరసరరవప గదతబమడడగమ

94-32/898

తసడడ:డ పపదదబ రరజ దడవలర
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:20
లస: పప
6339 NDX1252824
పపరర: శకనస ఒరరస

6325 NDX1248780
పపరర: నతగరరజ ససకలల

6320 NDX0603308
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసటబ

భరస : గసగయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1247
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ దడవలర
ఇసటట ననస:90-4-1254
వయససస:26
లస: పప
6336 NDX2713154
పపరర: తరక పవన కలమఖణ ఒరరస

94-182/884

భరస : పప లయఖ సరనసకకల
ఇసటట ననస:90-4-1252
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగబలల
ఇసటట ననస:90-4-1252
వయససస:32
లస: పప
6333 NDX1253731
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప దడవరళర

6322 NDX1840116
పపరర: కకవ వశరశపత

94-31/645

తసడడ:డ ససరఖనతరరణ గసట
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1251\1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల� సనససల
ఇసటట ననస:90-4-1252
వయససస:32
లస: ససస స
6330 NDX1303510
పపరర: ససకలల కకసడ

94-182/881

తసడడ:డ కకవ వనకటపత కకవ
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర ససకలల
ఇసటట ననస:90-4-1247
వయససస:18
లస: పప
6327 NDX0862805
పపరర: ససకలల శవమమ�

6319 NDX0546200
పపరర: వరలకడమ గసటబ

6317 NDX0537985
పపరర: వనసకమమ వనమబల

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గసట
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక షసజక
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:38
లస: పప
6324 NDX2693331
పపరర: సరయ కలమమర ససకలల

94-31/644

భరస : శకమనతనరరయణ అననస
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయన అననస
ఇసటట ననస:90-4-1242
వయససస:28
లస: పప
6321 NDX1173137
పపరర: నతగమర బబష షపక

6316 NDX1017318
పపరర: శవనతగజసదడస అననస

6341 NDX3148715
పపరర: శకకరసత గడడ మడడగబ

94-31/1171

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడ మడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1256
వయససస:22
లస: పప
94-32/1220

6344 NDX2733038
పపరర: శకకరసత గదతబమడడగమ

94-32/1221

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1256
వయససస:21
లస: పప
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6345 NDX0169136
పపరర: జలమన షపక�
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94-32/890

6346 NDX0170183
పపరర: ఖమససస షపక�

94-32/891

6347 NDX0168815
పపరర: మసరసనశల షపక�

94-32/892

తసడడ:డ మసరసనశల� శఇక
ఇసటట ననస:90-4-1260/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల� శఇక
ఇసటట ననస:90-4-1260/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస� శఇక
ఇసటట ననస:90-4-1260/1
వయససస:50
లస: పప

94-31/1286
6348 NDX3275708
పపరర: ఆవపలమసద రరజజశ
ఆవపలమసద గబరవయఖ
భసధసవప: డబలయమ/ఓ శవకలమమరర ఆవపలమ
ఇసటట ననస:90-04-1262
వయససస:38
లస: పప

94-31/1287
6349 NDX3275856
పపరర: ఆవపలమసద మలర శశరర
ఆవపలమసద గబరవయఖ
భరస : /ఓ/o గబరవయఖ అవపల మమసధత
ఇసటట ననస:90-04-1262
వయససస:58
లస: ససస స

6350 NDX2450831
పపరర: జమమలమడడగబ డడవడ
తలర : రగజజ జమమలమడడగబ
ఇసటట ననస:90-4-1262
వయససస:52
లస: పప

6351 NDX1126366
పపరర: రరమకకషరన చడకకననరతషసబబబరరల

6352 NDX1221316
పపరర: ఆశరజజఖత పప రరమలర

6353 NDX2889871
పపరర: సకరర నతయక రమమవతష

94-182/886

తసడడ:డ రరధతకకషరన చచకరసలలటటసబబరరరల
ఇసటట ననస:90-4-1265
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పప రరమలర
ఇసటట ననస:90-4-1267
వయససస:27
లస: ససస స

6354 NDX3071032
పపరర: సకరర నతయక రరమవత

6355 NDX3069937
పపరర: వజయ రరమవత

94-182/1504

తసడడ:డ జగరఖ నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:48
లస: పప
6357 NDX2891331
పపరర: అశశక రమమవతష

94-182/1507

6358 NDX2889848
పపరర: ససధఖ బబయ రమమవతష

94-182/1505

తసడడ:డ రమమరరవప ననపషలర
ఇసటట ననస:90-4-1273
వయససస:70
లస: పప

6361 NDX3121944
పపరర: రరజజశ చడబబడ లల

94-182/1508

94-182/1506

6359 NDX3226867
పపరర: వజయ రరమవత

94-182/1614

భరస : సకరర నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:46
లస: ససస స
94-182/1510

తసడడ:డ వనసకట రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:90-4-1273
వయససస:30
లస: పప

94-31/1172 6364 NDX3059409
6363 NDX3059557
పపరర: వ ఆర వరమన కలమమర మమరరళర
పపరర: వరణణ బల మమరరళర

6356 NDX2889756
పపరర: సశపన రమమవతష
తసడడ:డ సకరర నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సకరర నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:20
లస: ససస స
94-182/1509

6362 NDX3142254
పపరర: ససజనఖ కకవపరర

94-182/1511

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:90-4-1273
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/1512

6365 NDX2342517
పపరర: లకడమ గరజలపరల

94-182/888

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:90-4-1273, F NO 402
వయససస:53
లస: పప

భరస : వ ఆర వరమన కలమమర మమరరళర
ఇసటట ననస:90-4-1273, F NO 402
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అశశశశశర రరవప గరజలపరల
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:41
లస: ససస స

6366 NDX2306900
పపరర: ఉష రరణణ గరజలపలర

6367 NDX2342558
పపరర: సతఖవత గరజలపఅల

6368 NDX2309136
పపరర: వసశ కకషర గరజలపలర

94-182/889

భరస : నరసససహ రరవప గరజలపలర
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:43
లస: ససస స
6369 NDX2309169
పపరర: లలమధర గరజలపఅల
తసడడ:డ నరసససహరరవప గరజపఅల
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:22
లస: పప
6372 NDX2342574
పపరర: వరరపరలల అలలర
తసడడ:డ నతరయఖ అలలర
ఇసటట ననస:90-4-1277
వయససస:61
లస: పప

94-182/890

భరస : సతఖ నతరరయణ గరజలపఅల
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:74
లస: ససస స
94-182/892

94-182/895

94-182/891

తసడడ:డ అశశశశశరరరవప గరజలపలర
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:22
లస: పప

94-182/893 6371 NDX2342590
6370 NDX2342533
పపరర: అసరశ సరర రరవప గరగబల పరల
పపరర: తరరపతయఖమమ అలలర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమరరసఊ గరజలపఅల
ఇసటట ననస:90-4-1276
వయససస:53
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ అలలర
ఇసటట ననస:90-4-1277
వయససస:54
లస: ససస స

6373 NDX0546325
పపరర: శవపరరశత బతష
స ల

6374 NDX2305167
పపరర: భమలకడమ బతష
స ల

భరస : నతగజశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:29
లస: ససస స

94-182/1503

తసడడ:డ జగయఖ నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:48
లస: పప

భరస : సకరర నతయక రరమవత
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1272
వయససస:23
లస: పప
6360 NDX2890010
పపరర: పపరకరజ ననపషలర

94-182/887

94-182/885

94-182/896

94-182/894

94-182/897

భరస : నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:34
లస: ససస స
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94-182/898

తసడడ:డ వరరసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:33
లస: పప
6378 NDX1808924
పపరర: నరసయఖ బతష
స ల

94-182/901

94-182/904

94-182/1513

94-31/656

94-31/659

94-31/662

94-182/909

తసడడ:డ యలమదదడ బతషల
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:20
లస: పప

6388 NDX2263465
పపరర: ఈశశరమమ ఉపపష

6391 NDX2258135
పపరర: సరయ బబబబ ఉపపష

6394 NDX1184670
పపరర: బడహహమశశర రరవప M S

6397 NDX2306223
పపరర: నతగ లకడమ వగకహల

94-182/912

6400 NDX2306033
పపరర: శసకర రరవప వగకహల

94-31/657

6403 NDX2305605
పపరర: శరకవరణణ పరలప
తసడడ:డ శకనస పరలప
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:23
లస: ససస స

6383 NDX1221654
పపరర: నతగరరర న మమధవరస

94-182/906

6386 NDX2896827
పపరర: కకసడమమ బటటటల

94-182/1515

6389 NDX2258267
పపరర: దసరర మమ ఉపపష

94-31/658

భరస : లకమయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:61
లస: ససస స
94-31/660

6392 NDX2258127
పపరర: కకటయఖ ఉపపష

94-31/661

తసడడ:డ లకమయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:38
లస: పప
94-182/907

6395 NDX2305118
పపరర: రవ వగకహల

94-182/908

తసడడ:డ శసకర వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:31
లస: పప
94-182/910

6398 NDX2305142
పపరర: పదతమవత కకమమశశటట

94-182/911

భరస : శశఖర రరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/913

తసడడ:డ ససజవ రరవప వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:60
లస: పప
94-182/1190

94-32/1222

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవ వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శసకర వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:54
లస: ససస స
6402 NDX2700136
పపరర: వనసకటటష బతషల

94-182/1514

తసడడ:డ వర నతరరయణ ఎస స
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వర నతరరయణ ఎస
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:32
లస: పప
6399 NDX2305100
పపరర: వనసకరయమమమ వగకహల

6385 NDX2896975
పపరర: గగవసదమమ బటటటల

6380 NDX2896959
పపరర: ఏడడకకసడలల బటటటల

తసడడ:డ శఖమమణణ మమధవరస
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:59
లస: పప
6396 NDX1184688
పపరర: పవన M

94-182/905

భరస : కకటయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:26
లస: పప
6393 NDX2258085
పపరర: లకమయఖ ఉపపష

6382 NDX2361723
పపరర: ససవర పడసరద బతష
స ల

94-182/900

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఉపపష
ఇసటట ననస:90-4-1280
వయససస:27
లస: ససస స
6390 NDX2293256
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపష

94-182/903

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:61
లస: పప
6387 NDX2258242
పపరర: రరధ ఉపపష

6379 NDX2305621
పపరర: పడసరద బసడడ

6377 NDX0512962
పపరర: శకనస వనమబల

తసడడ:డ రరమకకటట వనమబల
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర బసడడ
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:61
లస: పప

భరస : నతగరరర న మమధవరస
ఇసటట ననస:90-4-1279
వయససస:38
లస: ససస స
6384 NDX2896967
పపరర: వనసకటటశశరరర బటటటల

94-182/899

తసడడ:డ వరరసరశమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-4-1278
వయససస:40
లస: పప
6381 NDX1221662
పపరర: లలతమమ మమధవరస

6376 NDX0121251
పపరర: వరరసజననయబలల తమమశశటట

6401 NDX2699684
పపరర: లకడమ నరసయఖ బతషల

94-182/1189

తసడడ:డ యలమదదడ బతషల
ఇసటట ననస:90-4-1281
వయససస:25
లస: పప
94-182/914

6404 NDX2305662
పపరర: దసరర ఒసటటపపల

94-182/915

భరస : చచననయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:26
లస: ససస స
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6405 NDX1221308
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలపప

94-182/916

తసడడ:డ శకనస పరలపప
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:29
లస: పప
6408 NDX3170123
పపరర: వనసకయమమ వగకహల

94-182/1518

6409 NDX2725349
పపరర: శకనస పలర పప

94-182/1521

6412 NDX1231166
పపరర: బబణవత లకకమ బబయ

భరస : మహమమద షసజక
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:40
లస: ససస స

6415 NDX1231158
పపరర: దగబరపరటట వనసకమమ దగబరపరటట

తసడడ:డ ససబబయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:58
లస: పప

94-182/917

6421 NDX2304855
పపరర: ససనత కకసడపలర

6410 NDX2931723
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓనసటపపల

94-182/1520

6413 NDX0888701
పపరర: అనసత లకడమ� దగబరపరటట�

94-182/918

భరస : రమమష� దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:34
లస: ససస స
94-182/920

94-182/921
6416 NDX1221282
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప పసరరమళర

తసడడ:డ చడననయఖ పపరరమళళ
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:28
లస: పప
94-32/893

భరస : కకసడతరరడడడ� శననకకమమమ
ఇసటట ననస:90-4-1284
వయససస:47
లస: ససస స
94-32/1223

94-182/1517

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగవసదస దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:52
లస: ససస స

94-182/922 6418 NDX0516351
6417 NDX1378918
పపరర: గగవసదస దగబరపరటట daggupati
పపరర: సరనకకమబమ అసజమమ�

6420 NDX2783694
పపరర: భబగఖ లకడమ సరనకకమబమ

94-182/1519

భరస : లకమయఖ నతయక బబణవతష
ఇసటట ననస:90-4-1283
వయససస:32
లస: ససస స
94-182/919

6407 NDX3189628
పపరర: శసకర వగకహల

తసడడ:డ ససజవరరవప వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:35
లస: ససస స
6414 NDX0547240
పపరర: నజరరన షపక

94-182/1516

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శసకర వగకహల
ఇసటట ననస:90-4-1282
వయససస:54
లస: ససస స
6411 NDX2931590
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఒసటటపపల

6406 NDX2931749
పపరర: కకషరమమ ఒసటటపపల

6419 NDX0592717
పపరర: కకసడతరరడడడ యస�

94-32/894

తసడడ:డ రరమరరడడడ� స
ఇసటట ననస:90-4-1284
వయససస:51
లస: పప
94-182/923

6422 NDX2304905
పపరర: ఫణణ కలమమర కకసడపలర

94-182/924

తసడడ:డ కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-1284
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమమర కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-1284
వయససస:26
లస: ససస స

94-182/925
6423 NDX2306017
పపరర: లల సరయ కలమమరర
బబలలససపలర
తసడడ:డ రరమ వనసకట అపరషరరవప బబలలససపలర
ఇసటట ననస:90-4-1285
వయససస:21
లస: ససస స

6424 NDX2306132
పపరర: అపరర బబలలససపలర

భరస : రరమ వనసకట అపరషరరవప బబలలససపలర
ఇసటట ననస:90-4-1285
వయససస:46
లస: ససస స

94-182/927
6425 NDX2306496
పపరర: రరమ వనసకట అపరషరరవప
బబలలససపలర
తసడడ:డ అచఖ నతయబడడ బబలలససపలర
ఇసటట ననస:90-4-1285
వయససస:48
లస: పప

6426 NDX2713121
పపరర: నవన పసటటల

6427 NDX2713139
పపరర: నరమల ఎరర

6428 NDX1088491
పపరర: వజయ భవరన తతట

94-31/964

తసడడ:డ ససబబరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:90-4-1286
వయససస:22
లస: ససస స
6429 NDX0117705
పపరర: నతగమలలర శశరర బతష
స ల

భరస : నతగజశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:50
లస: ససస స

94-182/926

94-31/965

భరస : వనసకటటష ఎరర
ఇసటట ననస:90-4-1286
వయససస:21
లస: ససస స
94-31/664

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:32
లస: ససస స
6432 NDX0690917
పపరర: వజయ తతట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-4-1284
వయససస:29
లస: పప

6430 NDX0690859
పపరర: ససజజత తతట

భరస : శకకరసత తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:32
లస: ససస స
94-31/665

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:35
లస: ససస స
94-31/667

6433 NDX0683276
పపరర: కకటటశశరమమ తతటబ
భరస : హనసమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:68
లస: ససస స

94-31/663

6431 NDX0695080
పపరర: అనసత లకడమ తతట

94-31/666

భరస : అనల కలమమర తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:42
లస: ససస స
94-31/668

6434 NDX0690891
పపరర: ససతతరరవమమ తతట

94-31/669

భరస : వనసకటపషయఖ తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:70
లస: ససస స
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6435 NDX1006675
పపరర: కకషర కకషప ర తతట
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94-31/670

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:31
లస: పప
6438 NDX0677971
పపరర: అనల కలమమర తతటబ

94-31/673

94-142/1311

94-182/929

94-182/932

94-182/935

94-182/1523

6448 NDX2306298
పపరర: చనన కకసడలల ఓరరచ

6451 NDX1221134
పపరర: కకసడలల ఒరరస

6454 NDX2746485
పపరర: నతగబలల ఒరరస

94-182/1526

6457 NDX2746279
పపరర: వజయ బబబబ ఒరరస

94-182/938

6460 NDX0890103
పపరర: అననపపరర దదసతననన
భరస : శకమనతనరరయణ దదసతననన
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:66
లస: ససస స

6462 NDX0906552
పపరర: తషలసస రరమన మబతతస

6463 NDX0368332
పపరర: పసచచరరడడడ గగపస మబతతస

94-182/942

తసడడ:డ పసచచరరడడడ మబతతస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:34
లస: పప

94-31/1299

6443 NDX2342616
పపరర: షరహహన షపక

94-182/928

6446 NDX1221167
పపరర: చనన కకటమమ ఒరరస

94-182/931

భరస : కకసడలల ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:37
లస: ససస స
94-182/933

6449 NDX2305985
పపరర: కరశయఖ దడవనసడర

94-182/934

తసడడ:డ యయగయఖ దడవనసడర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:38
లస: పప
94-182/936

6452 NDX2746170
పపరర: పపననయఖ ఆలలగబలమ

94-182/1522

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:68
లస: పప
94-182/1524

6455 NDX2890457
పపరర: వనసగళ రరవప చలర

94-182/1525

తసడడ:డ వనసగయఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:30
లస: పప
94-182/1527

తసడడ:డ ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట లకకమనతరరయణ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచరరడడడ మబతతస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:30
లస: పప

94-182/930

భరస : ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ చలర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:28
లస: పప
6459 NDX0312587
పపరర: వరలకడమ యలవరరస

6445 NDX2306009
పపరర: రరమమసజమమ దడవనసడర

6440 NDX3299161
పపరర: పసదబ మమలకకసడయఖ యడవలర

తసడడ:డ మహహఢ న షపక
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదబ నరసససహహలల ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:58
లస: ససస స
6456 NDX3123403
పపరర: వనసగల రరవప చలర

94-175/1326

తసడడ:డ పసదబ నరసయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షసషసద షపక
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:43
లస: పప
6453 NDX2746154
పపరర: భబలకడమ ఆలలగబలమ

6442 NDX2620664
పపరర: వజయ బబబబ ఒరరస

94-31/672

తసడడ:డ మబసలయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:36
లస: పప

భరస : devendla దడవనసడర
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:41
లస: ససస స
6450 NDX2342632
పపరర: మహహదదబన షపక

94-31/674

తసడడ:డ ఏసస బబబబ ఒరరస
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:20
లస: పప

భరస : చన కకసడలల ఓరరస
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:29
లస: ససస స
6447 NDX2342640
పపరర: నతజరఱసన షపక

6439 NDX0697763
పపరర: నతగజశశరరరవప తతట

6437 NDX0697854
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:90-4-1290
వయససస:44
లస: పప
6444 NDX1221175
పపరర: నతగలకకమ ఓరరస

94-31/671

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-4-1289
వయససస:43
లస: పప
6441 NDX2930139
పపరర: ఏసస బబబబ ఒరరస

6436 NDX0697771
పపరర: శకకరసత తతట

6458 NDX0890095
పపరర: రజన గగగరననన

94-182/937

తసడడ:డ వజయబబబబ గగగరననన
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:28
లస: ససస స
94-182/940

6461 NDX1808320
పపరర: అశశక భబగస

94-182/941

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల భబగస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:24
లస: పప
94-182/943

94-182/944
6464 NDX0387555
పపరర: వనసకట లకకమనతరరయణ యలవరరస

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:39
లస: పప
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6465 NDX0890129
పపరర: మబరళ దదసతననన
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94-182/945

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ దదసతననన
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:46
లస: పప
6468 NDX2342657
పపరర: అమబమలల పరడడదలస

94-182/948

94-182/951

94-182/1192

94-182/953

94-182/956

94-182/958

94-182/961

తసడడ:డ హహసపసన రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:90-4-1296
వయససస:39
లస: పప

6478 NDX2306660
పపరర: మసడత షపక

6481 NDX2305902
పపరర: పసచతచ రరడడడ మబతస

6484 NDX0312603
పపరర: రమమదడవ యలవరరస

6487 NDX1640557
పపరర: వనసకటటసశరరర యలవరరస

94-31/675

6490 NDX0507483
పపరర: సశపన గగరరజల

94-182/954

6493 NDX0513572
పపరర: హహసపసన రరవప గగరరజల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:90-4-1296
వయససస:45
లస: పప

6473 NDX2662526
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-182/1191

6476 NDX2666568
పపరర: రరషమ బబనస శరక

94-182/1194

6479 NDX2305829
పపరర: మణణ రతనస మబతస

94-182/955

భరస : పసచతచ రరడడడ మబతస
ఇసటట ననస:90-4-1294
వయససస:59
లస: ససస స
94-182/957

6482 NDX2746097
పపరర: పపరరషప తస స పడదఅలమ

94-182/1528

తసడడ:డ అమల రరడడడ
ఇసటట ననస:90-4-1294
వయససస:19
లస: పప
94-182/959

6485 NDX0412536
పపరర: లకమణ యలవరరస

94-182/960

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:33
లస: పప
94-182/962

6488 NDX0316133
పపరర: వనసకట సరశమ యలవరరస

94-182/963

తసడడ:డ చచసగలయఖ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:73
లస: పప
94-182/964

భరస : నతగ భవరన శసకర గగరరజల
ఇసటట ననస:90-4-1296
వయససస:39
లస: ససస స
94-182/966

94-182/950

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసగలయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:62
లస: పప

భరస : బస గరరర రరజ కజ
ఇసటట ననస:90-4-1296
వయససస:41
లస: ససస స
6492 NDX0647040
పపరర: రరమమహన గగరరజల

94-182/1193

భరస : నతరరయణ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:48
లస: పప
6489 NDX0531913
పపరర: జజసఫ �ేచజన కజ

6475 NDX2662369
పపరర: జన బబష షపక

6470 NDX2342681
పపరర: అమలమ రరడడ పరడడదలలమ

తసడడ:డ శశశదత షరహహద షపక
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఊసర రరడడడ మబతస
ఇసటట ననస:90-4-1294
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ యమలవరరస
ఇసటట ననస:90-4-1295
వయససస:33
లస: ససస స
6486 NDX0769604
పపరర: నతరరయణ యలవరరస

94-182/952

భరస : షరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-4-1293
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ మబటట
ఇసటట ననస:90-4-1294
వయససస:31
లస: పప
6483 NDX0312637
పపరర: వనసకట రమణ యలవరరస

6472 NDX2342665
పపరర: ఓసస రరడడడ పరదడలమ

94-182/947

తసడడ:డ ఓసస రరడడడ పరడడదలలమ
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:29
లస: పప

తలర : మసడత షపక
ఇసటట ననస:90-4-1293
వయససస:28
లస: ససస స
6480 NDX2305639
పపరర: తషలసస రరమన మబటట

94-182/949

తసడడ:డ ధన రరడడడ పరదడలమ
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:50
లస: ససస స
6477 NDX2306637
పపరర: మబనన షపక

6469 NDX2306264
పపరర: ససనత పసడతల

6467 NDX0316141
పపరర: పసచతచ రరడడడ మబతతస

తసడడ:డ ఓససర రరడడడ మబతతస
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప పసడతల
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలలగగనబయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:38
లస: పప
6474 NDX2672764
పపరర: ససలవ న బబగబమ షపక

94-182/946

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:90-4-1291
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఆమలర రరడడడ పరడడదలస
ఇసటట ననస:90-4-1292
వయససస:35
లస: ససస స
6471 NDX2306249
పపరర: కకసడల రరవప పసడతల

6466 NDX0111724
పపరర: వజయబబబబ గగగరననన

6491 NDX0507434
పపరర: కలమమరర గగరరజల

94-182/965

భరస : హహసపసన రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:90-4-1296
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/967

6494 NDX2889780
పపరర: తవరరరయమ నతయక పతతరవట

94-182/1529

తసడడ:డ గగవసధ నతయక పతతరవట
ఇసటట ననస:90-4-1297
వయససస:49
లస: పప
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94-182/1530

తసడడ:డ ఠవరరఖనతయక పతతరవట
ఇసటట ననస:90-4-1297
వయససస:42
లస: ససస స
6498 NDX2891489
పపరర: అరరణ బబయ రమమవతష

94-182/1532

భరస : శకనవరసరరవప రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1298
వయససస:36
లస: ససస స
6501 NDX2342731
పపరర: కరసతమమ కరకరర

94-182/969

భరస : ససబబ రరయబడడ కరకరర
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:49
లస: ససస స
94-182/972

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:41
లస: పప
94-182/974

6500 NDX2304939
పపరర: రరజ తతడడబబ యన

94-182/1533

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1298
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:34
లస: ససస స

6502 NDX2306579
పపరర: అఖల తతడడబబ యన

6503 NDX2342715
పపరర: శకనవరసరరవప కరకరర

94-182/970

6505 NDX2342707
పపరర: ససబబరరమబడడ కరకరర

6508 NDX2309813
పపరర: హహసపసన షపక

94-182/977

6511 NDX1221563
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉరరయమ

94-182/973

6506 NDX3094422
పపరర: శవ కలమమరర ఉరరయ

94-182/975

6509 NDX1235282
పపరర: సరమమమ జఖస ఉరరయమ

94-182/978

6512 NDX2309847
పపరర: మసరసన షపక

6516 NDX1643734
పపరర: వనసకట కరరరసక మసచచళళ

94-198/86 6518 NDX3105889
6517 NDX1643726
పపరర: సరయ గణణష చకకధర మసచచళళ
పపరర: శకహరర రరయన

6519 NDX2305381
పపరర: షకకర షపక
భరస : అబబబల సమద షపక
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:34
లస: ససస స
6522 NDX3191764
పపరర: శకహరర రరయన
తసడడ:డ రసబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:18
లస: పప

94-182/981

6520 NDX2342749
పపరర: అబబబల సయఖద షపక

6523 SQX1757715
పపరర: గబరవమమ రరయన
భరస : రరసబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:26
లస: ససస స

6515 NDX1643700
పపరర: నతగ అభషపక మసచచళళ

94-198/84

94-32/1224

తసడడ:డ రరసబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:19
లస: పప
94-182/983

తసడడ:డ షమషసర షపక
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:45
లస: పప
94-182/1534

94-182/979

తసడడ:డ నతగజశశర కలమమర
ఇసటట ననస:90-4-1304
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర కలమమర
ఇసటట ననస:90-4-1304
వయససస:26
లస: పప
94-182/982

94-182/976

తసడడ:డ ఆదసష షస షపక
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఎస వ యస ఆర సస నతగజశశర కలమమర
ఇసటట ననస:90-4-1304
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర కలమమర
ఇసటట ననస:90/4/1304
వయససస:25
లస: పప

94-171/810

భరస : సరసబయఖ ఉరరయమ
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:52
లస: ససస స

6514 NDX2307114
పపరర: వ యస ఆర సస నతగజశశర
కలమమర మసచలర
తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ మసచలర
ఇసటట ననస:90-4-1304
వయససస:60
లస: పప

94-198/85

94-182/971

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉరరయ
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉరరయమ
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:37
లస: పప
94-182/980

94-182/968

తసడడ:డ ససబబరగడడ కరకరర
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:32
లస: పప
6513 NDX2307189
పపరర: శక లకడమ సరవతడ మసచలర

6499 NDX2890267
పపరర: కకరస ర సరయ రమమవతష

తసడడ:డ ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఉరరయమ
ఇసటట ననస:90-4-1303
వయససస:35
లస: ససస స
6510 NDX0387639
పపరర: జయ బబబబ రరయన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1298
వయససస:19
లస: ససస స

94-182/1531
6497 NDX2889814
పపరర: శకనవరస రరవప నతయక
రమమవతష
తసడడ:డ రమబలల నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:90-4-1298
వయససస:47
లస: పప

94-182/1195

తసడడ:డ రవ తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:90-4-1302
వయససస:22
లస: పప

6504 NDX2305969
పపరర: రవ తతడడబబ యన

6507 NDX1235340
పపరర: శక లకకమ ఉరరయమ

6496 NDX2639904
పపరర: మమధసరర రమమవతష

6521 NDX2700862
పపరర: గబరవమమ రరయన

94-182/1196

భసధసవప: రసబబబబ రరయన
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:36
లస: ససస స
95-182/584

6524 SQX1757707
పపరర: రరసబబబబ రయన

95-182/585

తసడడ:డ సతఖస రయన
ఇసటట ననస:90-4-1305
వయససస:39
లస: పప
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6525 JBV0921296
పపరర: రరమబలమమ తషమమటట

94-182/984

భరస : వనసకటపష రరడడడ తషమమటట
ఇసటట ననస:90-4-1554
వయససస:47
లస: ససస స
6528 NDX2802262
పపరర: ధన లకడమ అసదసగబల

94-32/1302

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:90-4-9096
వయససస:47
లస: ససస స

6526 NDX2783686
పపరర: ధనలకడమ చతదరరజపఅల

94-31/1162
6529 NDX2781573
పపరర: సతఖనతరరయణ రరవప
పపపకరయల
తసడడ:డ కకషర మమరరస నతయబడడ పపపకరయల
ఇసటట ననస:90-4 F.NO 501
వయససస:65
లస: పప

94-31/1163
6530 NDX2781268
పపరర: గగపస కకషర కలమమర పపపకరయల

తసడడ:డ చన పపరయఖ గరలస
ఇసటట ననస:90-4_375
వయససస:40
లస: పప

6534 NDX0117804
పపరర: రమణ భరతకవ�

6535 NDX0517615
పపరర: దసరర మమ భరతకవ�

6537 NDX2183374
పపరర: ఎలలనస పసరరక
తసడడ:డ నతగయఖ పసరరక
ఇసటట ననస:90-4_914
వయససస:62
లస: పప
6540 NDX0118596
పపరర: రతనకలమమరర బసడతరర�

94-32/915

94-32/903

94-32/906

భరస : ససపససగరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:90-10
వయససస:59
లస: ససస స

94-32/913

6544 NDX0592899
పపరర: శకకరసత పరసగర

6547 NDX1221423
పపరర: నతగశకనస అలకలసట

94-182/987

6550 SQX2284826
పపరర: హశన షపక

94-32/901

6553 NDX0720938
పపరర: వరససబబబబ పరరమ
తసడడ:డ ససపసగరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:90-10
వయససస:37
లస: పప

6536 NDX0592972
పపరర: భరతకవ ఏడడకకసడలల�

94-32/911

6539 NDX2045061
పపరర: గమడసరర సశరర

94-32/914

6542 NDX1911396
పపరర: శశఖర ఈలమరర

94-32/902

తసడడ:డ ఆనసద ఈలమరర
ఇసటట ననస:90-4_1128
వయససస:24
లస: పప
94-32/904

6545 NDX2163707
పపరర: మసరసన షపక

94-32/905

తసడడ:డ గబలమస అల షపక
ఇసటట ననస:90-4_1170
వయససస:58
లస: పప
94-182/985

6548 NDX1221456
పపరర: వరమమ అలకలసట

94-182/986

భరస : నతగశకనస అలకలసట
ఇసటట ననస:90-5-888
వయససస:32
లస: ససస స
95-212/1021

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:90-7-478
వయససస:30
లస: ససస స
94-31/677

94-32/908

తసడడ:డ గమడసరర జజకబ సశరర
ఇసటట ననస:90-4_956
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:90-5-88
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల ఆరరదడ
ఇసటట ననస:90-5-898
వయససస:56
లస: ససస స
6552 AP151010114501
పపరర: ససశల పరరమ

6541 NDX2055920
పపరర: ససరబయఖ మరసపలర

6533 NDX0786251
పపరర: శకనవరస రరవప భరతకవ

తసడడ:డ పరశతతలల� భబఱటపకకశ
ఇసటట ననస:90-4_909
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర పరసగర
ఇసటట ననస:90-4_1156
వయససస:30
లస: పప

భరస : నవన కలమమర బడడగబ
ఇసటట ననస:90-4_1211
వయససస:32
లస: ససస స
6549 NDX0140301
పపరర: ఆదమమ ఆరరదడ

94-32/910

తసడడ:డ పపలర యఖ మరసపలర
ఇసటట ననస:90-4_1034
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద గసడడ
ఇసటట ననస:90-4_1154
వయససస:58
లస: పప
6546 NDX2111094
పపరర: ఏపససబ బడడగబ

6538 NDX1940189
పపరర: మలలర శశరర జజననలగడడ

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప పపపకరయల
ఇసటట ననస:90-4 F.NO.501
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ భరతచకకశ
ఇసటట ననస:90-4_777/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:90-4_919
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ� బసడతరర
ఇసటట ననస:90-4_961
వయససస:31
లస: ససస స
6543 NDX2055953
పపరర: యయససబబబబ గసడడ

94-32/907

భరస : ఏడడకకసడలల� భబఱటపకకశ
ఇసటట ననస:90-4_909
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/912

94-32/1225

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:90-4-1987
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ రరవప పపపకరయల
ఇసటట ననస:90-4 F.NO 501
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� భరతచకకశ
ఇసటట ననస:90-4_909
వయససస:34
లస: ససస స

6527 NDX2828143
పపరర: నగరజ కరమమపలర

భరస : రరఘవ
ఇసటట ననస:90-4-1781
వయససస:41
లస: ససస స

94-182/1492 6532 NDX0721134
6531 NDX2902765
పపరర: వరలకడమ కలమమర పపపకరయల
పపరర: ఏడడకకసడలల గరలస

94-32/909

94-31/1173

6551 NDX0516120
పపరర: కకటట రమమదడవ

94-31/676

భరస : బబల కకషర
ఇసటట ననస:90-10
వయససస:35
లస: ససస స
94-31/678

6554 AP151010114502
పపరర: ససపససగరరవప పరరమ

94-31/679

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:90-10
వయససస:64
లస: పప

Page 77 of 332

3274 NDX2505188
పపరర: అనత కరజన
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94-30/361

భరస : వర రరఘవనసదడ కరజన
ఇసటట ననస:90-1-32
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/364

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కరజన
ఇసటట ననస:90-1-32
వయససస:64
లస: పప
94-31/1105

94-30/367

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:34
లస: ససస స
94-30/370

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:37
లస: పప
94-30/373

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:38
లస: పప

3284 NDX0495804
పపరర: గగరర పళన

3287 NDX0749325
పపరర: రమమశ దతసరర

3290 NDX2605434
పపరర: మబరళమహన వసశ కకట

94-182/217

3293 NDX1809542
పపరర: వర లకడమ దతసరర

94-30/368

తసడడ:డ చసదడ హసస దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:26
లస: పప

3296 NDX1220474
పపరర: చసదడ హసస దతసరర దతసరర

94-30/371

భరస : వజయ శసకర కసదచపప
ఇసటట ననస:90-1-36 WARD NO 26
వయససస:50
లస: ససస స

3299 NDX1017268
పపరర: వజయ దదపసస గగపరలభటర

94-149/813

3302 NDX1006519
పపరర: రరధతకకషరమమరరస గగపరలభటర
తసడడ:డ కరమమశశర రరవప గగపరలభటర
ఇసటట ననస:90-1-37
వయససస:57
లస: పప

94-30/366

3285 NDX0794685
పపరర: వనసకటటశశరరర పళన

94-30/369

3288 NDX1185461
పపరర: పడసరదస దతసరర

94-30/372

3291 NDX1809427
పపరర: లకడమ తరరపతమమ దతసరర

94-182/216

భరస : పడసరద దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:28
లస: ససస స
94-182/218

94-182/219
3294 NDX1826306
పపరర: మణణ చసదన కలమమర దతసరర

తసడడ:డ చసదడ హసస దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:24
లస: పప
94-182/221

3297 NDX3164464
పపరర: వజయ శసకర కసదచపప

94-30/1277

తసడడ:డ ససబబరరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:90-1-36 WARD NO 26
వయససస:53
లస: పప
94-31/100

తసడడ:డ రరధతకకషరమమరరస గగపరలభటర
ఇసటట ననస:90-1-37
వయససస:32
లస: ససస స
94-31/102

3282 NDX2233013
పపరర: మసరసన రగఫర షపక

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరమమఖల దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:52
లస: పప
94-30/1278

94-31/99

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:33
లస: పప

భరస : నతరరయణ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:57
లస: ససస స
94-182/220

3279 NDX1505850
పపరర: గగతమ మననన

తసడడ:డ మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-35
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:18
లస: పప

భరస : చసదడ హసస దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-36
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధతకకషరమమరరస గగపరలభటర
ఇసటట ననస:90-1-37
వయససస:30
లస: పప

94-30/365

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:37
లస: పప

3289 NDX0169862
పపరర: నతగరరజ కడతరర

3301 NDX1006485
పపరర: ఆదదతఖ కకరణ గగపరలభటర

3281 NDX1220870
పపరర: షకకలమ షపక

94-30/363

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:90-1-33
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:90/1/36
వయససస:53
లస: ససస స

3286 NDX0629659
పపరర: నతగరరజ పళన

3298 NDX3164233
పపరర: కకషర కలమమరర కసదచపప

94-31/98

భరస : మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:90-1-35
వయససస:37
లస: ససస స

3283 NDX0879916
పపరర: రజన దతసరర

3295 NDX1235126
పపరర: శరఖమ మణణదదప దతసరర

3278 NDX1505884
పపరర: ఆదద లకడమ మసడడ

3276 NDX2505121
పపరర: వర రరఘవనసదడ రరవప కరజన

తసడడ:డ వర బడహమయఖ కరజన
ఇసటట ననస:90-1-32
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప మసడడ
ఇసటట ననస:90-1-33
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకర చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-1-33
వయససస:22
లస: ససస స

3292 NDX1235100
పపరర: సలలమ దతసరర

94-30/362

భరస : వర బడహమయఖ కరజన
ఇసటట ననస:90-1-32
వయససస:59
లస: ససస స

3277 NDX2505071
పపరర: వర బడహమయఖ కరజన

3280 NDX2986214
పపరర: సహహత చదలవరడ

3275 NDX2505022
పపరర: పడమల కరజన

3300 NDX1016625
పపరర: లకడమకళళఖణణ గగపరలభటర

94-31/101

భరస : రరధతకకషరమమరరస గగపరలభటర
ఇసటట ననస:90-1-37
వయససస:56
లస: ససస స
94-31/103

3303 NDX0606327
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటటపలర

94-182/222

తసడడ:డ కకటయ పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-1-37
వయససస:48
లస: పప
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94-31/1106

భరస : రసగసరశమ మమలసటట
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:25
లస: ససస స
3307 NDX1889353
పపరర: ససహనత కగసర షపక

94-182/224

94-182/227

94-182/230

94-31/104

94-182/233

94-31/1107

94-182/236

భరస : ససబబబరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:73
లస: ససస స

3317 NDX1355882
పపరర: కడరరశవయఖ

3320 NDX1807587
పపరర: అనల డడరసగబల

3323 NDX0772756
పపరర: అనతనమణణ అబబ తష

3326 NDX0143529
పపరర: అలయమ నససన
డ మహమమద

94-31/107

3329 AP151010114215
పపరర: వజయలకడమ వసకదతరర

94-31/105

3332 JBV1733682
పపరర: వనసకటటశశరరవప వసకదతరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:42
లస: పప

3312 NDX0111138
పపరర: ఫకకర ఆహమద షపక

94-182/229

3315 NDX3089281
పపరర: వనసగయఖ గబసటటరర

94-186/1299

3318 NDX1807652
పపరర: లకకమ తరరపతమమ డడరసగబల

94-182/232

తసడడ:డ కకసడయఖ డడరసగబల
ఇసటట ననస:90-1-39
వయససస:24
లస: ససస స
94-182/234

3321 NDX1221365
పపరర: వరయమఖ ఉపపష ఉపపష

94-182/235

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-1-39
వయససస:82
లస: పప
94-31/106

3324 NDX3273760
పపరర: అమమలఖ గరకస అబబ టట

94-31/1280

తలర : అననమణణ అబబ టట
ఇసటట ననస:90/1/44
వయససస:22
లస: ససస స
94-182/237

3327 NDX1501841
పపరర: వనసకట లకడమ రరమననన

94-182/238

భరస : మలమఖదదడ రరమననన
ఇసటట ననస:90-1-44
వయససస:51
లస: ససస స
94-31/108

భరస : వనసకటరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:41
లస: ససస స
94-31/110

94-182/226

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:50
లస: పప

భరస : అలయమ నససన
డ మహమమద
ఇసటట ననస:90-1-44
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:35
లస: ససస స
3331 AP151010114592
పపరర: వరమమ వసకదతరర

94-182/231

భరస : అగససటన అబబ తష
ఇసటట ననస:90-1-44
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మననహర రరమననన
ఇసటట ననస:90-1-44
వయససస:30
లస: ససస స
3328 NDX0941898
పపరర: రతనకలమమరర వసకదతరర

3314 NDX1987389
పపరర: మసరసన షపక

3309 NDX1541243
పపరర: మసరసన శరరఫ షపక

తసడడ:డ అలమర సరహహబ షసజక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ డడరసగబల
ఇసటట ననస:90-1-39
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప ననతగన
ఇసటట ననస:90-1-42
వయససస:45
లస: పప
3325 NDX1501874
పపరర: రరజఖ లకడమ రరమననన

94-182/228

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:90-1-39
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకసడయఖ డడరసగబల
ఇసటట ననస:90-1-39
వయససస:38
లస: ససస స
3322 NDX3091113
పపరర: వజయ కలమమర ననతగన

3311 NDX0110171
పపరర: మసరసన వల షపక

94-182/223

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకకకషర యడవలర
ఇసటట ననస:90/1/39
వయససస:36
లస: ససస స
3319 NDX1221787
పపరర: కకటటశశరమమ దడరసగబల

94-182/225

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:71
లస: పప
3316 NDX2040491
పపరర: నతగలకకమ యడవలర

3308 NDX1220888
పపరర: బడడమయ షపక

3306 NDX1987397
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:29
లస: పప
3313 NDX0111468
పపరర: సరసబయఖ ససకలల

94-32/1143

తసడడ:డ వనసకయఖ దడరసగబల
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:90-1-38
వయససస:34
లస: ససస స
3310 NDX0120055
పపరర: ఫయమజ షపక

3305 NDX3087103
పపరర: కకసడయఖ దడరసగబల

3330 AP151010114216
పపరర: వనసకటరమణమమ వసకదతరర

94-31/109

భరస : శకనవరసరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:45
లస: ససస స
94-31/111

3333 AP151010114214
పపరర: వనసకటరరవప వసకదతరర

94-31/112

తసడడ:డ ససబబబరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:44
లస: పప
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3334 AP151010114282
పపరర: శకనవరసరరవప వసకదతరర

94-31/113

తసడడ:డ ససబబబరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90/1/45
వయససస:48
లస: పప
3337 AP151010114636
పపరర: సరమమమ జఖస దతసరర

94-31/115

94-182/241

94-31/117

94-182/244

94-182/247

94-31/120

94-31/122

తసడడ:డ ససవర రరమరరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:22
లస: పప
3361 NDX2462901
పపరర: ససవర రరమరరడడ యరకసరరడడడ

94-182/245

94-182/248

3353 NDX1505959
పపరర: మననహర రరమననన

3356 NDX2370120
పపరర: రమణ యరకసరరడడడ

3359 NDX2462885
పపరర: గగపసరరడడడ యరకసరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబ.బబరఏదదబ వనసకట ససబబ.బబర
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:50
లస: పప

3362 NDX2431351
పపరర: పప లమమ అదబసకక
భరస : కకసడమ రరజ అదబసకక
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:42
లస: ససస స

94-182/1180

3345 AP151010114018
పపరర: చననతగయఖ బసడతరర

94-31/119

3348 NDX0144428
పపరర: మసగమమ నలర బబ తషల

94-182/246

3351 NDX1948340
పపరర: రరజజ శశఖర గమడ

94-182/249

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప గమడత
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:45
లస: పప
94-31/121

3354 NDX2574895
పపరర: అమకత యశశశ కకసన

94-31/945

తసడడ:డ ససరజష బబబబ కకసనత
ఇసటట ననస:90-1-53
వయససస:18
లస: ససస స
94-31/123

3357 NDX2462877
పపరర: రమణ యరకసరరడడడ

94-31/124

భరస : ససవర రరమరరడడ ససవర రరమరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/126

తసడడ:డ ససవర రరమరరడడ ససవర రరమరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:22
లస: పప
94-31/128

3342 NDX2684504
పపరర: మబజబ ఖమన షపక

భరస : ససబబబరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససవర రరమరరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/125

94-182/240

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ రరమననన
ఇసటట ననస:90-1-49
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రరమరరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:21
లస: ససస స
3358 NDX2370112
పపరర: గగపస రరడడడ యరకసరరడడడ

94-31/118

తసడడ:డ కరవర నతయక నననవత
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మలమఖదదడ మమరరననన
ఇసటట ననస:90-1-49
వయససస:33
లస: పప
3355 NDX2370138
పపరర: లకడమ తడవనణణ యరకసరరడడడ

3350 NDX1337914
పపరర: బబలక నతయక నననతవత

3339 NDX1835018
పపరర: శరలన అసబటట

తసడడ:డ మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:90-1-46
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎన ససబషయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:30
లస: పప
3352 NDX0678433
పపరర: మమరరత రరమననన

94-182/242

3344 AP151010114009
పపరర: మసగమమ బసడతరర

3347 NDX0141853
పపరర: వనసకటమమ ఉపపష

94-31/114

భరస : నరజసదడ కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-46
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చననతగయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబలల నతయక నననవత
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:35
లస: ససస స
3349 NDX0110643
పపరర: ససబబబరరవప నలర బబ తషల

94-31/116

తసడడ:డ కకషర దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-46
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చననతగయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:90-1-47
వయససస:40
లస: ససస స
3346 NDX1337922
పపరర: దడవ బబయ నననతవత

3338 AP151010114627
పపరర: కకషర దతసరర

3341 NDX0120162
పపరర: నరజసదడ దతసరర

3336 NDX1016807
పపరర: పరవన దతసరర

తసడడ:డ కకషర దతసరర
ఇసటట ననస:90/1/46
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:90/1/46
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరజసదడ కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-46
వయససస:27
లస: ససస స
3343 AP151010114073
పపరర: శవపరరశత తరరపత

94-182/239

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఇసదసరర
ఇసటట ననస:90-1-45
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషర� దతసరర
ఇసటట ననస:90/1/46
వయససస:48
లస: ససస స
3340 NDX1221670
పపరర: షరలన దతసరర

3335 NDX0110213
పపరర: వరరరరడడడ ఇసదసరర

3360 NDX2370146
పపరర: ససవర రరమరరడడ యరకసరరడడడ

94-31/127

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-55
వయససస:51
లస: పప
94-30/375

3363 NDX2431344
పపరర: కకసడమ రరజ అదబసకక

94-30/376

తసడడ:డ నరసరరజ అదబసకక
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:51
లస: పప
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94-31/129

భరస : చసదడశశఖరరరవప జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:47
లస: ససస స
3367 NDX0678516
పపరర: దసరరరభబనసపడసరద జజనన

94-31/132

94-30/1279

94-31/136

94-182/250

94-31/139

94-31/142

94-30/1070

తసడడ:డ నరసససహస తమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/62
వయససస:77
లస: పప

3374 NDX2462893
పపరర: కరమమశశరర చసదడగరరర

3377 NDX2361731
పపరర: శవకరశ చసదడగరరర

3380 NDX0117226
పపరర: నతగలకడమ దదసగల

3383 NDX1254168
పపరర: శకనస దదసగల

3386 NDX2878569
పపరర: నతగ రరజ పళళన

94-31/145

3389 AP151010114203
పపరర: లకమమమ తమమశశటట

94-31/137

3392 NDX0544783
పపరర: వనసకట భబససర రరడడడ తషపరకలల
తసడడ:డ కకటటరరడడడ తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-1-65
వయససస:35
లస: పప

94-31/135

3375 AP151010114205
పపరర: చననమమమయ చసదడగరరర

94-31/138

భరస : సరసబయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90/1/58
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/251

3378 NDX2465474
పపరర: ససవర కరసస చసదడగరరర

94-182/252

తసడడ:డ సరసబయఖ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:39
లస: పప
94-31/140

3381 AP151010114389
పపరర: గసగమమ దదసగల

94-31/141

భరస : వనసకటటశశరరర దదసగల
ఇసటట ననస:90/1/59
వయససస:60
లస: ససస స
94-31/143

3384 NDX2737377
పపరర: సరసబశవ రరవప పసలర

94-32/1144

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-1-59
వయససస:20
లస: పప
94-30/1281

3387 JBV2948081
పపరర: వనసకటరమణ తమమశశటట

94-31/144

భరస : శసకరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/62
వయససస:33
లస: ససస స
94-31/146

భరస : సరసబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/62
వయససస:72
లస: ససస స
94-31/148

3372 NDX2370039
పపరర: జజఖత చసదడగరరర
భరస : వనసకట రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస పళళన
ఇసటట ననస:90-1-60
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/62
వయససస:42
లస: ససస స
3391 AP151010114234
పపరర: సరసబయఖ తమమశశటట

94-30/1280

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదసగల
ఇసటట ననస:90/1/59
వయససస:38
లస: పప

భరస : నగరజ పలన
ఇసటట ననస:90-1-60
వయససస:25
లస: ససస స
3388 AP151010114202
పపరర: చననలకడమ తమమశశటట

3371 NDX2735405
పపరర: ఏస జ వర పడసరద భబవనగరరర

94-31/134

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసగల
ఇసటట ననస:90/1/59
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదసగల
ఇసటట ననస:90-1-59
వయససస:35
లస: పప
3385 NDX2710010
పపరర: మమఢకశశరర పలన

3369 NDX0722090
పపరర: శవనతగజశశరరరవప
జజనన

తసడడ:డ సరసబయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ దదసగల
ఇసటట ననస:90/1/59
వయససస:30
లస: ససస స
3382 NDX2370013
పపరర: రరమబ దదసగల

94-31/133

భరస : ససవర కరసస ససవర కరసస
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససహచ. రమణ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:32
లస: పప
3379 NDX0118562
పపరర: ససజదమమ దదసగల

3368 NDX0721894
పపరర: చసదడశశఖరరరవప జజనన

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ భబవనగరరర
ఇసటట ననస:90-1--57
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవకరశ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-58
వయససస:35
లస: ససస స
3376 NDX0110791
పపరర: వనసకటబరరవప చసదడగరరర

94-31/131
3366 NDX1439950
పపరర: నతగ మహహశశర అజయ పడసరద
జజనన
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఏస జ వర పడసరద భబవనగరరర
ఇసటట ననస:90-1-57
వయససస:66
లస: ససస స
3373 NDX2370054
పపరర: కరమమశశరర చసదడగరరర

94-31/130

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జజనన
ఇసటట ననస:90-1-56
వయససస:33
లస: పప
3370 NDX2738557
పపరర: లకడమ సరసశత భబవనగరరర

3365 NDX1439679
పపరర: హహమసత జజనన

3390 AP151010114680
పపరర: శవయఖ తమమశశటట � తమమశశటట

94-31/147

తసడడ:డ సరసబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/62
వయససస:49
లస: పప
94-31/149

3393 NDX0538793
పపరర: వనసకట కళళవత తషపరకలల�

94-32/30

భరస : వనసకట భబససర రరడడడ� తషపరకలలల
ఇసటట ననస:90-1-65
వయససస:30
లస: ససస స
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3394 JBV2948099
పపరర: ససబబబలల కకమమశశటట
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94-31/150

భరస : వరరరఘవపలల కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:36
లస: ససస స
3397 NDX2017268
పపరర: నతగమమ చసతత

94-31/153

94-31/156

94-182/1482

94-31/159

94-32/32

94-31/947

94-30/1072

భరస : హరర కకషర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:26
లస: ససస స

3407 NDX3111747
పపరర: శకనవరసరరవప కకణణశo

3410 NDX3293925
పపరర: జజనకక పసడయసకర యయమననన

3413 NDX1171719
పపరర: వనజ ఆదదలకకమ

3416 NDX3295987
పపరర: ససరజదదబన అల ఖమన

94-182/255

3419 NDX1185495
పపరర: హరర కకషర రరడడడ ససగరన

94-31/1110

3422 NDX2829398
పపరర: వనసకట వససత లకడమ తలర
భరస : శవ కకషర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:23
లస: ససస స

3402 NDX2915940
పపరర: నరసజన బబబబ కకమమశశటట

94-182/1481

3405 NDX0118711
పపరర: సతఖవత మబననసగర

94-31/158

3408 AP151010114336
పపరర: రరజజశశరర యయమననన�

94-32/31

తసడడ:డ భబవనతనరరయణ� ఏమణణన
ఇసటట ననస:90-1-70
వయససస:45
లస: ససస స
94-182/1665

3411 NDX1411685
పపరర: దసరర పడసనన యడలవరపప

94-31/160

భరస : శకనవరసస యడలవరపప
ఇసటట ననస:90-1-71
వయససస:30
లస: ససస స
94-182/253

3414 NDX2681740
పపరర: కరరశరమ

94-30/1071

తసడడ:డ ససరజదదబ న అల ఖమన ఖమన
ఇసటట ననస:90-1-72
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/1294

3417 NDX0110379
పపరర: హనసమసతష ననలర కరర

94-182/254

తసడడ:డ పరపరరవప ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-1-73
వయససస:30
లస: పప
94-30/377

తసడడ:డ నతగర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90/1/76
వయససస:33
లస: పప
94-30/1282

94-31/155

భరస : ససబబబరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:90-1-68
వయససస:59
లస: ససస స

భసధసవప: మబసటబజ బబగబమ
ఇసటట ననస:90-1-72
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమబలల ననలర కరర
ఇసటట ననస:90-1-75
వయససస:50
లస: పప
3421 NDX2829349
పపరర: వజయదసరర ధరమవరపప

94-31/157

భరస : లకమయఖ వనజ
ఇసటట ననస:90-1-71
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : షరరన షపక
ఇసటట ననస:90-1-72
వయససస:19
లస: పప
3418 NDX0110130
పపరర: పరపరరరవప ననలర కరర

3404 AP151010114156
పపరర: చసదడయఖ దసడడగరరర

3399 NDX1006188
పపరర: అనల కలమమర చసతత

తసడడ:డ వర రరఘవలల
ఇసటట ననస:90-1-66
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకకరసత యయమననన
ఇసటట ననస:90-1-70
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప ఇ
ఇసటట ననస:90-1-71
వయససస:28
లస: ససస స
3415 NDX2589596
పపరర: ఆఫసడద అల షపక

94-182/1480

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకణణశo
ఇసటట ననస:90-1-69
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల� యమణణన
ఇసటట ననస:90-1-70
వయససస:48
లస: పప
3412 NDX2598373
పపరర: శవ పరరశత ఇ

3401 NDX2915932
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమశశటట

94-31/152

తసడడ:డ చసటట chinta
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప దసడడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-67
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమణయఖ పరమమరర
ఇసటట ననస:90-1-69
వయససస:74
లస: ఇ
3409 AP151010114158
పపరర: భబవనతనరరయణ యయమననన�

94-31/154

తసడడ:డ వర రమబలల
ఇసటట ననస:90-1-66
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:90-1-66
వయససస:18
లస: పప
3406 NDX1411586
పపరర: రరధ పరమమరర

3398 NDX1016658
పపరర: ఆదచమమ కకమమశశటట

3396 NDX0682864
పపరర: వజయకలమమరర కకమమశశటట

భరస : వరరఘవపలల� కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ కకమమశశటట
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:45
లస: పప
3403 NDX2915635
పపరర: నరసజన బబబబ కకమమశశటట

94-31/151

భరస : అనలల చసతత
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహసపసన రరవప చసతత
ఇసటట ననస:90/1/66
వయససస:46
లస: ససస స
3400 AP151010114684
పపరర: వరరరఘవపలల కకమమశశటట

3395 NDX1088384
పపరర: ససత చసతత

3420 NDX0429365
పపరర: నతగర రరడడడ ససగరన

94-30/378

తసడడ:డ ఓబబల రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90/1/76
వయససస:74
లస: పప
94-30/1283

3423 NDX1398180
పపరర: ససనతత ససగరన

94-182/256

భరస : రరమ కకషర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:34
లస: ససస స
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3424 NDX1398198
పపరర: చచసచమమ ససగరన
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94-182/257

భరస : నతగర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:56
లస: ససస స
3427 NDX1987488
పపరర: సతఖ పలర వల

94-30/379

94-30/382

94-30/1073

94-30/1286

94-30/387

3434 NDX2718716
పపరర: శకనవరస పడసరద దదడడడ

3437 NDX2508091
పపరర: అరరణ కలమమరర చసదడగరరర

3440 NDX2505139
పపరర: నతగ భమషణస చసదడగరరర

94-30/390

3443 NDX2462810
పపరర: శకనవరసరచతరర శశద

94-30/1284

94-30/381

3432 JBV2939114
పపరర: ససబబరరవప దదడడడ

94-30/384

3435 NDX2718732
పపరర: ససజజత దదడడడ

94-30/1285

భరస : శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:42
లస: ససస స
94-30/385

3438 NDX2252187
పపరర: మలలర శశరర బబణతల

94-30/386

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/388

3441 NDX2357366
పపరర: శకనవరస చతరర షప డత

94-30/389

తసడడ:డ గబరరసరశమ షప డత
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:40
లస: పప
94-30/391

తసడడ:డ గబరరసరశమ శశద
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:43
లస: పప

3444 AP151010111060
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబణతల

94-30/392

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:90/1/78
వయససస:66
లస: పప
94-31/1111

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ బబనతల
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పససచలయఖ
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:39
లస: పప

94-30/394
3447 NDX2252062
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస భబరర వ
కపసలవరయ
భరస : వనసకట పవన కలమమర శరమ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-79
వయససస:32
లస: ససస స

94-30/395
3448 NDX2252096
పపరర: వనసకట పవన కలమమర శరమ
చసతలపరటట
తసడడ:డ గగపరల కకషర మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-79
వయససస:35
లస: పప

94-30/396
3449 NDX2252138
పపరర: వనసకట నరసససహ మమరరస
చసతలపరటట
తసడడ:డ గగపరల కకషర మమరరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-79
వయససస:36
లస: పప

94-30/397
3450 NDX2252120
పపరర: గగపరల కకషర మమరరస చసతలపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర శరససస స చసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-79
వయససస:67
లస: పప

3451 NDX0664003
పపరర: శవలల తయఖగబర

3452 NDX2232650
పపరర: రరజజశన షపక

3453 NDX2232502
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-81
వయససస:49
లస: ససస స

94-30/393

94-37/278

3446 NDX2834331
పపరర: నరసససహహలల పతస పరటట

3429 AP151010111204
పపరర: నతగరతనస దదడడడ

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:90/1/77
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రతతన చతరర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:90/1/78
వయససస:43
లస: పప
3445 NDX2462828
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబనతల

94-30/383

భరస : నతగ భమషణస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ మరర
ఇసటట ననస:90-1-78
వయససస:25
లస: పప
3442 NDX0718833
పపరర: శకనస సరడ

3431 AP151010111203
పపరర: పపలర యఖ దదడడడ

94-182/259

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:90/1/77
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:20
లస: పప
3439 NDX2505154
పపరర: రఘబరరమ మరర

94-30/380

తసడడ:డ రరఘయఖ
ఇసటట ననస:90/1/77
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:24
లస: పప
3436 NDX2829679
పపరర: వషష
ర వరరన దదడడడ

3428 NDX1630509
పపరర: నతగలకడమ దదడడడ

3426 NDX1398115
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ ససగరన

తసడడ:డ నతగర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పలర వల
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:32
లస: పప
3433 NDX2675163
పపరర: సరయ చరణ తడజ దదడడడ

94-182/258

తసడడ:డ నతగర రరడడడ ససగరన
ఇసటట ననస:90-1-76
వయససస:31
లస: పప

భరస : సతస బబబబ పలర వల
ఇసటట ననస:90-1-77
వయససస:25
లస: ససస స
3430 NDX1951947
పపరర: సతస బబబబ పలర వల

3425 NDX1398214
పపరర: ససవర కకషర రరడడడ ససగరన

భరస : నతగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:29
లస: ససస స

94-30/398

94-30/399

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:49
లస: ససస స

Page 83 of 332

3454 NDX2232809
పపరర: హహమమసబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-30/400

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:73
లస: ససస స
3457 NDX2156058
పపరర: రరజజశన షపక

94-182/260

94-182/263

94-30/404

94-31/163

94-182/266

94-30/407

94-182/267

భరస : వనగర రరడడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90/1/91
వయససస:53
లస: ససస స

3467 NDX1806514
పపరర: సరయ మనమమల

3470 NDX0495895
పపరర: చచననమమ తతళళపలర

94-30/410

94-182/264

3462 NDX2252021
పపరర: రరమ దడవ నసతలపరటట

94-30/403

3465 NDX0678193
పపరర: ఖమశస షపక

94-31/162

3468 NDX1630475
పపరర: బబజ బబబబ చగదత

94-182/265

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చగదత
ఇసటట ననస:90-1-86
వయససస:39
లస: పప
94-30/405

3471 NDX2102135
పపరర: రమమశ తతళళపలర

94-30/406

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తతళళపలర
ఇసటట ననస:90/1/89
వయససస:24
లస: పప

94-30/408 3474 NDX2148873
3473 NDX0513796
పపరర: తతళపలర వనసకట ససబబయఖ కసద
పపరర: మసరసన బ షపక

3476 NDX1540344
పపరర: అసకమమ రరవప చగడ

3479 NDX1808312
పపరర: వజయ దసరర అవపలకరర

3482 NDX2834356
పపరర: రవ తడజ బబ లర ననన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:90-1-91
వయససస:20
లస: పప

94-31/164

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:90/1/89
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/268

3477 JBV2939171
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ గబడడపరటట

94-30/409

తసడడ:డ వనగర రరడడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90/1/90
వయససస:39
లస: పప
94-182/269

భరస : రమమష బబబబ అవపలకరర
ఇసటట ననస:90-1-90
వయససస:45
లస: ససస స
94-31/165

94-182/262

తసడడ:డ పసదబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప చగడ
ఇసటట ననస:90-1-89
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరయబడడ
ఇసటట ననస:90/1/90
వయససస:49
లస: పప
3481 NDX1135607
పపరర: అననపపరర గబడడపరటట

94-31/161

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కసద
ఇసటట ననస:90/1/89
వయససస:53
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప చగడ
ఇసటట ననస:90-1-89
వయససస:32
లస: ససస స
3478 NDX0513697
పపరర: ఆవపలకరర రమమష బబబబ

3464 NDX0678177
పపరర: ఖమససస షపక

3459 NDX2156041
పపరర: నతగమర షరరఫ షపక

భరస : జనరర న శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ తతళళపలర
ఇసటట ననస:90/1/89
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తతళళపలర
ఇసటట ననస:90/1/89
వయససస:32
లస: పప
3475 NDX1456293
పపరర: ససధత రరణణ చగడ

94-30/402

తసడడ:డ సరసబయఖ మనమమల
ఇసటట ననస:90-1-85
వయససస:27
లస: పప

భరస : నతగ రరజ పలర న
ఇసటట ననస:90-1-87
వయససస:29
లస: ససస స
3472 NDX0513788
పపరర: తతళపలర మబరళ

3461 NDX1456202
పపరర: రరజజశశరర నసతషలపరటట

94-31/1281

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చననమమసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబబబరక అల ఖమన
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:36
లస: పప
3469 NDX1921015
పపరర: మదతడశశరర పలర న

94-182/261

భరస : ససధతకర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరఱన శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-84
వయససస:44
లస: పప
3466 NDX0167783
పపరర: మబబబరక అల ఖమన పఠరన

3458 NDX1495069
పపరర: హససనత భబణబ షపక

3456 NDX3274131
పపరర: శహహదత పటబన

తసడడ:డ కరరమబలర
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక మహబమబ
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:59
లస: పప
3463 NDX1809310
పపరర: ససధతకర నసతలపరటట

94-30/401

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:35
లస: పప

భరస : నతగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:90-1-82
వయససస:29
లస: ససస స
3460 NDX1809211
పపరర: ససభబన షపక మహబమబ

3455 NDX2232874
పపరర: నతగమర షరరఫ షపక

3480 NDX2251973
పపరర: సడవసత ఆసరదద

94-30/411

భరస : చసదడ శశఖర గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90-1-91
వయససస:30
లస: ససస స
94-31/1112

3483 NDX0888057
పపరర: వనగరరరడ�డడ గబడడపరటట�

94-182/270

తసడడ:డ రరమరరడడడ� గబడడపరటట
ఇసటట ననస:90-1-91
వయససస:55
లస: పప
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3484 JBV2940138
పపరర: తతతత శవనతగమలలర శశరర� �

94-30/412

భరస : వరరరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:90/1/92
వయససస:40
లస: ససస స
94-30/415

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:34
లస: ససస స

3488 NDX2232833
పపరర: నతగమణణ గగరరక

94-30/418

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:25
లస: పప

3491 JBV2939569
పపరర: మహబమబబరషర షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:25
లస: పప

3494 NDX1630491
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటటపలర

94-30/422

భరస : పడతతపరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/94
వయససస:40
లస: ససస స

3497 AP151010111167
పపరర: కకటటశశరమమ యరసరరడడడ

94-30/419

94-30/425

భరస : శకనవరససల రరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:90-1-95
వయససస:37
లస: ససస స

3500 NDX1088509
పపరర: భబరత బబణతల

94-182/272

తసడడ:డ వనసగలరరడడడ మడతల
ఇసటట ననస:90-1-95
వయససస:43
లస: పప

3503 NDX1088236
పపరర: హరరబబబబ బబణతల

94-30/423

94-30/427

తసడడ:డ సరసబశవరరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/96
వయససస:27
లస: పప

3506 JBV2939767
పపరర: సరసబశవరరరడడ యరకసరరడడడ

94-182/273

94-31/167

3509 NDX2357358
పపరర: శకకరసత రరడడడ యరకసరరడడడ

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరడడ యరకస రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/96
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-97
వయససస:25
లస: పప

3511 NDX2066331
పపరర: ఖమజజ బబనస షపక

3512 NDX2232999
పపరర: రమణమమ ఇలర చచరరవప

94-182/278

భరస : వనసకటటశశరరర ఇలర చచరరవప
ఇసటట ననస:90-1-98
వయససస:45
లస: ససస స

94-30/420

3495 NDX2194629
పపరర: ససధతరరణణ యరకసరరడడడ

94-30/421

3498 NDX2194611
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ యరకసరరడడడ

94-30/424

3501 NDX1088228
పపరర: హనసమసతరరవప బబణతల

94-182/274

తసడడ:డ హరరబబబబ బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-95
వయససస:34
లస: పప
94-182/276

3504 AP151010111225
పపరర: ధనలకడమ యరకసరరడడడ

94-30/426

భరస : సరసబశవరరరడడ
ఇసటట ననస:90/1/96
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/428

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/96
వయససస:51
లస: పప

3508 NDX1355874
పపరర: ససబబ రరడడ యరకస రరడడడ

3492 AP151010111179
పపరర: ససజదత షపక

తసడడ:డ పడతతప రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/94
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయడడ బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-95
వయససస:56
లస: పప

3505 NDX1070903
పపరర: ససబబబరరడడడ యరకసరరడడడ

94-30/417

తసడడ:డ పడతతప రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/94
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరర బబబబ బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-95
వయససస:54
లస: ససస స
94-182/275

3489 NDX2232510
పపరర: పడభబత గగరరక

తసడడ:డ పసదబఖమససస
ఇసటట ననస:90/1/93
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/94
వయససస:67
లస: ససస స

3499 NDX2232932
పపరర: ధన లకడమ మడతల

94-30/414

తసడడ:డ ససదబ ద రరమబలల గగరరక
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరలల పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:49
లస: పప

3496 AP151010111226
పపరర: కనక లకడమ యరసరరడడడ

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:90-1-97
వయససస:32
లస: ససస స

94-30/416

తసడడ:డ ససజదత
ఇసటట ననస:90/1/93
వయససస:53
లస: పప
94-182/271

3486 NDX0716902
పపరర: వరరరఘవయఖ� తతతత�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:90/1/92
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససదదబ రరమబలల గగరరక
ఇసటట ననస:90-1-93
వయససస:45
లస: ససస స

3490 NDX1630384
పపరర: సదతబస హహసపసన షపక

3502 NDX1235076
పపరర: శకనవరసరరడడడ మడతల

94-30/413

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ తతతత
ఇసటట ననస:90-1-92
వయససస:21
లస: పప

3487 NDX1628025
పపరర: జరరనత షపక

3493 NDX1630319
పపరర: తడనతధ కలమమర పప టటటపలర

3485 NDX2251999
పపరర: తరర మలలర ష తతతత

3507 NDX1355908
పపరర: శకకరసత రరడడడ యరకసరరడడడ

94-31/166

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/96
వయససస:25
లస: పప
94-30/429

3510 NDX2066372
పపరర: నహహల షపక

94-182/277

భరస : ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:90-1-97
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/430

3513 NDX0710855
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఇలర చచరరవప

94-30/431

తసడడ:డ కకసడయఖ� ఇలర చచరరవప
ఇసటట ననస:90/1/98
వయససస:45
లస: పప
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94-182/279

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఇలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:90-1-98
వయససస:25
లస: పప
3517 JBV2940146
పపరర: వనసకటరమణ పపపషల

94-30/432

94-30/435

94-30/437

94-30/440

94-30/442

94-30/444

94-30/447

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:35
లస: పప

3527 NDX2233005
పపరర: ససలలమమన షపక

3530 NDX2232890
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

3533 NDX2232551
పపరర: కకటటశశరర మరరపపడడ

3536 NDX2232866
పపరర: జజన బబగస షపక

94-30/450

3539 AP151010111134
పపరర: జహరరబ షపక

94-30/441

3542 JBV2939882
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ ఓమలలదదబ న
ఇసటట ననస:90/1/103
వయససస:40
లస: పప

3522 NDX2232940
పపరర: భవరన పప నననగసటట

94-30/436

3525 AP151010111247
పపరర: ధనలకడమ పప నగసటట

94-30/439

3528 NDX1834168
పపరర: భవరన పప ననగసటట

94-182/282

తసడడ:డ జగదదశ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:90-1-101
వయససస:27
లస: ససస స
94-30/443

3531 NDX1439893
పపరర: వజయ కలమమరర వణబకకరర

94-31/168

భరస : శకనవరస రరడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-102
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/445

3534 NDX2431310
పపరర: రషసద షపక

94-30/446

తసడడ:డ మమబబ షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/448

3537 NDX2232817
పపరర: కరమమకడ పపరరశశతపటనస

94-30/449

భరస : నతగరరజ పపరరశశతపటనస
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:39
లస: ససస స
94-30/451

భరస : జమమలలదదబన
ఇసటట ననస:90/1/103
వయససస:59
లస: ససస స
94-30/453

94-30/434

భరస : జగదదష
ఇసటట ననస:90/1/101
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అహమద�
ఇసటట ననస:90/1/103
వయససస:40
లస: ససస స
3541 NDX2431302
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-30/438

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల మరరపపడడ
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:36
లస: ససస స
3538 NDX0879973
పపరర: నసరర హన షసక�

3524 NDX2232916
పపరర: అమనత షపక

3519 NDX2232759
పపరర: శవ పరరశత యలవరరస

94-182/281

తసడడ:డ జగదదష పప నననగసటట
ఇసటట ననస:90-1-101
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:90-1-102
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:22
లస: ససస స
3535 NDX2232825
పపరర: మమలమబ షపక

94-188/43

తసడడ:డ జమమలలదదబ న షపక
ఇసటట ననస:90-1-101
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-1-102
వయససస:33
లస: ససస స
3532 NDX2232882
పపరర: షరహహన షపక

3521 NDX1640086
పపరర: వనసకట ససబబమమ పడతసతపరటట

3516 NDX1612978
పపరర: వనసకట రరవప ఇలర చచరరవప
ఇలమరచచరరవప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇలమరచచరరవప
ఇసటట ననస:90-1-98
వయససస:26
లస: పప

భరస : నతగవర పడసరద యలవరరస
ఇసటట ననస:90-1-100
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:90-1-101
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జగదదశ
ఇసటట ననస:90/1/101
వయససస:31
లస: పప
3529 NDX2232791
పపరర: హససనత బబనస షపక

94-30/433

భరస : నరసససహహలల పడతసతపరటట
ఇసటట ననస:90/1/100
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతగ శసకర పప నననగసటట
ఇసటట ననస:90-1-101
వయససస:29
లస: ససస స
3526 NDX0711010
పపరర: నతగ శసకర పప ననగసటట

3518 NDX0718932
పపరర: శకనవరసరరడడడ పపషల
తసడడ:డ జహనతనదరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/99
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90/1/100
వయససస:52
లస: ససస స
3523 NDX2232486
పపరర: భబగఖ శక పప నననగసటట

94-182/280

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఇలర లచడరరవప
ఇసటట ననస:90-1-98
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/99
వయససస:35
లస: ససస స
3520 AP151010111326
పపరర: రరమలసగజశశరర యలవరరస

3515 NDX1630533
పపరర: వనసకటరరవప ఇలర లచడరరవప

3540 NDX2232635
పపరర: రరమమసజననయబలల మరరపపడడ

94-30/452

తసడడ:డ నరసయఖ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:27
లస: పప
94-30/454

3543 NDX2232676
పపరర: నతగరరజ పపరరశశతపటనస

94-30/455

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరరశశతపటనస
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:41
లస: పప
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94-30/456

తసడడ:డ జమబలకధదన షపక
ఇసటట ననస:90-1-103
వయససస:44
లస: పప
3547 NDX2143279
పపరర: సరయ కలమఖణణ శరఖమరర

94-30/459

94-30/462

94-30/1271

తసడడ:డ సదతశవ రరవప శరఖమల
ఇసటట ననస:90-1-104
వయససస:19
లస: ససస స
3556 NDX2232585
పపరర: జజరరన బబగమ షపక

94-30/466

94-30/469

94-31/169

94-177/473

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ� �
ఇసటట ననస:90/1/106
వయససస:35
లస: పప

94-31/1071

3560 NDX2252047
పపరర: ససభబన షపక

3563 NDX1253640
పపరర: శవ నతరరయణ మలలర ల

3566 NDX2232577
పపరర: తడజశక మమదదరరడడడ

94-30/473

3569 NDX2232643
పపరర: నతరరయణమమ నమమల

94-30/467

3572 NDX0710889
పపరర: కకసడతరజడడడ మమదద రరడడ క
తసడడ:డ కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/106
వయససస:60
లస: పప

3552 AP151010111031
పపరర: మలర కరరరర నరరవప శరమల

94-30/464

3555 NDX2232684
పపరర: జజన బ షపక

94-30/465

3558 NDX2232429
పపరర: గగససయమ షపక

94-30/468

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/470

3561 NDX2598308
పపరర: సరయ రరస కకచనపపడడ

94-30/1065

తసడడ:డ రరస బబబబ కకచనపపడడ
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:29
లస: పప
94-31/170

3564 NDX1617796
పపరర: వల షపక

94-31/171

తసడడ:డ ఖమససస వల షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:63
లస: పప
94-30/471

3567 NDX2232924
పపరర: నతగ జజఖత నమమల

94-30/472

తసడడ:డ వనసకటపరష రరడడడ నమమల
ఇసటట ననస:90-1-106
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/474

భరస : వనసకట రరడడడ నమమల
ఇసటట ననస:90-1-106
వయససస:41
లస: ససస స
94-30/476

94-30/461

భరస : దతవపద బబష షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-106
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-106
వయససస:38
లస: ససస స
3571 JBV2940104
పపరర: సరసబరరడడడ� మమదదరరడడడ�

3557 NDX2232478
పపరర: ఫరతమమ షపక

3549 AP151010111143
పపరర: రజవత శరమల

తసడడ:డ దమమషల
ఇసటట ననస:90/1/104
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:29
లస: పప

భరస : రసబబబబ కకనచనతపపడక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:49
లస: ససస స
3568 NDX2252153
పపరర: లకడమ ససజనఖ మమదదరరడడ

3554 NDX3183977
పపరర: ధనలకడమ శరఖమల

94-30/463

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:45
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:58
లస: ససస స
3565 NDX2617280
పపరర: రమదడవ కకనచనతపపడక

3551 AP151010111150
పపరర: సదత శవ రరవప శరమల
దతనపరల
తసడడ:డ దమమషల
ఇసటట ననస:90-1-104
వయససస:45
లస: పప

94-30/458

భరస : ధన పరల
ఇసటట ననస:90/1/104
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:27
లస: పప
3562 NDX1617820
పపరర: ఫరతమమ బ షపక

94-30/460

తసడడ:డ సదతశవ రరవప శరఖమల
ఇసటట ననస:90-1-104
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:90-1-105
వయససస:28
లస: ససస స
3559 NDX2232452
పపరర: దతవపద బబష షపక

3548 AP151010111144
పపరర: నతరరయణమమ శరమల

3546 NDX2232908
పపరర: హహమలత శరఖమరర

తసడడ:డ సదతశవరరవప శరఖమరర
ఇసటట ననస:90-1-104
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పదతమరరవప
ఇసటట ననస:90/1/104
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దమమషల
ఇసటట ననస:90/1/104
వయససస:70
లస: ససస స
3553 NDX3204021
పపరర: ధనలకడమ శరఖమల

94-30/457

తసడడ:డ జజన అహమద�
ఇసటట ననస:90/1/103
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సదతశవ రరవప శరఖమరర
ఇసటట ననస:90/1/104
వయససస:23
లస: ససస స
3550 AP151010111062
పపరర: సతఖవత శరమల

3545 AP151010111286
పపరర: జమమలలదదబన షపక�

3570 NDX2232569
పపరర: నరసమమ మమదదరరడడ

94-30/475

భరస : కకసడత రరడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-106
వయససస:55
లస: ససస స
94-30/477

3573 NDX2232973
పపరర: వర లకడమ సశరర

94-30/478

భరస : లకడమ నతరరయణ రరడడ సశరర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:32
లస: ససస స
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3574 NDX2093144
పపరర: వరమమ యడలవరపప

94-30/479

భరస : వనసకట సరశమ యడలవరపప
ఇసటట ననస:90/1/107
వయససస:34
లస: ససస స
3577 NDX2070993
పపరర: వనసకట సరశమ యడలవరపప

94-30/482

94-30/1272

94-190/638

94-30/487

94-30/490

94-30/493

94-30/496

భరస : నతగజశశర రరవప బబ లమగరన
ఇసటట ననస:90-1-112
వయససస:32
లస: ససస స

3587 NDX2252203
పపరర: జజఖత బసడడ

3590 NDX0879684
పపరర: ససతమమ మమరస రరడడ

3593 JBV2939254
పపరర: సరసబశవ రరడడడ ఉడడమబల

3596 JBV2939478
పపరర: జజన బ షపక

94-31/172

3599 NDX1617689
పపరర: ఇరరరన షపక

94-30/488

3602 NDX1899469
పపరర: నతగజశశర రరవప బబ లమగరన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లమగరన
ఇసటట ననస:90-1-112
వయససస:38
లస: పప

94-31/1073
3582 NDX3004710
పపరర: దసరర మణణ కసట సరయ పరలకకలలర

3585 NDX3011905
పపరర: నతగమణణ పరలకకలలర

94-31/1074

3588 NDX2143337
పపరర: కకకషరవనణణ వనదసలర పలర

94-30/489

భరస : చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:90-1-110
వయససస:36
లస: ససస స
94-30/491

3591 NDX2252195
పపరర: ఆనసద బసడడ

94-30/492

తసడడ:డ పడభబకర బసడడ
ఇసటట ననస:90-1-110
వయససస:36
లస: పప
94-30/494

3594 AP151010111165
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ
ఉడడమబల
తసడడ:డ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/110
వయససస:68
లస: పప

94-30/495

94-30/497

3597 JBV2939148
పపరర: జజన ససజదత షపక

94-30/498

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:90/1/112
వయససస:36
లస: పప
94-31/173

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-1-112
వయససస:29
లస: పప
94-182/283

94-30/484

భరస : ససబబరరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:90-1-109
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:90/1/112
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:90-1-112
వయససస:35
లస: ససస స
3601 NDX1899451
పపరర: కలమఖణణ బబ లమగరన

94-30/485

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ
ఇసటట ననస:90/1/110
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:90/1/111
వయససస:58
లస: ససస స
3598 NDX1617622
పపరర: రరహనత బబగమ షపక

3584 AP151010111246
పపరర: సతఖవత కకరకపరటట

3579 AP151010111345
పపరర: ససబబబరరడడడ సశరర

తసడడ:డ ససబబరరవప పరలకకలలర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఐల రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/110
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-1-110
వయససస:38
లస: పప
3595 AP151010111348
పపరర: నతగజసదడస పగడతల

94-31/1072

భరస : ఆనసద బసడడ
ఇసటట ననస:90-1-110
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/110
వయససస:58
లస: ససస స
3592 JBV2939163
పపరర: భబససర రరవప కకరకపరటట

3581 NDX3004694
పపరర: లమవణఖ వసకదతరర

94-30/481

తసడడ:డ అడడవ రరడడడ సశరర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:53
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:90/1/109
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/110
వయససస:32
లస: ససస స
3589 AP151010111166
పపరర: సరగజన ఉడడమబల

94-30/483

తసడడ:డ వనసకట రరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరలసగస పరలకకలలర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:46
లస: పప
3586 NDX0790014
పపరర: మలర శశరర ఉడడమబల

3578 NDX0718965
పపరర: లకడమ నతరరయణ సశరర

3576 AP151010111324
పపరర: సరమమమ జఖస సశరర

భరస : అడడవ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/107
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అడడవరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/107
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:37
లస: ససస స
3583 NDX3004702
పపరర: ససబబరరవప పరలకకలలర

94-30/480

భరస : జజన
ఇసటట ననస:90/1/107
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ యడలవరపప
ఇసటట ననస:90-1-107
వయససస:36
లస: పప
3580 NDX2897361
పపరర: శకదడవ గసగవరపప

3575 NDX1609264
పపరర: సబర షపక

3600 NDX1617663
పపరర: మసరసన వల షపక

94-31/174

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-112
వయససస:42
లస: పప
94-182/284

3603 NDX3001096
పపరర: జయశక పపలవరరఱ

94-31/1069

భరస : రవసదడ బబబబ పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:90-01-113
వయససస:48
లస: ససస స
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3604 NDX3001666
పపరర: రవసదడ బబబబ పపలవరరఱ

94-181/1381

తసడడ:డ పరశతతలల పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:90-01-113
వయససస:47
లస: పప
3607 NDX0168732
పపరర: అవనతష రరడడడ దదసతరరడ�డడ

94-30/501

94-30/504

94-31/176

94-182/285

94-31/178

94-30/508

94-30/511

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:75
లస: పప

3617 NDX1834200
పపరర: లకమణరరవప చడబబడ లల

3620 NDX1818287
పపరర: వనసకట లకడమ పపరస

3623 NDX1818253
పపరర: శకనవరస కలమమరర పపరస

3626 JBV2939890
పపరర: వనసకటరరడ�డడ మమదదరరడడడ�

94-30/514

3629 NDX1818592
పపరర: వరరసజననయ రరడడడ పపరస

94-182/286

3632 NDX1808726
పపరర: ససభబయమమ పపరస
భరస : అనసతరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90-1-123
వయససస:71
లస: ససస స

3612 NDX1617507
పపరర: మననజ చడబబడ లల

94-31/175

3615 NDX2829745
పపరర: రతన కలమమరర గమడపరటట

94-31/1076

3618 NDX2258234
పపరర: రరజఖ లకడమ వణబకకరర

94-31/177

భరస : వర రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-117
వయససస:33
లస: ససస స
94-30/506

3621 NDX1818394
పపరర: భబగఖ రజఖ పపరస

94-30/507

భరస : వనతయక రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:28
లస: ససస స
94-30/509

3624 NDX1818337
పపరర: ససబబబయమమ పపరస

94-30/510

భరస : అనసత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:70
లస: ససస స
94-30/512

3627 NDX1818360
పపరర: వనతయక రరడడడ పపరస

94-30/513

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:37
లస: పప
94-30/515

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:45
లస: పప
94-30/517

94-30/503

భరస : శకధర గమడపరటట
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ� �
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:40
లస: పప
3631 NDX1818238
పపరర: అనసత రరడడడ పపరస

94-31/1075

భరస : ససబబబ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగర రరడడడ మదస
బ రర
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:26
లస: పప
3628 NDX1818428
పపరర: రరమరరడడడ పపరస

3614 NDX2794303
పపరర: శకధర గమడపరటట

3609 NDX0439513
పపరర: కజశవరరడ�డడ దదసతరరడ�డడ

తసడడ:డ లకమణ రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:31
లస: ససస స
3625 NDX1817727
పపరర: ఫణణసదడ రరడడడ మదస
బ రర

94-30/505

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చడబబడ లల
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నతగర రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-117
వయససస:37
లస: పప
3622 NDX1818469
పపరర: శవ పరరశత పపరస

3611 JBV2939486
పపరర: లకమణ రరవప చడబబడ లల

94-30/500

తసడడ:డ చననరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:90/1/115
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవ బసవరరజ
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:25
లస: పప
3619 NDX2258325
పపరర: వర రరడడడ వణబకకరర

94-30/502

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:90/1/116
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:90-1-116
వయససస:51
లస: పప
3616 NDX1826348
పపరర: ధరణణ కలమమర బసవరరజ

3608 NDX0172536
పపరర: రరజజష రరడడడ దదసతరరడడడ�

3606 NDX0442038
పపరర: వజయలకడమ� దదసతరరడ�డడ

భరస : కజశవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:90/1/115
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:90/1/115
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకమణరరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:90/1/116
వయససస:47
లస: ససస స
3613 NDX1505934
పపరర: నరసససహ సరశమ యయరకసశశటట

94-30/499

భరస : వనసకటబడవప� �
ఇసటట ననస:90/1/114
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కజశవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:90/1/115
వయససస:29
లస: పప
3610 NDX1188374
పపరర: గజలకకమ చడబబడ లల

3605 JBV2940054
పపరర: మమధవ� కసదచపప�

3630 NDX1818303
పపరర: ససబబబ రరడడ పపరస

94-30/516

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/123
వయససస:50
లస: పప
94-182/287

3633 NDX1808494
పపరర: అనసత రరడడడ పపరస

94-182/288

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90-1-123
వయససస:76
లస: పప
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3634 NDX0496083
పపరర: లకడమ కమల కలమమరర దదడర

94-30/518

భరస : గసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/126
వయససస:43
లస: ససస స
3637 NDX0513853
పపరర: గసగరరరడడడ దదడర

94-30/521

94-182/289

94-30/524

94-30/527

భరస : ఆనసదబబబబ పరపన
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:41
లస: ససస స
3652 NDX2232627
పపరర: వర కలమమరర పససపపలలటట

94-30/532

94-30/535

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:38
లస: పప
3658 NDX3207594
పపరర: పరరశత అపసషరరడడ
భరస : భబససర రరడడడ అపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:29
లస: ససస స
3661 NDX2125780
పపరర: శకనవరససల రరడడడ గబజర ల
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:90-1-129
వయససస:37
లస: పప

3644 NDX2232957
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-30/525

3647 NDX2233039
పపరర: కకషరర రరడడడ తపసషరరడడడ

94-30/528

94-30/530

3653 NDX2232841
పపరర: బబల శరఖమ కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ సరయ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:32
లస: పప

94-30/533

3656 NDX1234996
పపరర: ధనసజయమరరడడడ తపసషరరడడడ

94-30/536

3662 NDX2362267
పపరర: వనసకట రమణ కకసడడటట
భరస : గబరరనతథస కకసడడటట
ఇసటట ననస:90-1-130
వయససస:50
లస: ససస స

94-30/523

3645 NDX2505170
పపరర: భబరర వ రరడడడ తపసషరరడడడ

94-30/526

3648 NDX1325703
పపరర: ఆనసదబబబబ గగసతన

94-30/529

3651 NDX1220326
పపరర: వనసకట రరవమమమ తపసషరరడడ

94-30/531

భరస : ధనససజయ రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:55
లస: ససస స
3654 NDX2502128
పపరర: ససత రరమరరడడడ తపసషరరడడడ

94-30/534

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:36
లస: పప
3657 NDX2232700
పపరర: సరయ పడసరద పససపపలలటట

94-30/537

తసడడ:డ కలర యఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:63
లస: పప
94-194/1478

భరస : బబల శరఖస కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:28
లస: ససస స
94-182/290

3642 NDX2233062
పపరర: లహరర కరరరమమరర

తసడడ:డ ససరర బబబబ గగసతన
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:45
లస: పప

3650 NDX2473528
పపరర: అనసరరధ దడవ తపసషరరడడ

3659 NDX2760437
పపరర: అనసష పససపపలలటట

94-31/1077

తసడడ:డ కకషర రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తపసరరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:61
లస: పప
94-164/1348

3639 NDX2783033
పపరర: పరరశత వలక
ర రర

తసడడ:డ వరరరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమరరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:65
లస: ససస స
3655 NDX2493724
పపరర: వజయ భబససర రరడడడ తపసషరరడడడ

94-182/1461

తసడడ:డ అపసష రరడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:45
లస: పప
94-34/803

94-30/520

భరస : ఆసజననయబలల వలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-1-126
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరర రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:24
లస: పప
3649 NDX1325695
పపరర: శశశలజ పరపన

94-30/522

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:90-1-126
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషరర రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-127
వయససస:43
లస: ససస స
3646 NDX2233021
పపరర: హహమసత రరడడడ తపసషరరడడడ

3638 NDX0472274
పపరర: నతగర రరడడడ కలశస

3641 NDX2749315
పపరర: ఆసజననయబలల వలక
ర రర

3636 NDX0513770
పపరర: కమలమసజన రరడడడ కకసస

తసడడ:డ నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/126
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ కలశస
ఇసటట ననస:90/1 /126
వయససస:67
లస: పప

భరస : నతగర రరడడడ� కకసస
ఇసటట ననస:90-1-126
వయససస:63
లస: ససస స
3643 NDX2232965
పపరర: అననపపరర తపసషరరడడడ

94-30/519

భరస : నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/126
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/126
వయససస:44
లస: పప
3640 NDX0146134
పపరర: వనసకటరతనస� కకసస

3635 NDX0495952
పపరర: వనసకట రతనస కకసస

3660 SQX1936913
పపరర: పరరశత తపసషరరడడ

95-30/934

భరస : వజయ భబససర రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-128
వయససస:30
లస: ససస స
94-30/538

3663 NDX2362259
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడడటట

94-30/539

తసడడ:డ గబరరనతథస కకసడడటట
ఇసటట ననస:90-1-130
వయససస:31
లస: పప
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94-30/540

తసడడ:డ శశషయఖ కకసడడటట
ఇసటట ననస:90-1-130
వయససస:70
లస: పప
3667 NDX0879882
పపరర: దడవ పప టటటపలర

94-30/542

94-30/545

94-30/548

94-30/551

94-31/179

94-31/1079

94-30/554

భరస : జయరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-136
వయససస:63
లస: ససస స

3677 NDX2671378
పపరర: శరరష తతట

3680 NDX1006592
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరసర

3683 NDX2986016
పపరర: వనసకట గగరర శసకర చదలవరడ

3686 NDX1224005
పపరర: శరత కలమమర మమడసరర

94-31/181

3689 NDX1188309
పపరర: బబబబ మహమద

94-30/1063

3692 NDX1235050
పపరర: జయ పడకరష కసభసపరటట
తసడడ:డ జయ రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-136
వయససస:35
లస: పప

3672 AP151010111158
పపరర: కలమమరర గబసడతడత

94-30/547

3675 AP151010111029
పపరర: రతతనకర గబసడతడత

94-30/550

3678 JBV2939775
పపరర: ససదతకర� పరరశ�

94-30/552

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:90/1/133
వయససస:36
లస: పప
94-31/180

3681 NDX2986248
పపరర: వషష
ర వరర న రరవప చదలవరడ

94-31/1078

తసడడ:డ అపష రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-1-133
వయససస:46
లస: పప
94-31/1080

3684 NDX1385681
పపరర: ససభబషసణణ మమడసరర

94-30/553

భరస : మలర కరరరర నరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:90-1-134
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/555

3687 NDX2252237
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మమడసరర

94-30/556

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:90-1-134
వయససస:38
లస: పప
94-30/557

భరస : ఈససఫ
ఇసటట ననస:90/1/136
వయససస:57
లస: ససస స
94-182/292

94-30/544

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:90-1-134
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:90/1/134
వయససస:30
లస: ససస స
3691 NDX1235043
పపరర: మరరయమమ కసభసపరటట

94-30/549

తసడడ:డ వషష
ర వరఱ న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-1-133
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:90-1-134
వయససస:52
లస: ససస స
3688 NDX2718070
పపరర: నతగమలలర శశరర మమడసరర

3674 AP151010111113
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప గబసడతడత

3669 NDX0943084
పపరర: చసదచయ
జస మ పరనసగసటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పరరసర
ఇసటట ననస:90/1/133
వయససస:51
లస: పప

భరస : వషష
ర వరఱన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-1-133
వయససస:43
లస: ససస స
3685 NDX1385673
పపరర: కనకదసరర మమడసరర

94-30/546

భరస : వనసకటసరశమ గబసడతడత
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పరరసర
ఇసటట ననస:90/1/133
వయససస:46
లస: ససస స
3682 NDX2986230
పపరర: ఇసదదరర చదలవరడ

3671 NDX2232668
పపరర: ససరరష గబసడతడత

94-30/541

తసడడ:డ లకడమయఖ
ఇసటట ననస:90/1/131
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససదతడత
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:72
లస: పప
3679 NDX1016609
పపరర: శరణకలమమరర పరరసర

94-30/543

భరస : వనసకట సరశమ గబసడతడత
ఇసటట ననస:90-1-132
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర నరరవప గబసడతడత
ఇసటట ననస:90/1/132
వయససస:41
లస: పప
3676 AP151010111045
పపరర: మలర ఖమరరర న రరవప గబసడతడత

3668 AP151010111190
పపరర: అనససరఖమమ పరనసగసటట

3666 NDX0879825
పపరర: రరకలమమరర పప టటటపలర

భరస : చన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90/1/131
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:90/1/131
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:90/1/131
వయససస:70
లస: పప
3673 AP151010111026
పపరర: వనసకటసరశమ గబసడతడత

94-30/1273

భసధసవప: ఏడడకకసడలల కకసడడటట
ఇసటట ననస:90-1-130
వయససస:70
లస: పప

భరస : భకకలల పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90/1/131
వయససస:57
లస: ససస స
3670 AP151010111263
పపరర: లకమయఖ పరనసగసటట

3665 NDX3169489
పపరర: గబరరనతథస కకసడడటట

3690 NDX1235068
పపరర: కలషనత కసభసపరటట

94-182/291

భరస : జయ పడకరష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-136
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/293

3693 NDX1354315
పపరర: నతగ లకకమ యడవలర

94-30/558

భరస : శక కకషర
ఇసటట ననస:90/1/137
వయససస:36
లస: ససస స

Page 91 of 332

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28

3694 NDX1940809
పపరర: శకనవరస రరవప దగబరపరటట

94-30/559

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-1-137
వయససస:33
లస: పప
3697 NDX1188317
పపరర: కనకమమ మసదతళ

94-30/560

94-30/563

94-30/566

94-31/182

94-30/570

94-30/573

94-182/297

తసడడ:డ ససరర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:90-1-145
వయససస:44
లస: పప

3707 NDX2232692
పపరర: ససనతత లసకకరరడడడ

3710 NDX2016849
పపరర: రరమ రరడడ లసకకరరడడడ

3713 JBV1738228
పపరర: నరజశ కలమమర రరడడ చలలకకరర

3716 NDX0776823
పపరర: అనససయ ఓలలటట

94-30/578

3719 NDX2016393
పపరర: లకడమ మబనగర

94-30/568

3722 NDX2016344
పపరర: మబతతఖల రరడడ మబనగర
తసడడ:డ బసరవ రరడడడ మబనగర
ఇసటట ననస:90/1/145
వయససస:62
లస: పప

3702 JBV2939759
పపరర: శక కకషర యడవలర

94-30/565

3705 NDX2252492
పపరర: కకకకల కసదద

94-30/567

3708 NDX2017102
పపరర: మలలర శశరర లసకకరరడడడ

94-30/569

భరస : రరమ రరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/141
వయససస:64
లస: ససస స
94-30/571

3711 NDX0140137
పపరర: ససశల� చచడవరస�

94-30/572

భరస : శకనవరసరరవప� చచడవరస
ఇసటట ననస:90-1-142
వయససస:37
లస: ససస స
94-30/574

3714 AP151010111298
పపరర: సరసబ రరడడడ చలలకకరర�

94-30/575

తసడడ:డ ఆదద రరడడడ� చలలకకరర
ఇసటట ననస:90/1/142
వయససస:59
లస: పప
94-30/576

3717 NDX2252476
పపరర: దసరర పడసరద ఓలలటట

94-30/577

తసడడ:డ సదతశవరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:90-1-144
వయససస:53
లస: పప
94-30/579

భరస : మబతతఖల రరడడ మబనగర
ఇసటట ననస:90/1/145
వయససస:56
లస: ససస స
94-30/581

94-30/562

భరస : ధనససజయ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:90-1-140
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సదతశవరచతరర
ఇసటట ననస:90/1/144
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనణబ గగపరల రరడడ వసత
ఇసటట ననస:90-1-145
వయససస:30
లస: ససస స
3721 NDX2251890
పపరర: వనణబ గగపరల రరడడ వసత

94-182/296

తసడడ:డ సరసబ రరడడ చలలకకరర
ఇసటట ననస:90/1/142
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:90-1-142
వయససస:27
లస: ససస స
3718 NDX2233088
పపరర: తషలసస వసత

3704 NDX1220409
పపరర: కకరణమయ వణబకలరర

3699 NDX1354323
పపరర: మమలత దడవ యడవలర

94-182/295

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:90-1-139
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/141
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ� చలలకకరర
ఇసటట ననస:90/1/142
వయససస:52
లస: ససస స
3715 NDX1220342
పపరర: హహమలత చలలకలరర

94-30/564

భరస : శకధర రరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-141
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/141
వయససస:45
లస: పప
3712 AP151010111229
పపరర: సరగజన చలలకకరర�

3701 JBV2939833
పపరర: శకనవరస రరవప యడవలర

3696 NDX1126259
పపరర: రహహసజజన మహమమద
మహమమద
తసడడ:డ యమససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:90-1-137
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:90/1/139
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-139
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/140
వయససస:74
లస: పప
3709 NDX2016963
పపరర: శకధర రరడడడ లసకకరరడడడ

94-30/561

తసడడ:డ వరదరరజలల
ఇసటట ననస:90/1/139
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:90/1/139
వయససస:73
లస: పప
3706 NDX2040426
పపరర: సరసబరరడడడ చతగసరరడడడ

3698 NDX1220359
పపరర: కకషరరరరడడడ మసదతర మసదతర
తసడడ:డ నసదతరరడడడ మసదతర
ఇసటట ననస:90-1-138
వయససస:70
లస: పప

భరస : వరదరరజలల
ఇసటట ననస:90/1/139
వయససస:68
లస: ససస స
3703 JBV2939858
పపరర: వరదరరజలల యడవలర

94-182/294

భరస : రహహస జజన మహమమద
ఇసటట ననస:90-1-137
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషరర రరడడడ మసదతళ
ఇసటట ననస:90/1/138
వయససస:68
లస: ససస స
3700 JBV2939841
పపరర: సరసమమమ జఖస యడవలర

3695 NDX1987462
పపరర: హససనత మహమమద

3720 NDX2016419
పపరర: వనసకట రరడడడ మబనగర

94-30/580

తసడడ:డ మబతతఖల రరడడ మబనగర
ఇసటట ననస:90/1/145
వయససస:36
లస: పప
94-30/582

3723 NDX2585669
పపరర: భబగఖ లకడమ దదడడ

94-30/1066

భరస : వనసకట రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:90-1-145
వయససస:31
లస: ససస స
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3724 AP151010111119
పపరర: మబసతతజ షపక

94-30/583

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:90/1/146
వయససస:57
లస: ససస స
3727 NDX1275940
పపరర: జజనకక చరతనగసడర

94-30/584

భరస : కనకర రరవప
ఇసటట ననస:90/1/148
వయససస:50
లస: ససస స
3730 AP151010111578
పపరర: దదబబయఖ అననవరపప�

94-30/587

94-182/300

తసడడ:డ వనలలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:90/1/150
వయససస:48
లస: పప
3739 AP151010111250
పపరర: ఈశశరమమ గరదద రరడడ
భరస : చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:90/1/151
వయససస:54
లస: ససస స
3742 NDX1235027
పపరర: భబవనతనరయణ డడగల

94-182/303

94-31/184

భరస : కకటట రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:75
లస: ససస స

94-30/588

3734 NDX2232767
పపరర: ససససమత దరరల

3737 NDX1456210
పపరర: సరయనతథ దరరల

3740 NDX0513630
పపరర: గరదదరరడడడ ససదదప కలమమర

3743 NDX2077494
పపరర: గబరర వశశరరధ ససరరపప

94-30/598

94-30/590

94-30/589

3735 JBV2939429
పపరర: పదతమవత దరరల

94-30/591

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:90/1/150
వయససస:43
లస: ససస స
94-182/301

3738 NDX2232726
పపరర: లకడమ శరకవణణ గరదదరరడడడ

94-30/593

భరస : ససదదప కలమమర గరదదరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-151
వయససస:23
లస: ససస స
94-30/595

3741 NDX1235035
పపరర: ససజజత డడగల

94-182/302

భరస : భబవనతనరరయణ దచగల
ఇసటట ననస:90-1-151
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/596

3744 NDX0117044
పపరర: ససకకరస ర శరఫప

94-31/183

తసడడ:డ పపరర రరమచసదడరరవప శరఫప
ఇసటట ననస:90/1/152
వయససస:33
లస: ససస స

94-31/185 3747 AP151010111097
3746 NDX2077627
పపరర: పపరర రరమ చసదడ రరవప ససరరపప
పపరర: లకడమ దససడడ

3749 NDX0167593
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ దససడడ

3752 NDX2258077
పపరర: కకటటరరడడడ దససడడ
తసడడ:డ శకరరమ రరడడ దససడడ
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:82
లస: పప

94-30/597

భరస : నతగజసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/153
వయససస:48
లస: ససస స
94-30/599

తసడడ:డ నతగజసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/153
వయససస:32
లస: పప
94-31/186

3732 NDX2232742
పపరర: అబబబల షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-149
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గబరరనధ రరవప ససరరపప
ఇసటట ననస:90/1/152
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతగజసదడ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:90/1/153
వయససస:30
లస: పప
3751 NDX2370294
పపరర: ససబబబయమమ దససడడ

3731 AP151010111156
పపరర: హహసపసన బ షపక�

94-30/586

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:90/1/148
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపరర రరమచసదడ రరవప ససరరపప
ఇసటట ననస:90/1/152
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపరర రరమచసదడరరవప శరఫప
ఇసటట ననస:90/1/152
వయససస:60
లస: ససస స
3748 NDX0749242
పపరర: భబరర వ రరడడడ దససడడ

3729 NDX1275932
పపరర: కనకర రరవప చరతనగసడర

94-30/585

తసడడ:డ చన వరయఖ
ఇసటట ననస:90/1/151
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస దచగల
ఇసటట ననస:90-1-151
వయససస:36
లస: పప
3745 NDX0118067
పపరర: జజజ నశక శరఫప

3728 NDX1275957
పపరర: నరజష కలమమర చరతనగసడర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దరరల
ఇసటట ననస:90-1-150
వయససస:25
లస: పప
94-30/594

94-182/299

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ మబవరశ మబవరశ
ఇసటట ననస:90-1-147
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దరరల
ఇసటట ననస:90-1-150
వయససస:23
లస: ససస స
94-30/592

3726 NDX1436972
పపరర: దశరథ రరమ రరడడ మబవరశ

భరస : దశరథ రరమ రరడడ మబవరశ మబవరశ
ఇసటట ననస:90-1-147
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఘన�
ఇసటట ననస:90/1/149
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-149
వయససస:31
లస: ససస స
3736 JBV2939411
పపరర: సతఖనతరరయణ దరరల

94-182/298

తసడడ:డ కనకర రరవప
ఇసటట ననస:90/1/148
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతగభబషణస�
ఇసటట ననస:90/1/148
వయససస:78
లస: పప
3733 NDX1889023
పపరర: రజశరమ షపక

3725 NDX1436980
పపరర: వనజజకడ మబవరశ

3750 AP151010111051
పపరర: నతగజసదడ రరడడడ దససడడ

94-30/600

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/153
వయససస:52
లస: పప
94-31/187

3753 NDX2750321
పపరర: పడససన కలరకలల

94-31/1081

తసడడ:డ రరమకకషర యమదవ
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:43
లస: ససస స

Page 93 of 332

3754 NDX2750479
పపరర: పడససన కలరకలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-31/1082

భరస : రరమకకషర యమదవ
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:43
లస: ససస స
3757 NDX2474286
పపరర: వనసకట కకషర పడసరద పసలరల

94-31/188

94-30/602

94-31/190

94-182/307

94-30/606

94-30/609

94-182/308

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ పపణతఖల
ఇసటట ననస:90/1/161
వయససస:51
లస: ససస స

3767 NDX2252450
పపరర: కకషర వనణణ గబబట

3770 NDX1185388
పపరర: నతగరరజశశఖర గబబట

3773 NDX2505089
పపరర: దడవ సరయ లలత పససపపలలటట

3776 NDX1188390
పపరర: వనసకటరతనస దతసరర

94-30/613

3779 NDX0513754
పపరర: గరదచ రవశసకర రరడడడ

94-30/604

3782 JBV2939072
పపరర: అననపపరర పపణతఖల
భరస : ఆసజననయరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/161
వయససస:73
లస: ససస స

3762 NDX1224039
పపరర: కలషన దడవ సప సపలర

94-31/189

3765 NDX1501692
పపరర: రరజ శశఖర దతసరర

94-182/306

3768 NDX2233054
పపరర: రమణ పపరస

94-30/605

Deleted

భరస : శసకర పపరస
ఇసటట ననస:90-1-157
వయససస:44
లస: ససస స
94-30/607

3771 NDX2233047
పపరర: శసకర పపరస

94-30/608

తసడడ:డ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:90-1-157
వయససస:47
లస: పప
94-30/610

3774 NDX3008331
పపరర: అనసష కకసడపలర

94-31/1085

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:90-1-158
వయససస:28
లస: ససస స
94-30/611

3777 AP151010111132
పపరర: శరసత శక గరదచ

94-30/612

భరస : రవశసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/160
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/614

తసడడ:డ సససదర రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/160
వయససస:60
లస: పప
94-30/616

94-30/601

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-1-156
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90/1/159
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/160
వయససస:38
లస: పప
3781 NDX2034585
పపరర: శశశలజ పపణతఖల

94-182/305

తసడడ:డ సరయ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:90-1-158
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతగ రరజ పళన
ఇసటట ననస:90-1-158
వయససస:29
లస: ససస స
3778 NDX0513739
పపరర: గరదచ రవ కరసత రరడడడ

3764 NDX1346923
పపరర: శవ కలమమరర సప సపలర

3759 AP151010111162
పపరర: లకడమ సప సపలర

భరస : నతగ ససదబయఖ సప సపలర
ఇసటట ననస:90/1/156
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:90/1/157
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజ వ ససబడహమణఖస గబబట
ఇసటట ననస:90-1-157
వయససస:68
లస: పప
3775 NDX1630400
పపరర: ఈశశరర పళన

94-30/603

భరస : నతగ రరజశశఖర గబబట
ఇసటట ననస:90-1-157
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప గబబట
ఇసటట ననస:90-1-157
వయససస:63
లస: ససస స
3772 NDX2252468
పపరర: నతగజశశర రరవప గబబట

3761 AP151010111086
పపరర: శవయఖ సప సపలర

94-31/1084

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:90/1/156
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ సప సపలర సప సపలర
ఇసటట ననస:90-1-156
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ సప సపలర సప సపలర
ఇసటట ననస:90-1-156
వయససస:34
లస: పప
3769 NDX2252252
పపరర: అలవనలల మసగమమ గబబట

94-182/304

తసడడ:డ గసగబలల
ఇసటట ననస:90/1/156
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ సప సపలర
ఇసటట ననస:90/1/156
వయససస:35
లస: పప
3766 NDX1346931
పపరర: నతగరరజ సప సపలర

3758 NDX1540591
పపరర: వనసకట లకడమ పసలరల

3756 NDX2750412
పపరర: వసశ కకషర యమదవ కలరకలల

తసడడ:డ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర పసలరల
ఇసటట ననస:90-1-154
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:90/1/156
వయససస:32
లస: పప
3763 NDX1224062
పపరర: నతగ ససదబయఖ సప సపలర

94-31/1083

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:90-1-153
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప పసలరల
ఇసటట ననస:90-1-154
వయససస:38
లస: పప
3760 NDX0710897
పపరర: వనసకట రమణ సప సపలర

3755 NDX2826501
పపరర: పకథదశ కకషర కలరకలల

3780 JBV2939296
పపరర: ససజనశక పపణతఖల

94-30/615

భరస : ససరజష రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/161
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/617

3783 JBV2939304
పపరర: ససరజష రరడడడ పపణతఖల

94-30/618

తసడడ:డ ఆసజననయరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/161
వయససస:54
లస: పప
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3784 JBV2939080
పపరర: ఆసజననయ రరడడడ పపణతఖల

94-30/619

తసడడ:డ సరరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/161
వయససస:80
లస: పప
3787 NDX0428953
పపరర: రరఘవరరడడడ దతటర

94-30/622

94-30/1275

94-30/625

94-30/628

94-30/631

94-30/633

94-30/636

భరస : అనసతయఖ� కకయఖలసపరటట
ఇసటట ననస:90/1/180
వయససస:77
లస: ససస స
3808 NDX2505097
పపరర: ఆసజననయబలల గరల

భరస : ఖమదర వల పసరల
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:26
లస: ససస స

94-30/626

3797 JBV2939106
పపరర: ససతమమ� పపల�

3800 JBV2939098
పపరర: చనన� పపల�

3803 JBV2940187
పపరర: జజఖత� కకయఖలసపరటట�

94-30/639

94-30/629

3792 NDX2252278
పపరర: రగహహణణ గబసటటపలర

94-30/624

3795 NDX0871533
పపరర: చసదడశశఖర రరవప మబపరషళర

3798 NDX0723635
పపరర: చగడడశశరర గబసడచపలర �

94-30/630

94-30/632

3801 NDX3071560
పపరర: కరమమశశరరరవప పపల

94-182/1462

తసడడ:డ చనతనరరవప పపల
ఇసటట ననస:90-1-171
వయససస:31
లస: పప
94-30/634

3804 NDX2505113
పపరర: చననకస గరల

94-30/635

భరస : వరరసజననయబలల� కకయఖలసపరటట
ఇసటట ననస:90/1/180
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల గరల
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:44
లస: ససస స

3806 JBV2940179
పపరర: శకనవరస� కకయఖలసపరటట�

94-30/637

3807 AP151010111183
పపరర: వరరసజననయబలల
కకయఖలసపరటట�
తసడడ:డ అనసతయఖ� కకయఖలసపరటట
ఇసటట ననస:90/1/180
వయససస:41
లస: పప

94-30/640

3810 NDX2794451
పపరర: ఖమదర వల షపక

3809 AP151010111305
పపరర: అనసతయఖ కకయఖలసపరటట�

3812 NDX1501817
పపరర: శకలకడమ కకవలసపరటట
భరస : రరమమసజననయబలల కకవలసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:28
లస: ససస స

94-30/627

భరస : భకరరవప�
ఇసటట ననస:90/1/171
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చసచయఖ� కకయఖలసపరటట
ఇసటట ననస:90/1/180
వయససస:67
లస: పప
94-31/1088

94-32/33

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:90-1-167
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అనసతయఖ� కకయఖలసపరటట
ఇసటట ననస:90/1/180
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:49
లస: పప
3811 NDX2794485
పపరర: తరరపఠమమ పసరల

3794 NDX0879338
పపరర: మమధవ రరవప గబసటటపలర

3789 NDX1135581
పపరర: ససతమమ తషపరకలల

భరస : మమధవ రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-1-167
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:90/1/171
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గరల
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:24
లస: ససస స
3805 AP151010111302
పపరర: కకసడమమ కకయఖలసపరటట�

94-31/1086

భరస : చనన� �
ఇసటట ననస:90/1/171
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ భకరరవప
ఇసటట ననస:90/1/171
వయససస:36
లస: పప
3802 NDX2505014
పపరర: వనసకట మహహశశర రరడడడ గరల

3791 NDX2960805
పపరర: భబణబ పడకరశ రరవనసతల

94-30/621

భరస : నతగరరరడడడ తషపరకలలల
ఇసటట ననస:90-1-165
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-1-167
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:90/1/171
వయససస:30
లస: ససస స
3799 NDX0723916
పపరర: వనసకట అరరర న గబసడచపలర

94-30/623

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరవనసతల
ఇసటట ననస:90-1-166
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:90-1-167
వయససస:53
లస: ససస స
3796 NDX0495663
పపరర: లకడమ� పపల�

3788 JBV2939379
పపరర: వనసకట రరడడడ దతటర

3786 JBV3693991
పపరర: వనసకట రవ కకరణ కరమశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:90-1-162
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/162
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవనసతల
ఇసటట ననస:90-1-166
వయససస:53
లస: పప
3793 NDX0879767
పపరర: లకడమ మబపరషళర

94-30/620

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/162
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/162
వయససస:41
లస: పప
3790 NDX3177482
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవనసతల

3785 JBV2939387
పపరర: వమల దతటర

94-30/638

94-31/1087

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:27
లస: పప
94-182/309

3813 NDX1337765
పపరర: శకలకడమ కకవలపరటట

94-182/310

భరస : రరమమసజననయబలల కకవలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:29
లస: ససస స
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94-182/311 3815 NDX1337773
94-182/312 3816 NDX1889098
3814 NDX1501734
పపరర: రరమమసజననయబలల కకవలసపరటట
పపరర: రరమమసజననయబలల కకవలసపరటట
పపరర: లకడమ కళరస

తసడడ:డ అనసతయఖ కకవలసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:36
లస: పప
3817 NDX1392398
పపరర: శకనవరస కకమరరశశటట

తసడడ:డ అనసతయఖ కకవలపరటట
ఇసటట ననస:90-1-180
వయససస:37
లస: పప
94-182/314

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమరరససటట
ఇసటట ననస:90-1-181
వయససస:26
లస: పప
3820 JBV2939783
పపరర: సరమమమ జఖస� పపరస�

94-30/641

94-19/599

94-31/1089

3821 JBV2939700
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పపరస

భసధసవప: పడమల జజససపసన
ఇసటట ననస:90-1-192,Flat No. 401
వయససస:18
లస: పప
94-181/89

భరస : దడవయఖ గబపస
ఇసటట ననస:90-1-195
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడచ షపక
ఇసటట ననస:90-01-196
వయససస:18
లస: పప
3838 NDX0496141
పపరర: నరమద రరయడడ

94-31/1090

94-30/646

94-193/1292

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చచదరర వననగళళ
ఇసటట ననస:90/1/202
వయససస:59
లస: పప

3828 NDX3080058
పపరర: శక వదఖ రరడడడ లలలమ

3833 NDX2414340
పపరర: యబగరసధర పరత

3834 NDX2666444
పపరర: పడసరద ఇకలసరరస

3839 NDX0513564
పపరర: రరయడడ మలర కరరరర న రరవప

3842 NDX1006543
పపరర: దదపక వననగళళ
తసడడ:డ కరశలమస నతధ వననగళళ
ఇసటట ననస:90-1-202
వయససస:29
లస: పప

94-30/643

94-31/1091

3831 SQX1758069
పపరర: మహలకడమ పఠరన
భరస : యబగసధర పఠరన
ఇసటట ననస:90/1/193
వయససస:40
లస: ససస స

3836 NDX1354349
పపరర: మహలకకమ గబదడబటట

94-31/191

3825 NDX1070945
పపరర: వనసకట అరవసద కలమమర రరడడడ
పలసరన
తసడడ:డ వరరరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/190
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:90-1-192,FNO 303,PREM
వయససస:31
లస: ససస స
94-181/90

95-181/951

94-181/1199

తసడడ:డ శవ నతగజశశర రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:90-1-195
వయససస:30
లస: పప
94-30/644

3837 NDX1354331
పపరర: ఓబబల గబదడబటట

94-30/645

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/199
వయససస:52
లస: పప
94-30/647

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90/1/201
వయససస:46
లస: పప
94-30/649

3822 NDX2370369
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ పపరస

భరస : శకనవరస రరడడడ లలలమ
ఇసటట ననస:90-1-192
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఓబబల
ఇసటట ననస:90/1/199
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరవప
ఇసటట ననస:90/1/201
వయససస:42
లస: ససస స
3841 AP151010111522
పపరర: కరశలమస నతధ వననగళళ

94-30/642

తసడడ:డ దడవయఖ పరత
ఇసటట ననస:90-1-195
వయససస:52
లస: పప
94-31/1070

94-182/316

తసడడ:డ ననప రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90-1-184
వయససస:79
లస: పప

భరస : శరమబఖయయల రరజ శశఖర బబ బబల
ఇసటట ననస:90-1-192
వయససస:18
లస: ససస స

94-31/1092 3830 NDX1101112
3829 NDX2808897
పపరర: శరమబఖయయల రరజ శశఖర బబ బబల
పపరర: రరధదకర చడదచళళ

3835 NDX2987261
పపరర: ససలమసన షపక

94-30/757

3824 NDX0985101
పపరర: రరకకమన పలసరన

3827 NDX2808863
పపరర: పడమల జజససపసన

3819 NDX1392414
పపరర: వనసకట నరసయఖ కకమరరశశటట
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమరరససటట
ఇసటట ననస:90-1-181
వయససస:32
లస: పప

భరస : కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-190
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:90-1-192
వయససస:38
లస: పప

3832 NDX2479129
పపరర: చసదడకలబబయ

94-182/315

తసడడ:డ నతరపరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1 184
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎ కలమమర రరడడ పలసరన
ఇసటట ననస:90-1-190
వయససస:20
లస: ససస స
3826 NDX1089614
పపరర: రరసబబబబ చడడలమర

భరస : పపరర చసదడ రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-181
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమరరససటట
ఇసటట ననస:90-1-181
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ పపరస
ఇసటట ననస:90/1/184
వయససస:68
లస: ససస స
3823 NDX2695948
పపరర: ససరఖ అనశత పలసరన

3818 NDX1392406
పపరర: కకషర కకమరరశశటట

94-182/313

3840 AP151010111521
పపరర: శశకళ వననగళళ

94-30/648

భరస : కరశలమస నతధ వననగళళ
ఇసటట ననస:90/1/202
వయససస:55
లస: ససస స
94-31/192

3843 NDX1006550
పపరర: కరరరసక వననగళళ

94-31/193

తసడడ:డ కరశలమస నతధ వననగళళ
ఇసటట ననస:90-1-202
వయససస:34
లస: పప
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3844 NDX2502193
పపరర: పడవలర క యరజనడడ
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94-31/194

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ యరజనడడ
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:31
లస: ససస స
3847 NDX2502151
పపరర: శవ శసకర కలపషల

94-31/197

94-30/650

94-31/202

94-31/205

94-31/941

94-194/1163

94-32/34

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చడరరకకరర
ఇసటట ననస:90-1-215
వయససస:67
లస: పప

3857 NDX0516112
పపరర: సరధస పదతమవత

3860 NDX3040292
పపరర: నతగ చతసదదన మబదదబననన

3863 AP151010114487
పపరర: వజయలకడమ దబబకకటట

3866 NDX2183226
పపరర: యమమన పపలకకసడ

94-31/211

3869 NDX1224013
పపరర: వనసకట శశష సరయ పపపరషల

94-31/206

3872 NDX1224047
పపరర: రమమదడవ అరరకటర
భరస : శవ పడసరద రరడడడ ఆరజకటర
ఇసటట ననస:90-1-217
వయససస:29
లస: ససస స

3852 NDX1016419
పపరర: లలమవత భవనస భవనస

94-31/201

3855 NDX2047539
పపరర: శకలకడమ చచవపల

94-31/204

3858 NDX0592774
పపరర: బబలకకషర సరధస

94-31/207

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరధస
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:41
లస: పప
94-31/1093

3861 NDX3040268
పపరర: లల నతగ దసరర మబదదబననన

94-31/1094

తసడడ:డ ససత రరమదతసస మబదదబననన
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:19
లస: ససస స
94-31/208

3864 AP151010114346
పపరర: వనసకటరమణ దబబకకటట

94-31/209

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దబబకకటట
ఇసటట ననస:90-1-212
వయససస:41
లస: పప
94-30/651

3867 NDX2017375
పపరర: వజయ లకడమ చచరరకకరర

94-31/210

భరస : సరయ కలమమర చడరరకకరర
ఇసటట ననస:90-1-215
వయససస:61
లస: ససస స
94-31/212

తసడడ:డ పదమనతభ రరవప పపపరషల
ఇసటట ననస:90-1-215
వయససస:26
లస: పప
94-31/214

94-31/199

భరస : శకనవరస రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:90-1-209
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకధర పపలకకసడ
ఇసటట ననస:90-1-214
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనతభ రరవప పపపరషల
ఇసటట ననస:90-1-215
వయససస:23
లస: పప
3871 NDX2017367
పపరర: సరయ కలమమర చచరరకకరర

94-31/203

భరస : వనసకటటశశరరర దబబకకటట
ఇసటట ననస:90-1-212
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : సరమమమ జఖస� పషషఖషళళటట
ఇసటట ననస:90-1-212
వయససస:55
లస: పప
3868 NDX2119742
పపరర: మననజ పపపరషల

3854 NDX0950162
పపరర: బడహమనసదరరడడడ భవనస

3849 NDX2370401
పపరర: హనసమసత రరవప రరవప

భరస : రరఘవనసదడరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-1-208
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమదతసస మబదదబననన
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:20
లస: పప
3865 NDX0168781
పపరర: శశఖర పససపపలలటట�

94-31/200

భరస : బబలకకషర సరధస సరధస
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:90-1-211
వయససస:24
లస: ససస స
3862 NDX2683084
పపరర: సరయ శశధర మరక

3851 NDX0949198
పపరర: అననపపరర భవనస

94-31/196

తసడడ:డ రరఘవపలల కలపర
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రతతనరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-1-208
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చచవపల
ఇసటట ననస:90-1-209
వయససస:45
లస: పప
3859 NDX2642650
పపరర: లకడమ పడసనన మరక

94-31/198

భరస : బడతహమనసదరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-1-208
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసదరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-1-208
వయససస:38
లస: పప
3856 NDX2047554
పపరర: శకనవరస రరవప చచవపల

3848 NDX2502219
పపరర: శకధర కలపషల

3846 NDX2370393
పపరర: పదతమవత కలపషలమ

భరస : హనసమసత రరవప కలపర
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప కలపషల
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సశరర
ఇసటట ననస:90-1-207
వయససస:55
లస: ససస స
3853 JBV2948222
పపరర: రరఘవనసదడ రరడడడ భవనస

94-31/195

భరస : శకధర కలపషల
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప కలపషల
ఇసటట ననస:90-1-206
వయససస:34
లస: పప
3850 AP151010111346
పపరర: కనకదసరర దతసరర

3845 NDX2502185
పపరర: వరసవ సతఖ కలపషల

3870 NDX0172056
పపరర: పదమనతభరరవప పపపరషల

94-31/213

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పపపరషల
ఇసటట ననస:90-1-215
వయససస:56
లస: పప
94-31/215

3873 NDX1224021
పపరర: శవ పడసరద రరడడడ గగటట స

94-31/216

తసడడ:డ వనసకట నరరసరరడడడ గగటట స
ఇసటట ననస:90-1-217
వయససస:40
లస: పప
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3874 NDX0678250
పపరర: వనసకటనరరసరరడడడ గగటట స
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94-31/217

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ గగటట స
ఇసటట ననస:90-1-217
వయససస:65
లస: పప
3877 NDX0086876
పపరర: సరయ కకప నవన చచదరర సజజర

94-31/220

94-182/317

3889 AP151010114572
పపరర: నతరరయణమమ నసనన

94-31/223

94-182/319

94-31/227

94-182/321

భరస : శవనతరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:90-1-224
వయససస:60
లస: ససస స

94-31/224

3887 MLJ3216538
పపరర: శకనవరసరరవప జసగస

3890 AP151010114571
పపరర: ససబడమణఖస నసనన

3893 NDX1145580
పపరర: మబవరశ శకధర

94-182/323

3896 NDX1827965
పపరర: ససత లకడమ నమన

95-185/769

94-182/328

3899 NDX3018603
పపరర: మబవశ రరమకకషర

3882 NDX0630848
పపరర: జయ రసజత వసజజ

94-31/222

3885 NDX2122216
పపరర: ఎజడ బబబబ వసజ

94-31/225

3888 AP151010114220
పపరర: పడమలమరరణణ నసనన

94-31/228

3891 NDX1220656
పపరర: రరమతషలసస గసగరరరడడడ

94-182/320

భరస : లకకమ రరడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-222
వయససస:34
లస: ససస స
94-31/229

3894 NDX1501775
పపరర: రరమ దడవ మమరక

94-182/322

భరస : వనసకట శవయఖ మమరక
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:36
లస: ససస స
94-182/324

3897 NDX1756115
పపరర: కకశశర కలమమర నమన

94-182/325

తసడడ:డ ససవర రరమ పడసరద నమన
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:38
లస: పప
94-31/1096

3900 JBV0846618
పపరర: ససనత తననరర

94-182/327

భసధసవప: శకధర మబవశ
ఇసటట ననస:90-1-223/1 OLD26-44-92/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:90-1-224
వయససస:34
లస: ససస స

3902 AP151010477140
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తననరర

3903 AP151010477549
పపరర: శవనతరరయణ తననరర

తసడడ:డ శవనతనరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:90-1-224
వయససస:42
లస: పప

94-31/226

భరస : వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:90-1-222
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససవర రరమ పడసరద నమన
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/326

94-31/1095

తసడడ:డ జజన వసజ
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర మబవరశ
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప నమన
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:58
లస: పప
3901 NDX0364380
పపరర: నరమలమ దడవ తననరర

3884 NDX1007285
పపరర: రమమశ వసజజ

3879 NDX3004207
పపరర: రరజ పభబథదన

భరస : ససరజష బబబబ వసజజ
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ నసనన
ఇసటట ననస:90-1-222
వయససస:73
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర నమన
ఇసటట ననస:90-1-223
వయససస:41
లస: ససస స
3898 NDX1827858
పపరర: ససవర రరమ పడసరద నమన

94-182/318

తసడడ:డ నరసయఖ జసగస
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరజడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-222
వయససస:39
లస: పప
3895 NDX1827981
పపరర: తషలసస పదమ నమన

3881 NDX1539628
పపరర: ససమత పరబతస న

94-31/219

తసడడ:డ జవ రతనస పభతభ
ఇసటట ననస:90-1-220
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఏ�రర బబబబ వసజజ
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస నసనన
ఇసటట ననస:90-1-222
వయససస:68
లస: ససస స
3892 NDX1220664
పపరర: లకకమ రరడడడ గసగరరరడడడ

94-31/221

భరస : రరజ పరబతస న
ఇసటట ననస:90-1-220
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎజజడ బబబబ వసజజ
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:39
లస: పప
3886 NDX1834242
పపరర: వనసకట నతగ కకషర మనతకడ
పసథసగర
భరస : శవ రరమకకషర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:90-1-221
వయససస:44
లస: ససస స

3878 NDX0086868
పపరర: శవరరమకకకషర పడసరద సజజర

3876 NDX0682484
పపరర: వసససధర వనమమరర

భరస : శవరరమ కకషర పడసరద వనమమరర
ఇసటట ననస:90-1-219
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణరరవప సజజర
ఇసటట ననస:90-1-219
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరస బబ య
ఇసటట ననస:90-1-220
వయససస:37
లస: ససస స
3883 NDX0546176
పపరర: ససరజష బబబబ వసజజ

94-31/218

భరస : శవరరమకకషర పడసరద సజజర
ఇసటట ననస:90-1-219
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకకషర పడసరద సజజర
ఇసటట ననస:90-1-219
వయససస:30
లస: పప
3880 NDX1860569
పపరర: తడజసవరన బబ య

3875 NDX0914424
పపరర: లకడమ మమనస సజజర

94-182/329

94-182/330

తసడడ:డ అపషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:90-1-224
వయససస:70
లస: పప
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3904 NDX2370419
పపరర: రరకజశ రరడడడ రరవప
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94-31/230

తసడడ:డ మధసససదన రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:90-1-225
వయససస:26
లస: పప
3907 JBV2947281
పపరర: వజయ ససరప రరడడడ

94-31/233

94-31/237

94-205/817

94-31/240

94-31/243

94-182/332

94-192/62

94-31/247

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ ఆకకరర
ఇసటట ననస:90-1-232
వయససస:40
లస: పప
3931 NDX2680734
పపరర: తరరపథదరరజ ఠమమసపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-1-232
వయససస:36
లస: పప

94-31/238

3917 AP151010114330
పపరర: సరళళదడవ ఆరర

3920 NDX2427946
పపరర: వనసకటయఖ దగబరపరటట

3923 NDX2407336
పపరర: అననపపరర అరర

3926 NDX2407302
పపరర: సరళళదడవ ఆరర

94-31/241

3912 NDX1424688
పపరర: నవన కలమమర పరడతపత

3915 NDX0682666
పపరర: అననపపరర అరర

94-31/244

3921 AP151010114004
పపరర: శకరరమబలల ఆరర

94-31/242

94-31/245

తసడడ:డ రరఘవయఖ అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:70
లస: పప
94-182/333

3924 NDX2407625
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప అరర

94-192/61

తసడడ:డ శకరరమబలల అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:45
లస: పప
94-182/334

3927 NDX2258200
పపరర: అరరణ ఆకకరర
భరస : పప లరరడడడ ఆకకరర
ఇసటట ననస:90-1-232
వయససస:37
లస: ససస స

3929 NDX0636431
పపరర: బ నరసససహరరవప బబణతల

3930 NDX2681054
పపరర: అదద లకడమ తతమమసపటట

భరస : నరసససహ రరవప బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-232 5TH LINE
వయససస:61
లస: ససస స

94-31/239

3918 AP151010114068
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరర

భరస : శకరరమబలల ఆరర
ఇసటట ననస:90-1-231OldDoorNumber26-44
వయససస:65
లస: ససస స

3932 NDX2474229
పపరర: సతఖవత బబణతల

94-182/331

తసడడ:డ శకరరమబలల అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:43
లస: పప

94-31/248

తసడడ:డ వససత రరవప బబణతల
ఇసటట ననస:90-1-232
వయససస:66
లస: పప
94-119/786

94-31/236

భరస : శకనవరసరరవప అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:72
లస: పప
3928 NDX2258069
పపరర: పప ల రరడడడ ఆకకరర

3914 JBV2947133
పపరర: ససనత ఆరర

3909 NDX0592410
పపరర: పపరర చనబ న రరడడడ వణబకకరర

తసడడ:డ రరమ కకషర పడతపరత
ఇసటట ననస:90-1-230
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:39
లస: ససస స
3925 NDX2407633
పపరర: శకరరమబలల అరర

94-61/918

భరస : శకరరమబలల అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:45
లస: పప
3922 NDX2407344
పపరర: ససనత అరర

3911 NDX2403426
పపరర: జజనతరఱ న రరవప దదడడడ

94-31/232

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడ లలట వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-228
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప అరర
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-1-231
వయససస:51
లస: ససస స
3919 AP151010114848
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఆరర

94-31/234

తసడడ:డ నతగజసదడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-230
వయససస:48
లస: పప

భరస : జనతరబన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:90-1-230
వయససస:46
లస: ససస స
3916 NDX2427920
పపరర: వనసకరటరతనస దగబరపరటట

3908 JBV2947299
పపరర: ధనలకడమ వణబకకరర

3906 NDX2258317
పపరర: పడసనన వణబకకరర

భరస : కకషప ర రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-228
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతరరయణరరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-228
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-228
వయససస:35
లస: పప
3913 NDX2408599
పపరర: రరజఖలకడమ దదడడడ

94-31/231

తసడడ:డ మధసససదన రరడడ గరల
ఇసటట ననస:90-1-225
వయససస:29
లస: పప

భరస : లసగ రరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-228
వయససస:46
లస: ససస స
3910 NDX0592469
పపరర: కకషప ర రరడడడ వణబకకరర

3905 NDX2370427
పపరర: నకజశ రరడడడ రరవప

94-31/246

94-31/943

భరస : తరరపతరరజ
ఇసటట ననస:90-1-232
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/274

3933 NDX0945485
పపరర: వజయలకడమ వణబకకరర

94-31/249

భరస : పడసరదరరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:36
లస: ససస స
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3934 NDX2017276
పపరర: లలత కలమమరర వణబకకరర

94-31/250

భరస : వరరఘవ రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:58
లస: ససస స
3937 JBV2948800
పపరర: దసరరరపడసరద పటట
ట రర

94-31/253

94-182/335

94-30/653

94-31/258

94-31/261

94-182/339

94-182/342

తసడడ:డ లమల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:61
లస: పప

3947 NDX2263473
పపరర: పదమ చరర

3950 NDX1540948
పపరర: జయశక చదలవరడ

3953 NDX1378926
పపరర: పడతసపరటట లలత

3956 NDX2066430
పపరర: మమధవ నలర గటర

94-182/345

3959 NDX1378934
పపరర: పడతసపరటట వజయ

94-31/259

3962 NDX2066422
పపరర: కకషర పడసరద నలర గటర
తసడడ:డ శశషరవతతరస నలర గటర
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:66
లస: పప

3942 NDX0635862
పపరర: తషలసస నసదతఖల

94-30/652

3945 NDX2258309
పపరర: మమనక చరర

94-31/257

3948 NDX2402444
పపరర: అవనతశ రరడడడ గరడచ

94-31/260

తసడడ:డ వనసకటనరరల రరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:23
లస: పప
94-182/337

3951 NDX1938622
పపరర: సరయ శక త కరవనరరపరకస

94-182/338

తసడడ:డ చసదడశశఖర కరవనరరపరకస
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:30
లస: ససస స
94-182/340

3954 NDX1938531
పపరర: బబబ సరగజ కరవనరరపరకస

94-182/341

భరస : చసదడశశఖర కరవనరరపరకస
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:51
లస: ససస స
94-182/343

3957 NDX1754754
పపరర: హనసమమయమమ బబలరసకకసడ

94-182/344

భరస : పరనయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:82
లస: ససస స
94-182/346

తసడడ:డ ఫసలప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:52
లస: పప
94-182/348

94-31/255

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చరర
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకషర పడసరద నలర గటర
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసన సరహహబ తమద
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:35
లస: పప
3961 NDX0627547
పపరర: అసన సరహహబ సయఖద

94-31/256

భరస : వజయ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఆసన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:53
లస: ససస స
3958 NDX0627802
పపరర: నతగమర వల తమద

3944 NDX2402451
పపరర: సరయ గరతక గరడచ

3939 AP151010114675
పపరర: పడసరదరరడడడ వణబకకరర

భరస : బకకల రరడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మరక
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసద వర రరడబ డ దసడడగర
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:47
లస: ససస స
3955 NDX0547307
పపరర: ఖమససస ససజదత సయఖద

94-182/336

భరస : శకనవరస రరడడ చరర
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర రరడడడ చరర
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:49
లస: పప
3952 NDX1235175
పపరర: భదడమమ దసడడగర

3941 NDX1221621
పపరర: చసటటబబబబ యరరక

94-31/252

తసడడ:డ వరరరఘవరరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనరరల రరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చర
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:25
లస: ససస స
3949 NDX2258408
పపరర: శకనవరస రరడడడ చరర

94-31/254

తసడడ:డ కకషర యరరక
ఇసటట ననస:90-1-234
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతగర రరడడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-1-235
వయససస:48
లస: పప
3946 NDX2258283
పపరర: కలమఖణణ రరడడ చర

3938 AP151010114674
పపరర: కరరణతకరరరడడడ వణబకకరర

3936 JBV2948891
పపరర: వనసకటకలమమరర పటట
ట రర

తసడడ:డ మధసససధనరరవప పటట
ట రర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవరరడడడ వణబకలరర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:40
లస: పప

భరస : చసటటబబబబ యరరక
ఇసటట ననస:90-1-234
వయససస:35
లస: ససస స
3943 NDX0629576
పపరర: బకకల రరడడడ నసదతఖల

94-31/251

భరస : మధసససధనరరవప పటట
ట రర
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనరరవప patturi
ఇసటట ననస:90-1-233
వయససస:38
లస: పప
3940 NDX1221613
పపరర: లకకమ యరరక

3935 NDX0682732
పపరర: కనకమహలకడమ పటట
ట రర

3960 NDX1938382
పపరర: చసదడశశఖర కరవనరరపరకస

94-182/347

తసడడ:డ శకరరమబలల కరవనరరపరకస
ఇసటట ననస:90-1-236
వయససస:56
లస: పప
94-182/349

3963 NDX1252774
పపరర: అసకమమ నసదతఖల

94-31/262

భరస : భబససరరరవప
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:27
లస: ససస స
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94-31/263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసడతల
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:31
లస: పప
3967 NDX2767275
పపరర: వనసకటటశశరరర పసడతల

94-31/1097

94-31/1100

94-31/266

94-31/269

94-31/271

94-182/350

94-182/353

భరస : వనసకట రరమయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:90/1/396
వయససస:53
లస: ససస స

3977 JBV2947018
పపరర: శకనవరసరరడడడ కళళస

3980 JBV2947208
పపరర: దసరర కలమమరర చచనతన రరడడ

3983 NDX1220698
పపరర: ససనత యయరరవ

3986 NDX1220706
పపరర: శకనవరస రరడడడ యయరరవ

94-30/655

3989 NDX0087304
పపరర: సశరరజఖ లకకమ తతడడవరయ

94-31/270

3992 NDX0794230
పపరర: వనసకట రరమయఖ గగరసటర
తసడడ:డ వరరసరశమ గగరసటర
ఇసటట ననస:90/1/396
వయససస:57
లస: పప

3972 NDX2782621
పపరర: ససనత గసడసరర

94-31/1102

3975 NDX1600890
పపరర: శక కరసత రరడడడ చచనతనరరడడ

94-31/268

3978 NDX2600252
పపరర: ససదరలన రరడడడ కలర స

94-31/944

తసడడ:డ శకనవరసరస రరడడ కలర స
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:28
లస: పప
94-31/272

3981 JBV2947190
పపరర: కకరణ రరడడడ చచనతన రరడడ

94-31/273

తసడడ:డ వనసకరటబడమ రరడడడ చచనతనరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-239
వయససస:46
లస: పప
94-182/351

3984 NDX1806167
పపరర: కకవ శరరద

94-182/352

భరస : కకవ వశరశపత కకవ
ఇసటట ననస:90-1-274
వయససస:61
లస: ససస స
94-182/354

3987 NDX2101889
పపరర: జజఖత మననన

94-30/654

తసడడ:డ sambasiva రరవప మననన
ఇసటట ననస:90/1/349
వయససస:35
లస: ససస స
94-30/656

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:90/1/352
వయససస:80
లస: ససస స
94-30/658

94-31/1099

తసడడ:డ కకరణ రరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజడకడ యయరరవర
ఇసటట ననస:90-1-274
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మననన
ఇసటట ననస:90/1/349
వయససస:54
లస: ససస స
3991 NDX0789909
పపరర: జజనకక రమణ గగరసటర

94-31/267

భరస : శకనవరస రరడడడ యయరరవర
ఇసటట ననస:90-1-274
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకవ వశరశపత మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:90-1-274
వయససస:41
లస: పప
3988 NDX2101871
పపరర: జజనకక మననన

3974 JBV2947026
పపరర: ఆదదలకడమ కళళస

3969 NDX3004124
పపరర: తరరపఠమమ యడవలర

భరస : నవన గసడసరర
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకరణ రరడడడ చచనతనరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-239
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప CH
ఇసటట ననస:90-1-245
వయససస:24
లస: ససస స
3985 NDX1806100
పపరర: కకవ మలమఖదదడ

94-31/1101

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ రరడడడ చచనతనరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-239
వయససస:24
లస: ససస స
3982 NDX1806225
పపరర: మమనక వసకర

3971 NDX2767317
పపరర: వజయలకడమ పసడతల

94-31/265

భరస : ససబబరరయబడడ యడవలర
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:27
లస: పప
3979 NDX1600866
పపరర: శకలకడమ చచనతనరరడడ

94-31/1098

భరస : శకనవరససలల పసడతల
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససదరలన రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-1-238
వయససస:24
లస: ససస స
3976 NDX2369999
పపరర: అవనతష రరడడడ కళరస

3968 NDX2767291
పపరర: కకచచమమ పసడతల

3966 NDX0636316
పపరర: ససబబబరరయబడడ యడవలర

తసడడ:డ గబరవయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పసడతల
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయబడడ యడవలర
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:37
లస: ససస స
3973 NDX2370005
పపరర: ఉష కకరణమయ రరడడ కళరస

94-31/264

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శదబయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:90-1-237
వయససస:58
లస: పప
3970 NDX2794444
పపరర: తరరపఠమమ యడవలర

3965 NDX1252766
పపరర: భబససరరరవప నసదతఖల

3990 NDX1256338
పపరర: వరలకకమ చటటట

94-30/657

భరస : రరమగగపరలశరససస స చటటట
ఇసటట ననస:90/1/394
వయససస:55
లస: ససస స
94-30/659

3993 NDX0126029
పపరర: వనమబల గబరరనతథస

94-182/355

తసడడ:డ పసదబ నరసససహ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:90-1-1022
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: సతఖవరణణ బసడతరర
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94-182/356

భరస : శకనవరస రరవప బబనడతరర
ఇసటట ననస:90-1-1069
వయససస:29
లస: ససస స
3997 NDX0429407
పపరర: మమలకకసడయఖ దగబరపరటట

94-30/661

94-30/662

94-30/1287

94-31/277

భరస : రరసబబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:44
లస: ససస స
4009 NDX1757832
పపరర: ససమ చదలవరడ

94-182/358

94-182/361

94-182/364

భరస : ఆసజననయబలల చససడడరర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:49
లస: ససస స

94-182/1483

94-31/280

4005 NDX3274842
పపరర: రసబబబబ చదలవరడ

94-15/806

4007 NDX0697649
పపరర: రరసబబబబ చదలవరడ

4008 NDX3004165
పపరర: రరణతదడవ సససగ అనసతరస

4010 NDX1987322
పపరర: కకరణమయ కకసదబబల

4013 NDX1221605
పపరర: రరజజశశఖర చదలవరడ

4016 NDX0728048
పపరర: రరమచసదతడరరడడడ దడవరరడడడ

4019 NDX0643361
పపరర: వరలకడమ అబమబరర

4022 NDX0055954
పపరర: సతఖవత అననసరరజ
భరస : లకడమ నరసససహ అననసరరజ
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:80
లస: ససస స

94-31/276

94-30/664

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:54
లస: పప

94-31/278

94-31/1113

తసడడ:డ సససగ అనసతరస
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:56
లస: పప
94-182/359

4011 NDX1827593
పపరర: జయశక చదలవరడ

94-182/360

భరస : రరసబబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:45
లస: ససస స
94-182/362

94-182/363
4014 NDX1630525
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ రరడడడ గరడచ

తసడడ:డ చననప రరడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:28
లస: పప
94-182/365

4017 NDX2402469
పపరర: శకనవరసరరవప పసనననపప

94-31/279

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పసనననపప
ఇసటట ననస:90-2-244
వయససస:47
లస: పప
94-182/366

భరస : ఆదదనతరరయణ అబమబరర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:29
లస: ససస స
94-182/368

4002 JBV2940062
పపరర: నతగరరజ� పరరశర�

భరస : ఏసస రరడడడ వరజజడల
ఇసటట ననస:90-2-242,nagasai towers
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతడడపలర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:53
లస: పప
4021 NDX0055947
పపరర: ఆదదలకడమ చససడసరర

4004 NDX3106499
పపరర: ససబబయమమ వజజడల

3999 NDX2402394
పపరర: సతఖనతరరయణ మదసగబల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� పరరశర
ఇసటట ననస:90/2/143
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:29
లస: పప
4018 NDX1252600
పపరర: రవ శక నతగజశ తతడడపలర

94-30/663

భరస : తడనతథ చచదరర చతవర
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:84
లస: ససస స
4015 NDX0985333
పపరర: వజయ భబససర రరడడడ దడవరరడడడ

4001 NDX2505063
పపరర: వజయ దసరర శక పరరస

94-30/660

తసడడ:డ భబససర రరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:90-2
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ చదలవరడ
ఇసటట ననస:90-2-243
వయససస:24
లస: ససస స
4012 NDX1808817
పపరర: వనసకటమమ దడవరరడడడ

94-31/275

భరస : ససధతకర పరరస
ఇసటట ననస:90-2-143
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-2-242,5/1 lane
వయససస:42
లస: పప
4006 NDX0690909
పపరర: జయశక చదలవరడ

3998 NDX2402402
పపరర: లకడమ మదసగబల

3996 NDX0710087
పపరర: మలర శశరర దగబరపరటట

భరస : మధస దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90/02
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ మదసగబల
ఇసటట ననస:90-2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస కకసడచపప
ఇసటట ననస:90-2-24
వయససస:28
లస: ససస స
4003 NDX3022951
పపరర: ఏసస రరడడడ వజజడల

94-182/357

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:90-1-1091
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90/02
వయససస:70
లస: పప
4000 NDX2518009
పపరర: ససనత కకసడచపప

3995 NDX2102010
పపరర: ససవర శసకర కసచరర

4020 NDX0055525
పపరర: భరణణ నతరరయణమమ వరడపలర

94-182/367

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ వరడపలర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/369

4023 NDX0627596
పపరర: ఆదదనతరరయణ అబమబరర

94-182/370

తసడడ:డ కకసడయఖ అబమబరర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:30
లస: పప
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4024 NDX0056366
పపరర: జయసత రరడడడ మమటట ట
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94-182/371

తసడడ:డ సరసబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:31
లస: పప
4027 NDX0056648
పపరర: ఆసజననయబలల చససడసరర

94-182/374

94-30/1075

4036 NDX3164373
పపరర: అభరరస సదదననన

94-182/1484

తసడడ:డ నతగరసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:90-2-250
వయససస:27
లస: పప
4039 NDX3004744
పపరర: శకనవరసస వపనతవఅల

94-31/1115

తసడడ:డ వపనతవఅల వపనతవఅల
ఇసటట ననస:90-2-252
వయససస:30
లస: పప
4042 NDX1609280
పపరర: ధనలకడమ కసదసల

94-30/667

94-31/286

భరస : బడహమ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:53
లస: ససస స
4051 NDX3079282
పపరర: శక దడవ గబసటటపలర
భరస : శకనవరస రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-2-264
వయససస:35
లస: ససస స

94-30/1074

4034 JBV2947075
పపరర: రమమశ బబబబ తతనసగబసటర

94-31/282

భరస : రమమషరబబబ తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:90-2-249
వయససస:61
లస: ససస స
94-31/284

4035 NDX3055613
పపరర: శవ పడసరద సదదననన

94-31/1114

తసడడ:డ వనసకటఉమమమహహశశరరరవప తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:90-2-249
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:90-2-250
వయససస:62
లస: పప

94-30/665
4037 NDX1609348
పపరర: శవ వనసకట ఆసజననయ పడసరద
బతష
స ల
తసడడ:డ తరరపరలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-2-252
వయససస:29
లస: పప

4038 NDX1609322
పపరర: శకనవరస రరవప ఉననడవలర
తసడడ:డ నతగయఖ ఉననడవలర
ఇసటట ననస:90/2/252
వయససస:36
లస: పప

4040 NDX3274875
పపరర: కకటట రరడడడ వణబకకరర

4041 NDX3293917
పపరర: నతగమలలర శశరర వణబకకరర

94-31/1282

4043 NDX2016369
పపరర: ఇమమమబ షపక

4046 NDX2370450
పపరర: ససజదత రరడడడ రరవప

94-30/668

తసడడ:డ కకషర మమరరస గబసటపలర
ఇసటట ననస:90-2-264
వయససస:52
లస: పప

94-182/1664

4044 NDX2370476
పపరర: పడశరసత రరవప

94-31/285

భరస : ససత రరమ రరడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:41
లస: ససస స
94-31/287

4047 NDX2370443
పపరర: ససత రరమ రరడడ రరవప

94-31/288

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:47
లస: పప

4049 NDX1617978
పపరర: వనసకట రమణ రరడడ మమలగగసడర

4052 NDX3077963
పపరర: శకనవరస రరవప గబసటపలర

94-30/666

భరస : కకటట రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-2-260
వయససస:27
లస: ససస స

94-32/36

తసడడ:డ శక రరమ రరడడ మమలగగసడర
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:47
లస: పప
94-30/1288

4029 NDX2700565
పపరర: ఖదర బ పటబన

94-31/281 4032 JBV2947059
4031 NDX0516047
పపరర: మమహర నతగ పసడయ తతనసగబసటర
పపరర: ననతతడవత తతనసగబసటర

తసడడ:డ ససత రరమ రరడడ జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:22
లస: పప
94-32/35

94-182/373

భరస : ఖససస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:90-2-248
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వరరకర జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:62
లస: ససస స
4048 NDX1618026
పపరర: ధన లకడమ కసదసల

94-7/874

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-2-260
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బడహమ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:90-2-261
వయససస:53
లస: ససస స
4045 NDX2370468
పపరర: ససబబబయమమ రరవప

4028 NDX2693711
పపరర: ఖససస ఖమన పటబన

భరస : వనసకట కకషర కలమమర తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:90-2-249
వయససస:34
లస: ససస స
94-31/283

4026 NDX0056754
పపరర: శకనవరస రరవప వరడపలర

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ వరడపలర
ఇసటట ననస:90-2-246
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనతన న పటబన
ఇసటట ననస:90-2-248
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:90-2-248
వయససస:18
లస: ససస స
4033 NDX0697748
పపరర: వనసకట కకషర కలమమర
తతనసగబసటర
తసడడ:డ రమమష బబబబ తషనసగబసటర
ఇసటట ననస:90-2-249
వయససస:41
లస: పప

94-182/372

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ వరడపలర
ఇసటట ననస:90-2-245
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చససడడరర
ఇసటట ననస:90-2-246
వయససస:54
లస: పప
4030 NDX2696292
పపరర: సమరర పటబన

4025 NDX0056408
పపరర: సరయ రసగర రరవప వరడపలర

4050 NDX1256296
పపరర: మనససశ వనలగటర

94-30/670

తసడడ:డ వ వ ఎస పడకరశరరవప వనలగటర
ఇసటట ననస:90/2/262
వయససస:26
లస: ససస స
94-31/1116

4053 NDX3088184
పపరర: భవఖ గబసటటపలర

94-31/1117

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:90-2-264
వయససస:19
లస: ససస స
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4054 NDX1346964
పపరర: సససధస సడవసత గబరకపష

94-182/375

తసడడ:డ వనజధతఖనతధన గబరకపష గబరకపష
ఇసటట ననస:90-2-266
వయససస:26
లస: ససస స
4057 NDX0513358
పపరర: లలత మదస
బ రర

94-182/378

94-31/290

94-31/1119

94-31/294

94-201/596

94-182/382

94-31/1120

4067 NDX2258416
పపరర: ధరమ తడజ రరడడ పపణతఖల

4070 NDX2042752
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదడగరరర

4073 NDX1810093
పపరర: శకనవరసరరవప చమమల

4076 NDX1834119
పపరర: రరజఖ లకడమ గబసదడత

94-182/385

4079 NDX2293207
పపరర: మననజ నసదతఖల

94-31/295

భరస : అనసత కకషర పడసరద కకలపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:44
లస: ససస స

4082 NDX2293140
పపరర: తషలసస నసదతఖల
భరస : బకకల రరడడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:44
లస: ససస స

4062 NDX2746634
పపరర: రరమ దడవ కకటట

94-31/1118

4065 NDX2370104
పపరర: వనసకట రసగరరరడడడ పప తరరడడడ

94-31/293

4068 NDX2258333
పపరర: ఆసజననయబలల రరడడడ పపణతఖల

94-31/296

తసడడ:డ జగననమహన రరడడ పపణతఖల
ఇసటట ననస:90-2-278
వయససస:46
లస: పప
94-182/380

4071 NDX1809807
పపరర: ఈశశరమమ చమమల

94-182/381

భరస : మబరళ మహన చమమల
ఇసటట ననస:90-03
వయససస:37
లస: ససస స
94-182/383

4074 NDX2875466
పపరర: పరరశత చతమల

94-182/1486

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:90-3
వయససస:65
లస: ససస స
94-182/384

4077 NDX2896611
పపరర: లకడమ శరరద జజఖత కకమమరరజ

94-31/1161

భరస : శవ రరమ కకషర కకమమరరజ
ఇసటట ననస:90-3-41/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-31/297

తసడడ:డ బకకల రరడడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:26
లస: ససస స
94-31/299

94-31/289

తసడడ:డ రసగరరరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-277
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప గబసదడత
ఇసటట ననస:90-3-35
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహన రరడడ లకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-56
వయససస:44
లస: ససస స
4081 NDX2258291
పపరర: మమలత కకలపరకలల

94-31/292

తసడడ:డ రమణయఖ చమమల
ఇసటట ననస:90-03
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట వనమబల
ఇసటట ననస:90-3-07
వయససస:21
లస: ససస స
4078 NDX1987280
పపరర: భడమరసబ లకకరరడడడ

4064 NDX2370096
పపరర: రరమ దడవ కకటట

4059 NDX2517357
పపరర: శక తడజశశ అడడడపలర

భరస : బబలమజ రరడడ
ఇసటట ననస:90-2-276
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-2-926
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ చమమల
ఇసటట ననస:90-03
వయససస:41
లస: పప
4075 NDX2995819
పపరర: పరశతమమ వనమబల

94-31/291

తసడడ:డ ఆసజజననయబల రరడడడ పపణతఖల
ఇసటట ననస:90-2-278
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:90-2-279
వయససస:50
లస: ససస స
4072 NDX1734111
పపరర: మబరళ మహన చమమల

4061 NDX1006915
పపరర: వనసకట రసగరరరడడడ పప తరరడడడ

94-182/377

తసడడ:డ అనల కలమమర అడడడ పలర
ఇసటట ననస:90-2-267
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబలమజ రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:90-2-277
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల రరడడడ పపణతఖల
ఇసటట ననస:90-2-278
వయససస:45
లస: ససస స
4069 NDX2454163
పపరర: శవ నతగమణణ బబలరసకకసడ

94-182/379

తసడడ:డ రసగరరరడడడ పప తరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-276
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ రరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-276
వయససస:21
లస: ససస స
4066 NDX2258358
పపరర: అనసరరధ పపణతఖల

4058 NDX1346956
పపరర: వనజధతఖనతధన గబరకపష

4056 NDX1346949
పపరర: భబనసమత గబరకపష

భరస : వనజధతఖనతధన గబరకపష గబరకపష
ఇసటట ననస:90-2-266
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపషసరశమ గబరకపష గబరకపష
ఇసటట ననస:90-2-266
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడర జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-2-268
వయససస:64
లస: పప
4063 NDX2746642
పపరర: సరయ దసరర శక కకటట

94-182/376

తసడడ:డ వనజధతఖనతధన గబరకపష గబరకపష
ఇసటట ననస:90-2-266
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషర రరరడడడ మదస
బ రర
ఇసటట ననస:90-2-266
వయససస:57
లస: ససస స
4060 NDX2370484
పపరర: వరరరరడడడ రరవప

4055 NDX1346972
పపరర: హరరత గబరకపష

4080 NDX2293173
పపరర: పసడయమసక నసదతఖల

94-31/298

తసడడ:డ బకకల రరడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/300

94-31/301
4083 NDX2258093
పపరర: అనసత కకషర పడసరద కకలపరకలల

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకలపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:45
లస: పప
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94-31/302

తసడడ:డ నతగరరరడడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:48
లస: పప
4087 NDX2309466
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ కళరస

94-182/388

94-182/391

94-182/394

4091 NDX2342442
పపరర: వనసకట ససబయఖ దడవ రరడడ

4094 NDX2342467
పపరర: చమష రరడడ గరదడ

94-182/396

4097 NDX1939455
పపరర: నబ వరడతల

94-31/304

4102 NDX0914432
పపరర: యడవలర లకడమ అననపపరర

94-31/307

4100 NDX1007343
పపరర: పవన మకగబసడస

4103 NDX0915207
పపరర: యడవలర జనతరఱ న శరమ

94-182/395

4106 NDX2305746
పపరర: నసదయఖ చచరరకకరర

తసడడ:డ నసదయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:90-3-286
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:90-3-286
వయససస:68
లస: పప

94-31/310
4108 NDX1208131
పపరర: మనససర అహమద అనసరరర
మహమమద
తసడడ:డ రఫస అహమద అనసరరర మహమమద మహ
ఇసటట ననస:90-3-288
వయససస:27
లస: పప

4109 NDX0677765
పపరర: శక కరసత కరటడగడడ
తసడడ:డ శవ నతగజశశరరరవప� కరటడగడడ
ఇసటట ననస:90-3-288
వయససస:36
లస: పప

4111 NDX0624536
పపరర: రఫస అహమద అనతసరర

4112 NDX1221274
పపరర: రమణ వనమబల

94-31/313

భరస : వనసకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-3-293
వయససస:32
లస: ససస స

94-182/390

4092 NDX2305589
పపరర: కకషర కలమమరర గరడచ

94-182/393

4095 NDX1303551
పపరర: పదతమవత అళర

94-198/78

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-250
వయససస:37
లస: ససస స
94-198/79

4098 NDX1017565
పపరర: సరగజ మకగబసడస

94-31/303

భరస : వర నతరరయణ
ఇసటట ననస:90-3-282
వయససస:49
లస: ససస స
94-31/305

4101 NDX1007244
పపరర: వరనతరరయణ మకగబసడస ఎస

94-31/306

తసడడ:డ చనన బబల వరయఖ
ఇసటట ననస:90-3-282
వయససస:59
లస: పప
94-31/308

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జనతరరన
ఇసటట ననస:90-3-284
వయససస:66
లస: పప
94-182/398

4089 NDX2342426
పపరర: వజయ దడవ రరడడడ

భరస : చననప రరడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-3-249
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరనతరరయణ
ఇసటట ననస:90-3-282
వయససస:32
లస: పప

భరస : జనతరబన శరమ యడవలర
ఇసటట ననస:90-3-284
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయమ అనతసరర అనతసరర
ఇసటట ననస:90/3/288
వయససస:58
లస: పప

94-182/392

తసడడ:డ ఇమమమయఖ వరడతల
ఇసటట ననస:90-3-269
వయససస:36
లస: పప

4099 NDX1007301
పపరర: ససధత బడహహమశశర రరవప
మకగబసడస
తసడడ:డ వరనతరరయణ
ఇసటట ననస:90-3-282
వయససస:30
లస: పప

94-182/387

భరస : వననకత ససబబజయమ దడవ రరడడ
ఇసటట ననస:90-3-248
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:90-3-249
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల అలలరగబలమర
ఇసటట ననస:90-3-257
వయససస:32
లస: పప

4105 NDX2417632
పపరర: శక నధద చచరరకకరర

94-182/389

తసడడ:డ వనసకటయఖ దడవ రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-248
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చననప రరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-3-249
వయససస:29
లస: పప
4096 NDX1220821
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆలలరగబలమర

4088 NDX2304814
పపరర: కకటయఖ చలమర

4086 NDX2304962
పపరర: వనసకరయమమమ చలమర

భరస : కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-248
వయససస:54
లస: ససస స
4093 NDX2305597
పపరర: మలర కరరరర న రరడడడ గరడచ

94-182/386

భరస : వనసకటరమణ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:90-3-243
వయససస:47
లస: పప
4090 NDX2309250
పపరర: వనసకట నరసమమ దడవరరడడడ

4085 NDX2309425
పపరర: అనసరరధ కళరస

4104 NDX2342483
పపరర: ఉమ గగరరజవవలల

94-182/397

భరస : నతదయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:90-3-286
వయససస:61
లస: ససస స
94-182/399

4107 NDX0688176
పపరర: గరరరజ కలమమరర కరటడగడడ

94-31/309

భరస : శవ నతగజశశరరరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:90-3-288
వయససస:59
లస: ససస స
94-31/311

4110 NDX0677781
పపరర: శవ నతగజశశరరరవప కరటడగడడ

94-31/312

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కరటడగడడ
ఇసటట ననస:90-3-288
వయససస:64
లస: పప
94-182/400

4113 NDX1221191
పపరర: వనసకటయఖ వనమబల

94-182/401

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:90-3-293
వయససస:37
లస: పప
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4114 NDX2746188
పపరర: నరమల వనమబల
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94-182/1487

తసడడ:డ బల సరశమ
ఇసటట ననస:90-3-293
వయససస:21
లస: ససస స
4117 NDX2370161
పపరర: షబనత షపక

94-31/314

94-31/317

94-31/320

94-31/1122

94-31/323

94-31/326

94-31/329

భరస : శకనవరసరరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:38
లస: ససస స

4127 NDX2746147
పపరర: దసరర రరవప ఉపపష

4130 NDX0683490
పపరర: మసగమమ నసదఖల

4133 NDX2017169
పపరర: శవరరమ కకషర లసబబ

4136 NDX1221746
పపరర: పపణఖవత భవనస

94-31/330

4139 NDX2293660
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమబమ

94-31/1123

4142 NDX1899493
పపరర: వనసకట రరడడడ దసడత
తసడడ:డ హనమ రరడడడ దసడత
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:57
లస: ససస స

4122 NDX1006832
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

94-31/319

4125 AP151010114659
పపరర: నతగమరశల షపక

94-31/322

4128 NDX2746162
పపరర: గగపయఖ ఆలలగబలమ

94-31/1124

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:90-3-295/2
వయససస:25
లస: పప
94-31/324

4131 NDX2017177
పపరర: ససశల దడవ లసబబ

94-31/325

భరస : రరమమసజననయబలల లసబబ
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:61
లస: ససస స
94-31/327

4134 NDX1150440
పపరర: రమమశ కలమమరర పరర

94-31/328

తసడడ:డ కకషర రరవప పరర
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:43
లస: పప
94-182/402

4137 NDX1221589
పపరర: వనసకటరతనస భవనస

94-182/403

భరస : చచననరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:41
లస: ససస స
94-31/331

తసడడ:డ నతగరరరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:46
లస: పప
94-182/407

94-31/316

తసడడ:డ మహబమబబసహహబ
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బడహమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:38
లస: ససస స
4141 NDX0547828
పపరర: భబరత గగపప

94-31/321

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల లసబబ
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసద రరఘవయఖ లసబబ
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:64
లస: పప
4138 NDX2258366
పపరర: సరమమమ జఖస సరనకకమబమ

4124 NDX0901769
పపరర: ససబడమణఖస� శరఖమల�

4119 NDX0683458
పపరర: కళళఖణణఅననపపరర గగలర

తసడడ:డ పసద నతగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప నసదతఖల
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల లసబబ
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:36
లస: పప
4135 NDX0678474
పపరర: రరమమసజననయబలల లసబబ

94-31/318

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:90-3-295/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమశ కలమమర పరర
ఇసటట ననస:90-3-301
వయససస:40
లస: ససస స
4132 NDX2017185
పపరర: మలర కరరరర న రరవప లసబబ

4121 NDX1933069
పపరర: యమససఫ షపక

94-182/1489

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:90-3-295/2
వయససస:43
లస: ససస స
4129 NDX1505926
పపరర: పదతమవత పరర

94-31/315

తసడడ:డ నతగమర షపక
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నతగమర
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:31
లస: పప
4126 NDX2783744
పపరర: మమరర ఉపపష

4118 AP151010114168
పపరర: మబసతతజజబగస షపక

4116 NDX2932978
పపరర: గరయతడ ఉపపష

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:90-3-293
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నతగమరశల షపక
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:60
లస: ససస స
4123 NDX1006725
పపరర: రఫస షపక

94-182/1488

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:90-3-293
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:90-3-294
వయససస:23
లస: ససస స
4120 NDX0703132
పపరర: వనసకటరతనస శరఖమల

4115 NDX2924850
పపరర: శకలకడమ డడరసగబల

4140 NDX1791590
పపరర: నవన దసడత

94-182/406

భరస : అశశక రరడడడ దసడత
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:30
లస: ససస స
94-182/408

4143 NDX1808759
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కరలశపలర

94-182/409

తసడడ:డ శవర రరడడ కరలశపలర
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:32
లస: పప
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4144 NDX1899501
పపరర: అశశక రరడడడ దసడత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-182/410

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ దసడత
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:35
లస: పప
4147 NDX2572162
పపరర: షరహహల యరక

94-31/948

94-31/1127

94-31/1130

94-30/1079

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:29
లస: పప
4159 NDX2792984
పపరర: అససఫ బబష షపక

94-31/1134

94-32/993

94-32/37

భరస : ససభయ కరమససతడసర
ఇసటట ననస:90-3-318
వయససస:20
లస: ససస స

94-31/1131

4157 NDX3179124
పపరర: మసరసన రరవప బచసచ

94-31/1132

4163 NDX2592897
పపరర: అఖల షపక

4166 AP151010114340
పపరర: షరరఫ షపక�

94-32/40

4169 NDX2810950
పపరర: శరసబయఖ తమమశశటట

4172 NDX2896926
పపరర: గగపయఖ తమమశశటట
తసడడ:డ కకటట లసగస
ఇసటట ననస:90-3-318
వయససస:19
లస: పప

4152 NDX3091527
పపరర: బబలలజ నతయక బబణతవతష

94-31/1129

4155 NDX2581502
పపరర: గగస షపక

94-30/1078

4158 NDX2792539
పపరర: మసరసన రరవప బబచస

94-31/1133

తసడడ:డ అననయ బబచస
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:44
లస: పప
94-31/1135

4161 NDX2792612
పపరర: షహహన షపక

94-31/1136

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/994

4164 NDX2589075
పపరర: అమనతబ షపక

94-32/995

భరస : గగస
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:30
లస: ససస స
94-32/38

4167 AP151010114660
పపరర: మసరసన వల షపక�

94-32/39

తసడడ:డ హమద� షపక
ఇసటట ననస:90-3-312
వయససస:44
లస: పప
94-31/1137

తసడడ:డ కకటట లసగస
ఇసటట ననస:90-3-318
వయససస:26
లస: పప
94-31/1139

94-31/1126

తసడడ:డ జరజనసలమబబ న
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హమద� షపక
ఇసటట ననస:90-3-312
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హమద� శఇక
ఇసటట ననస:90-3-312
వయససస:47
లస: పప
4171 NDX3004173
పపరర: రరజజశశరర కరసమమసపత

4154 NDX3130721
పపరర: చరణ కలమమర నతయక
బబణతవతష
తసడడ:డ బబలలజ నతయక బబణతవతష
ఇసటట ననస:90-3-306
వయససస:18
లస: పప

4160 NDX2794576
పపరర: బబహహర షపక

4149 NDX2725117
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప ఎరక

తసడడ:డ కకట నతయక బబణతవతష
ఇసటట ననస:90-3-306
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబబబ వల
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన ఆల� షపక
ఇసటట ననస:90-3-312
వయససస:45
లస: ససస స
4168 NDX0880112
పపరర: మహమమద ససభబన షపక�

94-31/1128

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:44
లస: ససస స
4165 AP151010114662
పపరర: ఆదసబ షపక�

4151 NDX2746139
పపరర: షరహహల యరరక

94-182/412

తసడడ:డ తడనతథ రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:90-3-305
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బచసచ అననయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-3-310
వయససస:21
లస: పప
4162 NDX2589141
పపరర: జయలకడమ బచసచ

94-31/1125

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:90-3-305
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబలలజ నతయక బబణతవతష
ఇసటట ననస:90-3-306
వయససస:36
లస: ససస స
4156 NDX2581650
పపరర: సరయ కలమమర బచసచ

4148 NDX2746014
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప యరరక

4146 NDX1840926
పపరర: తరరపతరరడడడ గరయస

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ తడనతథ రరవప
ఇసటట ననస:90-3-305
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనణబగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:90-3-305
వయససస:39
లస: ససస స
4153 NDX3059359
పపరర: పరరశత బబణతవతష

94-182/411

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:90-3-302
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనణబ గగపరల రరవప యరక
ఇసటట ననస:90-3-305
వయససస:18
లస: పప
4150 NDX2745990
పపరర: ఉరరమల యరరక

4145 NDX0606020
పపరర: శకనవరసరరడడడ గగపప

94-182/1490

4170 NDX2811404
పపరర: వనసకట నతగ మలర శశర రరవప
తమమససటట
తసడడ:డ కకటట లసగస తమమససటట
ఇసటట ననస:90-3-318
వయససస:24
లస: పప
4173 NDX2370385
పపరర: రరహ త షపక

94-31/1138

94-31/332

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:90-3-322
వయససస:36
లస: ససస స
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4174 NDX2251981
పపరర: మనషర పప లకరర
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94-30/671

తసడడ:డ వర రరడడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:90-3-323
వయససస:22
లస: ససస స
4177 NDX2843944
పపరర: మహబమబబబష సయఖద

94-181/1383

94-31/333

94-31/336

94-182/413

94-31/1140

తసడడ:డ శశశదత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-3-333
వయససస:33
లస: పప
4192 NDX3092699
పపరర: నతరర సససగ బబనస బబ సదదల

94-31/1143

తసడడ:డ కనశల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:90-3-335
వయససస:65
లస: పప
4195 NDX0110569
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

94-182/416

భరస : కలరరసగజశశర శరమ గసగరరజ
ఇసటట ననస:90-3-339
వయససస:48
లస: ససస స

94-31/334

4187 NDX1275965
పపరర: రరమబలల కడతరర

94-31/339

94-31/337

4182 NDX1118801
పపరర: కరరరసక కసచరర

94-31/335

4185 NDX0517466
పపరర: మపరరస మహలకడమ

94-31/338

తసడడ:డ తతతయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:90-3-329
వయససస:55
లస: ససస స
94-30/674

4188 NDX0110544
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపరటట

94-182/414

తసడడ:డ మలర యఖ కదదరర
ఇసటట ననస:90-3-331
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఆర చచననకజశశరరర రరయపరటట
ఇసటట ననస:90-3-331
వయససస:46
లస: పప

94-31/1141
4190 NDX3211331
పపరర: శవ రరమ కకషర నతగ పడసరద
అతతమరర
తసడడ:డ పసచచయఖ అతతమరర
ఇసటట ననస:90-3-333, WORD NO 26
వయససస:62
లస: పప

4191 NDX3212313
పపరర: లకడమ కలమమరర ఆతతమరర

భరస : శవ రరమ కకషర నతగ పడసరద ఆతతమరర
ఇసటట ననస:90-3-333, WORD NO 26
వయససస:56
లస: ససస స

4193 NDX3091501
పపరర: పపడమ భబయ బబ సదదల

4194 NDX2478014
పపరర: ఫరతమ లత కకట

94-31/1144

4196 NDX0111500
పపరర: ఆసజననయబలల తతట

4199 NDX2370310
పపరర: వనజకలసఠ వరసస అచచ

4202 NDX1395962
పపరర: కలరరసగజశశర శరమ గసగరరజ

94-31/1142

94-182/415

భరస : అరగగఖరరజ కకట
ఇసటట ననస:90-3-335
వయససస:32
లస: ససస స
94-182/417

4197 NDX3025160
పపరర: పదమ తతళళర రర

94-31/1145

భరస : నతగజశశరరరవప తతళళర రర
ఇసటట ననస:90-3-337
వయససస:50
లస: ససస స
94-31/340

తసడడ:డ పసద వనసకటటసశరరర అచ
ఇసటట ననస:90-3-338
వయససస:19
లస: పప
94-182/419

94-182/1185

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:90-3-326
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:90-3-336
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పసద వనసకటటసశరరర అచచ
ఇసటట ననస:90-3-338
వయససస:27
లస: ససస స
4201 NDX1395954
పపరర: పదమ కలమమరర గసగరరజ

4184 NDX1006428
పపరర: రరమదతసస కసచరర

4179 NDX2672350
పపరర: మహబమబబబష సయఖద

Deleted

భరస : నర సససగ బబనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:90-3-335
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:90-3-336
వయససస:34
లస: పప
4198 NDX2370302
పపరర: మసగమమ అచచ

4181 NDX1541193
పపరర: హహమసత కసచరర

94-30/673

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:90-3-324
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మటట యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:90-3-326
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ మపరరరఱ
ఇసటట ననస:90-3-329
వయససస:64
లస: పప
4189 NDX3004249
పపరర: గగసప నసరరలమరహ షపక

94-181/1384

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:90-3-326
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమదతసస కసచరర
ఇసటట ననస:90-3-326
వయససస:51
లస: పప
4186 NDX1734137
పపరర: తతతయఖ మపరరరఱ

4178 NDX2845196
పపరర: షమమబనన సరబబగమ షపక

4176 NDX2251940
పపరర: వర రరడడడ పప లకరర

తసడడ:డ లకకమ రరడడ పప లకరర
ఇసటట ననస:90-3-323
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహబమబబబష సయఖద
ఇసటట ననస:90-3-324
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:90-3-326
వయససస:42
లస: ససస స
4183 NDX1006493
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

94-30/672

భరస : వర రరడడడ పప లకరర
ఇసటట ననస:90-3-323
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:90-3-324
వయససస:42
లస: పప
4180 NDX1017664
పపరర: చసదడకళ కసచరర

4175 NDX2251965
పపరర: వరణణ పప లకరర

4200 NDX1612861
పపరర: పసదబ వనసకటటశశరరర అచచ

94-182/418

తసడడ:డ నతగయఖ అచచ
ఇసటట ననస:90-3-338
వయససస:54
లస: పప
94-182/420

తసడడ:డ లకడమవరపడసరద రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:90-3-339
వయససస:53
లస: పప

4203 NDX2370153
పపరర: వనసకటటసశరమమ మకరసన

94-31/341

భరస : నతగరరజ మకరసన
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:32
లస: ససస స
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4204 NDX3200425
పపరర: నతగర రరడడడ లసకకరరడడడ
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94-31/1146

తసడడ:డ చన పరపస రరడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:64
లస: పప
4207 NDX1221019
పపరర: శవపరరశత వసస

94-182/421

94-182/424

94-182/427

94-182/430

94-182/433

94-182/436

94-182/439

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:29
లస: పప

4217 NDX1221084
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల

4220 NDX0617332
పపరర: వర వనసకట కలమఖణణ

4223 NDX0627612
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఓసటటపలర

4226 NDX0617225
పపరర: ససరజష కలమమర మమటటరర

94-31/342

4229 NDX2258275
పపరర: జజఖతఖత పప రరడడ

94-182/431

4232 NDX2258143
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ మమరరళర
తసడడ:డ సరసబశవరరడడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:32
లస: పప

4212 NDX2361764
పపరర: నతగరరజ మకరసన

94-182/426

4215 NDX1221092
పపరర: రమణ ఒసటటపపల

94-182/429

4218 NDX0617340
పపరర: కకషర కలమమరర మమటటరర

94-182/432

భరస : ఉదయకకరణ మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/434

4221 NDX1221076
పపరర: ససబబయమమ CH

94-182/435

భరస : కకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/437

4224 NDX0617217
పపరర: రవ కలమమరర మమటటరర

94-182/438

తసడడ:డ మధసససధనరరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:40
లస: పప
94-182/440

4227 NDX0141051
పపరర: ససభబషసణణ చరరకవపరర

94-182/441

భరస : నతగజశశరరరవప chirravuri
ఇసటట ననస:90-3-343
వయససస:43
లస: ససస స
94-31/343

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పప రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:30
లస: ససస స
94-31/345

94-182/423

భరస : వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:90-3-340/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధనరరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవసదడ రరడడడ మమరరలర
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:28
లస: ససస స
4231 NDX2258192
పపరర: రవసదడ రరడడడ మమరరళర

94-182/428

తసడడ:డ సరసబయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:41
లస: పప
4228 NDX2418705
పపరర: శరకవణణ మమరరలర

4214 NDX1221027
పపరర: సప మరరజ వసస

4209 NDX1221068
పపరర: అనసససయమమ వసస

తసడడ:డ గబరవయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరజష కలమమర వర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మధసససధనరరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:65
లస: ససస స
4225 NDX0617233
పపరర: ఉదయ కలమమర మమటటరర

94-182/425

తసడడ:డ చడననయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:90-3-340/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవకలమమర మమటటరర
ఇసటట ననస:90-3-341
వయససస:36
లస: ససస స
4222 NDX0617357
పపరర: ససశల మమటటరర

4211 NDX1221043
పపరర: నరసససహ రరవప వసస

94-32/1361

భరస : సప మరరజ వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఓనట పపల
ఇసటట ననస:90-3-340/1
వయససస:25
లస: పప
4219 NDX0617324
పపరర: శశశత కకరస ర మమటటరర

94-182/422

తసడడ:డ సప మరరజ వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:42
లస: పప
4216 NDX2156033
పపరర: చచననయఖ ఓనట పపల

4208 NDX2465490
పపరర: వనసకటటసశరమమ మకరసన

4206 NDX3245511
పపరర: దసరర భవరన వసస

భరస : శవ నతగజశశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ నతగరరజ
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మరరజ వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:26
లస: పప
4213 NDX2465482
పపరర: నతగరరజ మకరసన

94-31/1147

భరస : నగరరరడడడ లసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వసస
ఇసటట ననస:90-3-340
వయససస:28
లస: ససస స
4210 NDX1221035
పపరర: శవనతగజశశర రరవప వసస

4205 NDX3141330
పపరర: కమల శక లసకకరరడడడ

4230 NDX2258168
పపరర: సరగజన దడవ మమరరళర

94-31/344

భరస : సరసబశవరరడడడ మమరరళర
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:52
లస: ససస స
94-31/346

4233 NDX2258119
పపరర: సరసబశవరరడడడ మమరరలర

94-31/347

తసడడ:డ హనమ రరడడడ మమరరలర
ఇసటట ననస:90-3-344
వయససస:58
లస: పప
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4234 NDX1208453
పపరర: ససజజత రరగరమమన
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94-32/41

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర మమరరస రరగరమన
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:35
లస: ససస స
4237 NDX1208388
పపరర: చసదడశశఖర రరగరమమన

94-32/44

తసడడ:డ శవరరమకకషరమమరరస చసదడగరరర
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:42
లస: పప
4240 NDX1840157
పపరర: శభలకడమ నకసల

94-182/444

94-31/348

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసదకవ
ఇసటట ననస:90/3/352
వయససస:57
లస: ససస స
4249 NDX2258051
పపరర: బడహమ రరడడ కరసస

94-31/351

తసడడ:డ మలర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:90-3-353
వయససస:50
లస: పప
4252 NDX1118819
పపరర: శకనవరసరరడడడ తషపరకలల
తసడడ:డ నతగరరరడడడ తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:40
లస: పప
4255 NDX1612945
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తషపరకలల

94-182/447

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:90-3-356
వయససస:43
లస: పప

4241 NDX1150465
పపరర: పదతమ వడర పపడడ

4244 AP151010114118
పపరర: బడహమయఖ వడర పపడడ

4247 NDX0357459
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతడడవరయ

94-30/675

94-182/450

94-31/349

4245 NDX0612762
పపరర: మసరల దడవ�

94-30/677

భరస : నతగరరజ� మసరల
ఇసటట ననస:90-3-352
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/679

4248 NDX2258044
పపరర: శక లకడమ కరసస

94-31/350

భరస : బబడమమ రడకడ కరసస
ఇసటట ననస:90-3-353
వయససస:46
లస: ససస స

4250 NDX2258259
పపరర: పరవన తషపరకలల

4251 NDX1135573
పపరర: ససతతరరవమమ తషపరకలల

4256 NDX1613398
పపరర: ససత రరమ రరడడ వజజడల

4259 NDX0117390
పపరర: నరమద కకడసరర

4262 NDX1396028
పపరర: దసరరర పడసరద కకడసరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:90-3-356
వయససస:27
లస: పప

94-30/676

తసడడ:డ బడహమయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:90/3/350
వయససస:34
లస: పప

94-31/352

94-31/353

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/445

4254 NDX1612887
పపరర: ససతత రరవమమ తషపరకలల

94-182/446

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:34
లస: ససస స
94-182/448

4257 NDX0111823
పపరర: శకనవరసరరవప గరలమఎస

94-182/449

తసడడ:డ చనన పపరయఖ గరలమఎస
ఇసటట ననస:90-3-355
వయససస:41
లస: పప
94-31/355

భరస : రరమబ కకడసరర
ఇసటట ననస:90-3-356
వయససస:36
లస: ససస స
94-31/357

4242 NDX0472407
పపరర: కకటటశశరరరవప వడర పపడడ

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప తడడవరయ
ఇసటట ననస:90/3/352
వయససస:62
లస: పప

4253 NDX1987199
పపరర: అనసరరధ వజజడల

94-182/443

తసడడ:డ ససవర రరమ కకషర మమరరస రరగరమమనస
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ మబసలయఖ గరలమఎస
ఇసటట ననస:90-3-355
వయససస:68
లస: పప
4261 NDX2258176
పపరర: శక రరమయఖ కకడసరర

4239 NDX1828088
పపరర: చసదడ శశఖర రరగరమమనస

94-182/442

భరస : ససత రరమ రరడడ వజజడల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ టట తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:36
లస: పప
4258 NDX1613364
పపరర: పపరయఖ గరలమఎస

4238 NDX1807504
పపరర: ససజజత రరగరమమన

తసడడ:డ వనసకటటష రరడడడ తషపరకలల
ఇసటట ననస:90-3-354
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/354

94-32/43

తసడడ:డ శవరరమకకషరమమరరస ఱగరసఆపన
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:90-3-350
వయససస:53
లస: పప
94-30/678

4236 NDX1208370
పపరర: పడభసజన రరగరమమన

భరస : శవ రరమ కకషర మమరరస రరగరమన
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:90/3/350
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:90-3-350
వయససస:48
లస: ససస స
4246 NDX0087353
పపరర: భబనసమత బసదకవ

94-32/42

భరస : పడభసజన రరగరమమన
ఇసటట ననస:90-3-346
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ నకసల
ఇసటట ననస:90-3-348
వయససస:47
లస: ససస స
4243 AP151010114266
పపరర: శవ వడర పపడడ

4235 NDX1208461
పపరర: వనసకట శశషమమ రరగరమణణ

4260 NDX2258184
పపరర: ఇసదదరమమ కకడసరర

94-31/356

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:90-3-356
వయససస:58
లస: ససస స
94-182/451

4263 NDX1834267
పపరర: వజయలకడమ గరలమఎస

94-182/452

భరస : శకనవరసరరవప గరలమఎస
ఇసటట ననస:90-3-357
వయససస:34
లస: ససస స

Page 110 of 332

4264 NDX0143362
పపరర: మమరర సరగజన చడపరరస
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94-182/453

భరస : శకనవరసరరవప చడపరరస
ఇసటట ననస:90-3-357
వయససస:42
లస: ససస స

4265 NDX0124842
పపరర: శకనవరసరరవప చచపరరస

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప చడపరరస
ఇసటట ననస:90-3-357
వయససస:43
లస: పప

4267 NDX1254143
పపరర: అపరషరరవప తతట

94-31/359

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:90-3-358
వయససస:84
లస: పప

4268 NDX2575736
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

94-31/360

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-3-359
వయససస:28
లస: ససస స

4271 NDX1006386
పపరర: శకనవరస రరవప తమమశశటట

94-31/949

94-31/363

తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ దడవరపలలర
ఇసటట ననస:90-3-361
వయససస:77
లస: పప

4274 NDX3109204
పపరర: రవ రగతష

94-31/361

94-31/364

భరస : అనల ససమసత కలమమర అరరగర
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:28
లస: ససస స
4279 NDX0167445
పపరర: అనల ససమసత కలమమర
పరలడడగబ
తసడడ:డ వశశమ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:34
లస: పప

4277 NDX2502243
పపరర: పరలడడగబ పదతమవత

94-31/1148

4280 NDX2502144
పపరర: వశశస పరలడడగబ

94-31/365

94-31/1149

తసడడ:డ పసరరమళర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:59
లస: పప

4283 NDX2834364
పపరర: వససత పపరరగరమ

94-31/368

94-31/1152

4286 NDX1337880
పపరర: పదతమవత పరలడడగబ

తసడడ:డ మబరళమహన బబబబ పపరరగరమ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వశశస పరలడగబ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:60
లస: ససస స

4288 NDX2930113
పపరర: ససతతశ రరడడడ పపరరగరమ

4289 NDX2831816
పపరర: రమమలకడమ పసపరన

94-182/1491

తసడడ:డ మణణరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:25
లస: పప
4291 NDX1601179
పపరర: మసజల చచరరకకరర చచరరకకరర

94-31/1150

4292 NDX0592576
పపరర: శకనవరస నలక
ర రర
తసడడ:డ లకమయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-3-364
వయససస:49
లస: పప

4275 NDX3289790
పపరర: వననసససడ గరల

94-198/1136

4278 NDX1505868
పపరర: అనసత ఓస పడకరశ కలమమర

94-31/366

4281 NDX2683464
పపరర: నతదదన జ

94-31/951

4284 NDX2807741
పపరర: నసదదన జ

94-31/1151

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:19
లస: ససస స
94-182/455

4287 NDX1337864
పపరర: వశశస పరలడడగబ

94-182/456

తసడడ:డ పరరశతశస పరలడగబ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:68
లస: పప
94-31/1153

తసడడ:డ తడమమరరసలల
ఇసటట ననస:90-3-363
వయససస:25
లస: ససస స
94-31/370

94-31/362

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మణణరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:52
లస: ససస స

4285 NDX3004090
పపరర: నసదదన పపరరగరమ

4272 AP151010114310
పపరర: అనససరఖ దడవరపలర

తసడడ:డ వశశస అనసత
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరరశతశస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:68
లస: పప

4282 NDX2807808
పపరర: మణణరరడడడ పపరరగరమ

94-31/950

భరస : మధసససదన రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:90-3-361
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వశశస పరలడడగబ
ఇసటట ననస:90-3-362
వయససస:60
లస: ససస స
94-31/367

4269 NDX2575793
పపరర: నతగలకడమ తతట

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ దచవరపలర
ఇసటట ననస:90-3-361
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ రగతష
ఇసటట ననస:90-3-361
వయససస:28
లస: పప

4276 NDX2502169
పపరర: శవ జజఖత అరరగర

94-31/358

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:90-3-358
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-3-359
వయససస:51
లస: పప

4273 AP151010114309
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ దడవరపలర

4266 NDX1254127
పపరర: ససశల తతట

భరస : అపరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-3-358
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:90-3-358
వయససస:34
లస: పప

4270 NDX1017177
పపరర: మమధవ తమమశశటట

భరస : రవ కలమమర చచరరకకరర
ఇసటట ననస:90-3-364
వయససస:46
లస: ససస స

94-182/454

4290 NDX1600981
పపరర: ససశల కటటటసపపడడ

94-31/369

భరస : బబజరబబబబ కటటటస పపడడ
ఇసటట ననస:90-3-364
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/371

4293 NDX1600924
పపరర: రవకలమమర నలక
ర రర

94-31/372

తసడడ:డ అసజయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-3-364
వయససస:53
లస: పప
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4294 NDX2520427
పపరర: వజయ నలక
ర రర
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94-31/373

తసడడ:డ రవ కలమమర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:90-3-364
వయససస:19
లస: పప
4297 JBV2947521
పపరర: చనబబబబ పపషల

94-31/374

భరస : సససహచలస పపపషల
ఇసటట ననస:90-3-365
వయససస:37
లస: ససస స
94-31/376

తసడడ:డ కకషరయఖ పపపషల
ఇసటట ననస:90-3-365
వయససస:40
లస: పప
4300 NDX1220532
పపరర: ఓబబల రరడడడ గబదడబటట

4295 JBV2947505
పపరర: ససనత పపపషల

4298 JBV2947414
పపరర: సససహచలస పపపషల

తసడడ:డ రసగర రరడడడ గబదడబటట
ఇసటట ననస:90-3-365/2
వయససస:50
లస: పప

4301 NDX1252535
పపరర: రరజజశశరర తతట

94-31/375

భరస : కకషరయఖ పపపషల
ఇసటట ననస:90-3-365
వయససస:67
లస: ససస స
94-31/377

తసడడ:డ కకషరరనయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:90-3-365
వయససస:42
లస: పప
94-182/458

4296 NDX0949172
పపరర: అమమమయ పపపషల

4299 NDX1830927
పపరర: మఉనక ఉడడమబల

94-182/457

తసడడ:డ వనసగల రరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:90-3-365/1
వయససస:25
లస: ససస స
94-31/378

భరస : ఆసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:90-3-366
వయససస:49
లస: ససస స

4302 NDX1252543
పపరర: భమపత తతట

94-31/379

తసడడ:డ ఆసజననయబలల తతట
ఇసటట ననస:90-3-366
వయససస:28
లస: పప

94-182/459 4304 NDX1734087
94-182/460 4305 NDX2498749
4303 NDX1734079
పపరర: భవరన మహలకడమ దడవ కలర శశటట
పపరర: ఉదయససధఖ లకడమ దడవ కలర శశటట
పపరర: భగవసత రరవప మమరక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలర శశటట
ఇసటట ననస:90-3-366
వయససస:24
లస: ససస స
4306 NDX1987355
పపరర: ఝమనస రరణణ మమరక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలర శశటట
ఇసటట ననస:90-3-366
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/461

భరస : శక రరమ మమరరస మమరక
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:33
లస: ససస స
4309 NDX1987348
పపరర: శక రరమ మమరరస మమరక

94-182/464

94-31/382

భరస : గసగరధర రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-373
వయససస:46
లస: ససస స

4310 NDX2099266
పపరర: లకడమ కకసడచపప

4313 NDX1006360
పపరర: మణణరరజజ జజరరగర

94-182/465

4316 NDX1220508
పపరర: కరరరసక రరడడడ పడతల

4319 NDX2122182
పపరర: లకడమ మమనక యయరకసరరడడ

భరస : రరజ జజఖషవ
ఇసటట ననస:90-3-374
వయససస:29
లస: ససస స

94-182/463

4311 NDX1016567
పపరర: శవ పరరశత జజరరగర

94-31/381

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:50
లస: ససస స
94-31/383

4314 NDX1006352
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప జజరరగర

94-31/384

తసడడ:డ కకషరమమరరస జజరరగజ
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:59
లస: పప
94-182/466

4317 NDX3047123
పపరర: గసగరధర రరడడడ ఎరకసరరడడడ

94-30/1289

తసడడ:డ నతరరయణరరడడడ ఎరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-373
వయససస:52
లస: పప
94-31/385

తసడడ:డ గసగరధర రరడడడ యయరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-373
వయససస:24
లస: ససస స

94-31/387 4322 NDX2148733
4321 NDX0853390
పపరర: గసగరధరరరడడడ యరకసరరడడడ ఎరకసరరడడడ
పపరర: మమరర జజఖషవ

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ ఎరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-373
వయససస:54
లస: పప

94-198/80

తసడడ:డ ససబబబరజడడడ పడతల
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:27
లస: పప
94-30/1290

4308 NDX1987405
పపరర: ససతతమహలకడమ మమరక
భరస : భగవసత రరవప మమరక
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరజడడడ పడతల
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:26
లస: ససస స
4318 NDX3047099
పపరర: ససలలచన యరకసరరడడడ

94-182/462

భరస : వనసకట ససబబ రరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:90-3-368
వయససస:27
లస: పప
4315 NDX1220565
పపరర: అననపపరర పడతల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమరక
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మరక
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవసత రరవప మమరక
ఇసటట ననస:90-3-367
వయససస:40
లస: పప
4312 NDX1118850
పపరర: అరరణ కలమమర జజరరగర

4307 NDX1806449
పపరర: నతగ లకడమ మరక

94-31/380

4320 NDX0862607
పపరర: ససలలచన యరకసశశటట

94-31/386

భరస : గసగరధర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-3-373
వయససస:48
లస: ససస స
94-30/680

4323 NDX1609272
పపరర: ఠరరరసమమ పలలర పప గబ

94-30/681

భరస : పపరరషప తస స పలలర పప గబ
ఇసటట ననస:90-3-374
వయససస:44
లస: ససస స
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4324 NDX0357582
పపరర: రరజ జజఖషవ
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94-30/682

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప జజఖషవ
ఇసటట ననస:90-3-374
వయససస:35
లస: పప
4327 NDX0687988
పపరర: యయగజశశరమమ గరలస

94-31/390

94-32/46

94-182/467

94-31/1156

94-182/469

94-31/393

94-31/396

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:63
లస: పప

4337 NDX2987816
పపరర: మధస బబబబ బసధతవ రరమస

4340 NDX1579467
పపరర: శరరద యరరక

4343 AP151010114177
పపరర: మహబమబబ షపక

4346 NDX2258218
పపరర: సరయ కకషర యరక

94-182/471

4349 NDX0123448
పపరర: జజన అహమద షపక

94-32/1145

4352 NDX0143271
పపరర: నతగపదతమవత కడడయమల
భరస : దసరరరపడసరద కడడయమల
ఇసటట ననస:90-3-381
వయససస:38
లస: ససస స

4332 AP151010114388
పపరర: వరపడసరద లసగరల�

94-32/48

4335 NDX3009453
పపరర: సరయ కకషర యరక

94-31/1155

4338 NDX0143222
పపరర: శవకలమమరర బసధవరరమ

94-182/468

భరస : నతగరరజ బసధవరరమమ
ఇసటట ననస:90-3-378
వయససస:36
లస: ససస స
94-30/683

4341 NDX0116608
పపరర: అఫడఫన షపక

94-31/392

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:31
లస: ససస స
94-31/394

4344 NDX0116053
పపరర: ఖసరరనద షపక

94-31/395

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:62
లస: ససస స
94-31/397

4347 NDX1806761
పపరర: జలమన షపక

94-182/470

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:24
లస: పప
94-182/472

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:34
లస: పప
94-182/474

94-32/45

తసడడ:డ శరఖస సససదర రరవప యరక
ఇసటట ననస:90-3-378
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప యరక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మబనర షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:29
లస: పప
4351 NDX0120527
పపరర: హహసపసన షపక

94-31/1154

భరస : MASTAN షరయక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:64
లస: ససస స
4348 NDX1806712
పపరర: అహమమద షరరఫ షపక

4334 NDX3044930
పపరర: సరసబశవరరవప మడడగబoడర

4329 NDX1553693
పపరర: నతగ సతఖవత లసగరల

తసడడ:డ వనసకయఖ� లసగరల
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:55
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర రరవప యరరక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : తయబ షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:40
లస: ససస స
4345 NDX0900720
పపరర: వరమమ నసదతఖల

94-32/47

తసడడ:డ నతగరరరజ బసధవ రరమస
ఇసటట ననస:90-3-378
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసధవరరమమ
ఇసటట ననస:90-3-378
వయససస:46
లస: పప
4342 NDX2258341
పపరర: షకకల షపక

4331 AP151010114400
పపరర: కలమమరర లసగరల�

94-31/389

తసడడ:డ వర పడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప మడడగబoడర
ఇసటట ననస:90-3-377
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:90-3-378
వయససస:21
లస: పప
4339 NDX0121624
పపరర: నతగరరజ బసదవరరమ

94-31/391

భరస : వరపడసరద� లసగరల
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహన రజడకడ కరరరమబడడ
ఇసటట ననస:90-3-376
వయససస:36
లస: ససస స
4336 NDX2897130
పపరర: మధస బబబబ బనడ వనజరరమమమ

4328 NDX1628256
పపరర: వనసకటటసశరరర గరలమఎస

4326 NDX0688192
పపరర: శశశలజ గరలస

భరస : కకసడలల గరలస
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పపరయఖ గరలమఎస
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:36
లస: ససస స
4333 NDX1220524
పపరర: అనసరరధ కరరరమబడడ

94-31/388

భరస : వనసకటటశశరరర గరలస
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ గరలస
ఇసటట ననస:90-3-375
వయససస:59
లస: ససస స
4330 NDX1553701
పపరర: ససజజత లసగరల

4325 NDX0719641
పపరర: రరజఖలకడమ గరలస

4350 NDX1899758
పపరర: మబనర షపక

94-182/473

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:90-3-379
వయససస:49
లస: పప
94-182/475

4353 NDX0110197
పపరర: దసరరరపడసరద కడడయమల

94-182/476

తసడడ:డ కజ రరమచసదడరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:90-3-381
వయససస:48
లస: పప
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4354 NDX2370062
పపరర: పదమశక పపలవరరఱ
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94-31/398

తసడడ:డ వర భదడ చతరర పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:38
లస: ససస స
4357 NDX2431443
పపరర: శరరద కలమమరర పపలవరరఱ

94-31/401

4358 NDX0721035
పపరర: భబససరరరవప కకసడత

94-31/404

తసడడ:డ వర భదడ చతరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:55
లస: పప
4363 NDX2520443
పపరర: రఘబనతథ కకసడ

4361 AP151010114489
పపరర: మమలమఖదదడ రరమననన

94-31/402

తసడడ:డ భబససర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:19
లస: పప

4364 NDX3140373
పపరర: కరకసత కలమమర శకరరస

94-31/400

4359 NDX0721415
పపరర: చసదడఖశశఖరరరవప కకసడత

94-31/403

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:50
లస: పప
94-31/405

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:58
లస: పప
94-31/407

4356 NDX0719567
పపరర: కకషరకలమమరర కకసడత

భరస : చసదడశశఖరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:49
లస: పప

4360 NDX2370070
పపరర: భమమశశరరరవప కకలకలకరర

4362 AP151010114641
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడత

94-31/406

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:73
లస: పప
94-181/1385

తసడడ:డ ససబబయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:90-3-383
వయససస:20
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-31/748

భరస : కకషర కరరరసక
ఇసటట ననస:11-08-30
వయససస:27
లస: ససస స
4
NDX2601458
పపరర: సరయ శక వరన గడడడ

7
NDX2594281
పపరర: వననద దడవర

94-30/961

13
NDX2680247
పపరర: ససససనబరర కరసపమమసటట

94-30/964

5
NDX2678308
పపరర: వనసకట కకషర బబ గరనతమ

8
పపరర: ఈశశర చచజతనఖ గగవసదరరజ

94-30/975

11
NDX2586535
పపరర: సబన మహమమద

94-31/774

14
NDX2563401
పపరర: కకషరకలమరర శకరరమ

94-31/1269

17
NDX2475515
పపరర: వసశ కకషర దరరవపరర
తసడడ:డ నతగజశశర రరవప దరరవపరర
ఇసటట ననస:20-46-68
వయససస:30
లస: పప

6
NDX2580702
పపరర: శరత తడజ పసటనతయకకన

94-30/967

9
NDX2673531
పపరర: పదమ గబరకస

94-31/778

భరస : శకనవరస రరవప గబరకస
ఇసటట ననస:16-4-57/3
వయససస:48
లస: ససస స
94-32/930

12
NDX2592046
పపరర: కకషర రరడడడ గసగరదతసస

94-30/976

తసడడ:డ పరరమ రరడడడ గసగరదతసస
ఇసటట ననస:17-16/1 1ST LINE
వయససస:70
లస: పప
94-196/867

భరస : ససబడమణఖస శకరరమ
ఇసటట ననస:18-175/HZ
వయససస:51
లస: ససస స
94-30/1140

94-31/764

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పసటనతయకకన
ఇసటట ననస:14-54-23
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖలల మహమమద
ఇసటట ననస:17-2-76/1
వయససస:29
లస: ససస స
94-196/810

3
NDX2687069
పపరర: చసదడ శరఖరర కకడడరర

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:13-19-23/2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:14 O
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరససమమసటట
ఇసటట ననస:17-52/046
వయససస:21
లస: పప
16
NDX3010295
పపరర: చసదడ శశఖర అజజద కలరక

94-194/15

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప బబ గరనతమ
ఇసటట ననస:14-8/27/119
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దదపక
ఇసటట ననస:14-141
వయససస:20
లస: పప
10
NDX2715092
పపరర: వనసకట లకడమ ససవరర ససధతరరణణ
కకడసరర
భరస : షణబమగస
ఇసటట ననస:16-16-133
వయససస:45
లస: ససస స

2
NDX0867945
పపరర: మహమమద ఖమససస షసజక

తసడడ:డ ఖమజజమయమ షసజక
ఇసటట ననస:12/24/32
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజబబబబ గడడడ
ఇసటట ననస:13-30 FLAT NO 2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కలరక
ఇసటట ననస:18 flat no 001
వయససస:66
లస: పప

94-31/399

భరస : భబససరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రవ పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:90-3-382
వయససస:43
లస: ససస స

1
NDX2681195
పపరర: లకడమ శశశలజ బబ డడడపలర

4355 NDX0719526
పపరర: లకకమమహహశశరర కకసడత

15
NDX2532463
పపరర: వనసకటటష వనసకసశశటట

94-193/4

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వనసకసశశటట
ఇసటట ననస:18-175/JL
వయససస:26
లస: పప
94-196/553

18
NDX3012846
పపరర: రరధదక రయ

94-30/1144

భరస : వనసకట నరజశ రయ
ఇసటట ననస:21-3-45
వయససస:34
లస: ససస స
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19
NDX2504611
పపరర: రమమష జమమ
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94-196/555

తసడడ:డ దతనయయలల జమమ
ఇసటట ననస:21-11-36
వయససస:41
లస: పప
22
NDX2382877
పపరర: పరరమళ జజఖత డక

94-196/4

94-198/933

94-196/894

94-195/9

95-179/1052

94-31/1014

94-181/39

94-181/1286

భరస : రరమబలల నతయక కజ
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:40
లస: ససస స
46
NDX2939486
పపరర: నరమల పసలరలమరరక
భరస : నతరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:26-41-103/6
వయససస:78
లస: ససస స

94-30/996

32
SQX1871979
పపరర: జయపడకరష రరవప దడవరరడడ

35
NDX2666485
పపరర: పదతమవత ఎరర

38
NDX3290012
పపరర: షమమ బబగస షపక

94-182/1242

94-196/869

27
NDX2482347
పపరర: పడతషఖష తలశల

94-201/6

30
NDX2452324
పపరర: ఖయబస షపక

94-195/8

తసడడ:డ కరరమబలమర షపక
ఇసటట ననస:26-3-23
వయససస:31
లస: పప
95-181/61

33
NDX2937647
పపరర: నఖల పసలరల

94-195/759

భరస : రవ పసలరల
ఇసటట ననస:26-4-71
వయససస:23
లస: ససస స
94-193/1167

36
NDX2990497
పపరర: శరకవణణ రరడర

94-192/1137

భరస : నసకరరజ రరడర
ఇసటట ననస:26-20-310
వయససస:27
లస: ససస స
94-181/1558

భరస : ఖదర బబబ షపక
ఇసటట ననస:26-41-101
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప మసడలననన
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:59
లస: ససస స
43
NDX3022480
పపరర: నలమవత కజ

29
NDX2599249
పపరర: రరఘవనసదడ బసడడ

24
NDX2543080
పపరర: లకడమ దడవ చలమర

భరస : సతఖ లల తలశల
ఇసటట ననస:25-3-11
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చనన రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:26-4-146/9
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : భబగఖస తడడకమళర
ఇసటట ననస:26-25-16/35
వయససస:18
లస: పప
40
NDX2398048
పపరర: జహహనర లకడమ మసడలననన

94-30/997

తసడడ:డ కకటయఖ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:26-4-20/3
వయససస:60
లస: పప

భరస : బడహమయఖ రరచరర
ఇసటట ననస:26-4-127/B
వయససస:31
లస: ససస స
37
NDX2795706
పపరర: కరరరసక తడడకమళర

26
NDX2571396
పపరర: మఈనసనత తబసససస షపక

94-30/994

భరస : శవ నతగబలల చలమర
ఇసటట ననస:23-39-129/203
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ
ఇసటట ననస:25-10-66
వయససస:25
లస: పప

భరస : షబన షపక
ఇసటట ననస:26-3-26
వయససస:31
లస: ఇ
34
SQX2397578
పపరర: ససనత రరచరర

94-196/868

తలర : అబబబల గఫర షపక
ఇసటట ననస:25-1-133
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:25-3-76
వయససస:57
లస: పప
31
NDX2452282
పపరర: ఖయబస షపక

23
NDX2637593
పపరర: గరయతడ దదర

21
NDX2617991
పపరర: నతగరరజ పరకరల

తసడడ:డ ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:23-9-2/a
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దదర
ఇసటట ననస:23-39-122/22
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకధర గమడపరటట
ఇసటట ననస:23-44-63/A
వయససస:31
లస: ససస స
28
NDX3155363
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరళర

94-31/787

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:21-31-9
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస డక
ఇసటట ననస:23-39-120/3/6
వయససస:44
లస: ససస స
25
NDX2666550
పపరర: రతన కలమమరర గమడపరటట

20
NDX2640233
పపరర: దడవదతనస గగడత

39
NDX2686095
పపరర: పవన కలమఖణ రరడడ యయటటడ

94-187/892

తసడడ:డ రరసదశ రరడడడ యయటటడ
ఇసటట ననస:26-41-101/a
వయససస:19
లస: పప

94-181/1132 42
41
NDX2700326
NDX2695633
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప రరమరరజ
పపరర: వ.ఏల పదతమవత రరమరరజ

94-181/1133

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆర.ఏల నరసససహ రరవప రరమరరజ
ఇసటట ననస:26-41-103
వయససస:57
లస: ససస స

44
NDX2478493
పపరర: మమహర షపక

45
NDX2936813
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ యకససటట

94-182/17

తసడడ:డ ఇబడహహస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:26-41-103/1 VENKATA KRISH
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నరస రరడడడ
ఇసటట ననస:26-41-103/6
వయససస:55
లస: పప

47
NDX2745594
పపరర: శకనవరస మమరరస శషషష

48
NDX2847226
పపరర: గగపసనతధ దడశ

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ శరమ
ఇసటట ననస:26-41-103/6
వయససస:70
లస: పప

94-182/1243

94-181/1287

94-182/1244

తలర : కనఖకలమమరర దడశ
ఇసటట ననస:26-41-103/6
వయససస:33
లస: పప
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49
NDX3024056
పపరర: లకడమ జజఖత దడశ
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94-188/1261

భరస : గగపసనతధ దడశ
ఇసటట ననస:26-41-103/6
వయససస:27
లస: ససస స
52
NDX2891174
పపరర: ఒబబలమమ పపల

94-182/1245

50
NDX2945327
పపరర: లకడమ దడవ పపల

94-171/785

51
NDX2891240
పపరర: అనసష మబకలస

94-181/1288

భరస : నతగరసదడ రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:26-41-103/6 flat no-003
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:26-41-103/6 flat no-003
వయససస:30
లస: ససస స

53
NDX3099009
పపరర: గరనన పడకరశరరవప దసడచ

54
NDX1883777
పపరర: ససకనఖ శరఖమమరర

94-186/1282

94-182/19

భరస : అసకకరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:26-41-103/6 flat no003
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ దసడచ
ఇసటట ననస:26-41-103/6 FLT403
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:26-41-103/6, 301-MEENAKSH
వయససస:24
లస: ససస స

55
NDX1884528
పపరర: ససరఖనతరరయణ శరఖమమరర

56
NDX2626539
పపరర: రరగదదపసకర కకలర

57
NDX3118866
పపరర: గలర ససధ రరణణ గలర

94-182/20

94-182/1114

94-181/1289

తసడడ:డ ససదబయఖ శరఖమమరర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:26-41-103/6, 301-MEENAKSH ఇసటట ననస:26-41-103/6, FLOTNO.406
వయససస:51
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గలర వనసకట వనతయక రమమశ గలర
ఇసటట ననస:26-41-103/6,MEENAKSHI FLO
వయససస:51
లస: ససస స

58
NDX2361574
పపరర: జజసఫ దతసరర

60
NDX2611069
పపరర: ఉమ మహహశశరర బబ ణస

94-182/18

తసడడ:డ ఇననయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:26-41-103/7
వయససస:42
లస: పప
61
NDX2610665
పపరర: సరయ పడణణహ నశలసకరరరవప

94-182/1117

94-187/893

94-182/1247

Deleted

తసడడ:డ బబబబరరవప బరరదస
ఇసటట ననస:26-41-106C
వయససస:29
లస: ససస స

94-182/1246 63
62
NDX3031531
NDX3032125
పపరర: సరయ పరడణణహ నసరససకర రరవప
పపరర: ఉమ మహహశశరర బబ ణస

65
NDX2854370
పపరర: పడశరసత కలమమర గమడపరటట

73
NDX2532612
పపరర: ఏలస రవ కకషప ర
తసడడ:డ వనసకటరమణ యయలమస
ఇసటట ననస:26-41-110/1A
వయససస:23
లస: పప
76
NDX3013463
పపరర: సలస షపక
తలర : దదలమలద
ఇసటట ననస:26-41-110/11
వయససస:28
లస: పప

భరస : రవసదడ తడజ నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:26-41-103/7, T F-2
వయససస:46
లస: ససస స
94-187/960

94-181/1290

94-182/21
68
NDX2361483
పపరర: పస ఎల సరరశన యమదవ
పలలర బబ యన
తసడడ:డ యలర మసద రరవప పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:26-41-110
వయససస:23
లస: ససస స

69
NDX2361491
పపరర: సశరర గగరర పలలర బబ యన

94-182/1248

74
NDX3159464
పపరర: వజయ లకడమ మమమళర

77
NDX2361467
పపరర: షపక సలస
తసడడ:డ దతద బబడడ షపక
ఇసటట ననస:26-41-110/11
వయససస:28
లస: పప

94-182/22

భరస : యలర మసద రరవప పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:26-41-110
వయససస:57
లస: ససస స
72
NDX2478451
పపరర: ఆశ జజఖత కకతస

94-182/24

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:26-41-110/1A
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1292

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమమళర
ఇసటట ననస:26-41-110/3
వయససస:37
లస: ససస స
94-181/1291

66
NDX3159050
పపరర: శరకవణణ బరరదస
తసడడ:డ బబబబరరవప బరరదస
ఇసటట ననస:26-41-106C
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:26-41-110
వయససస:42
లస: పప
94-182/25

94-186/1283

తసడడ:డ మననహరస గమడపరటట
ఇసటట ననస:26-41-106/a
వయససస:42
లస: పప

94-182/23 71
70
NDX2361509
NDX2938587
పపరర: యలర మసద రరవప పలలర బబ యన
పపరర: కకటటశశర రరవప పలర పప డ లల

తసడడ:డ కకషరమమరరస పలలర బబ యన
ఇసటట ననస:26-41-110
వయససస:61
లస: పప

94-182/1116

భరస : రవసదడ తడజ
ఇసటట ననస:26-41-103/7
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ తడజ నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:26-41-103/7,T F-2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడశరసత కలమమర గమడపరటట
ఇసటట ననస:26-41-106/a
వయససస:37
లస: ససస స
67
NDX3204450
పపరర: శరకవణణ బరరదస

94-182/1115

భసధసవప: ఉమ మహహశశరర
ఇసటట ననస:26-41-103/7
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ తడజ
ఇసటట ననస:26-41-103/7
వయససస:21
లస: ససస స
64
NDX2708485
పపరర: పడసనన లత గమడపరటట

59
NDX2610608
పపరర: రవసదడ తడజ నశలసకరరరవప

75
NDX2634004
పపరర: కరరరసక నసబమరర

94-182/1121

తసడడ:డ వజయమహన నసబమరర
ఇసటట ననస:26-41-110/3
వయససస:19
లస: పప
94-182/26

78
NDX2656353
పపరర: శశశత యయలమస

94-182/1122

తలర : లకడమ దడవ యయలమస
ఇసటట ననస:26-41-110/A(92-18-1705)
వయససస:20
లస: ససస స
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79
NDX2607950
పపరర: రమమశ బబబబ రజడడ బథద
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94-182/1120

80
NDX2609022
పపరర: లకడమ దడవ రజడడ బథద

94-182/1119

81
NDX2551257
పపరర: సరయ కకషర ఫణణ రగహహత ఆళర

తసడడ:డ ససబబ రతనస రజడడడబథద
ఇసటట ననస:26-41-110/ FLAT NO.401
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమశ బబబబ రజడడ బథద
ఇసటట ననస:26-41-110, Flat No-401
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసకరసత ఆళర
ఇసటట ననస:26-41-111
వయససస:22
లస: పప

82
NDX2554087
పపరర: అనరరదర బబదర నతగ ఆళళ

83
NDX2568178
పపరర: అనరరదర బబదర నతగ ఆళళ

84
NDX3009859
పపరర: మనక సససగగతష

94-181/1135

Deleted

తసడడ:డ గగపస కరసత ఆళళ
ఇసటట ననస:26-41-111
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కరసత ఆళళ
ఇసటట ననస:26-41-111
వయససస:20
లస: పప

94-181/40
85
NDX2372951
పపరర: వ యస ఎన యస అసజన
ేడయ పడసరద సససగసశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:26-41-111/1,3RD LINE,M NAGA
వయససస:22
లస: పప

86
NDX3044518
పపరర: ససత అవపల
భరస : పపరర కలటటసబ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:26-41-111/C
వయససస:60
లస: ససస స

88
NDX2414241
పపరర: నతగసజననయబలల మమరరలర

89
NDX2740132
పపరర: శకనవరస పప టకమమరర

94-181/42

94-181/1136

94-181/1134

94-190/630

తసడడ:డ వనసకట బబల ససబడహమణఖస సససగగతష
ఇసటట ననస:26-41-111/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-182/1249

87
NDX2414225
పపరర: సపనహలత మమరరలర

94-181/41

భరస : నతగసజననయబలల మమరరలర
ఇసటట ననస:26-41-112
వయససస:39
లస: ససస స
94-181/1293

90
NDX2740157
పపరర: వజయ నరమల పప టకలరర

94-181/1294

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:26-41-112
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:26-41-113
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:26-41-113
వయససస:40
లస: ససస స

91
NDX3287299
పపరర: శకనవరస రరవప మరరకపపడడ

94-181/1137
92
NDX2549616
పపరర: ఆరగన ే్రపసత బబ స
పసరరమమళరపలర
తసడడ:డ ననతతజ ససభబశ చసదడ బబ స పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:26-41-119
వయససస:20
లస: ససస స

93
NDX2549673
పపరర: అరగన పసడత పసరరమమళరపలర

తసడడ:డ ననతతజ ససభబశ చసదడ బబ స పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:26-41-119
వయససస:20
లస: ససస స

95
NDX3165404
పపరర: వజయ భబససర సపననస

96
NDX3160884
పపరర: దసరర పడసరద ససకర

94-181/1556

తసడడ:డ రమమమరరస మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:26-41-113
వయససస:47
లస: పప
94
NDX2398261
పపరర: రవ కలమమర పమడడ

94-181/43

94-182/1250

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పమడడ
ఇసటట ననస:26-41-120
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పససచయఖ సపననస
ఇసటట ననస:26-41-120/1
వయససస:24
లస: పప

94-181/1139
97
NDX2632305
పపరర: వర వనసకట సతఖనతరరయణ
ఉపషల
తసడడ:డ నరసయఖ ఉపషల
ఇసటట ననస:26-41-120 NGO COLONY
వయససస:56
లస: పప

98
NDX3202371
పపరర: పపలర రరవప చనమనగగసడ

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ చనమనగగసడ
ఇసటట ననస:26-42-2
వయససస:64
లస: పప

100
NDX3210630
పపరర: వనసకటరమణ జజనమల

101
NDX2517340
పపరర: రగహహత జజనమల

94-173/993

తలర : రగహహత జజనమల
ఇసటట ననస:26-42-3/A
వయససస:41
లస: పప
103
NDX2937969
పపరర: కకషరపష బబరరపలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-42-4
వయససస:49
లస: పప

104
NDX2937985
పపరర: నతగరతనస బరర పలర

94-174/921

99
NDX3173572
పపరర: వనసకటరమణ జజనమల

94-173/992

Deleted

తలర : రగహహత జజనమల
ఇసటట ననస:26-42-3/A
వయససస:41
లస: పప
94-174/19

102
NDX3212560
పపరర: ఏడడకకసడలల జజనమల

94-175/1579

భసధసవప: రగహహత జజనమల
ఇసటట ననస:26-42-3/A
వయససస:48
లస: పప
94-174/936

భరస : కకషరపష
ఇసటట ననస:26-42-4
వయససస:42
లస: ససస స

105
NDX3171170
పపరర: చననయఖ మబరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప నరహరశశటట
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:69
లస: పప

94-175/1580

తసడడ:డ లకమయఖ మబరర
ఇసటట ననస:26-42-4
వయససస:58
లస: పప

94-169/1107 107
94-169/1108 108
106
NDX3184611
NDX3200300
NDX2974566
పపరర: కలమమర కకషరరరవప నరహరశశటట
పపరర: కలమమర కకషరరరవప నరహరశశటట
పపరర: శరమమ చచనసనరర

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప నరహరశశటట
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:69
లస: పప

94-185/1390

తసడడ:డ పపనచలమలమహ ససకర
ఇసటట ననస:26-41-120/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జజనమల
ఇసటట ననస:26-42-3A
వయససస:20
లస: పప
94-174/935

94-181/1138

94-170/707

భరస : చచనసనరర డడవడ
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:63
లస: ససస స
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109
NDX2557106
పపరర: వదఖ సరగర పసలర
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94-172/985

తసడడ:డ గణపత పసలర
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:29
లస: పప
112
NDX2974590
పపరర: దదవఖవరణణ చచనసనరర

94-174/937

94-174/797

94-172/996

తసడడ:డ కకషర పడసరద అదబసకక
ఇసటట ననస:26-42-9
వయససస:25
లస: ససస స
121
NDX3089885
పపరర: తడనతథ సరహహ

113
NDX3261971
పపరర: శరసతరతనస పసలర పసలర

94-174/939

116
NDX2566586
పపరర: గణణశ ఆకలల

111
NDX3260031
పపరర: పసలర శరసత రతనస పసలర

94-172/1267

భరస : గణపత పసలర హససబసడ
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:61
లస: ససస స
94-174/1166

భరస : గణపత పసలర హససబసడ
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకషర మమరరశ
ఇసటట ననస:26-42-6
వయససస:70
లస: ససస స
118
NDX2604114
పపరర: రరజఖలకడమ అదబసకక

94-172/986

తసడడ:డ వదఖ సరగర పసలర
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ డడవడ చచనసనరర
ఇసటట ననస:26-42-5
వయససస:19
లస: ససస స
115
NDX2689081
పపరర: వర లకడమ నతడసగమ బసడరర

110
NDX2559292
పపరర: జల రరణణ పసలర

94-174/796
114
NDX2689180
పపరర: కకషర మమరరస నతడసగమ బసడరర

తసడడ:డ కజశవయఖ
ఇసటట ననస:26-42-6
వయససస:71
లస: పప
94-172/990

117
NDX2604312
పపరర: శరకవఖ కకషర అదబసకక

94-172/995

తసడడ:డ శవ నతగ మలలర శశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:26-42-7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:26-42-9
వయససస:27
లస: ససస స

119
NDX2754588
పపరర: శకవఖ కకషర అదబసకక

120
NDX3090479
పపరర: చసదన సరహహ

94-172/1145

94-174/941

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:26-42-9
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ తడనతథ సరహహ సరహహ
ఇసటట ననస:26-42-9 NEAR NIRMALA CON
వయససస:19
లస: పప

122
NDX3090693
పపరర: పడతమ సరహహ

123
NDX2363547
పపరర: రరజఖలకడమ అదబసకక

94-174/940

94-172/72

తసడడ:డ రరజ సరహహ
ఇసటట ననస:26-42-9 NEAR NIRMAL CON
వయససస:44
లస: పప

భరస : తడనతథ సరహహ
ఇసటట ననస:26-42-9 NEAR NIRMAL VON
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర పడసరద అదబసకక
ఇసటట ననస:26-42-9,4TH LINE
వయససస:26
లస: ససస స

124
SAA0781220
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

125
NDX2523173
పపరర: హససన రసగబ

126
NDX2743300
పపరర: మబజజహహద షపక

94-172/51

తసడడ:డ అలమరబకలల షసక
ఇసటట ననస:26-42-10
వయససస:50
లస: పప
127
NDX2768885
పపరర: షణబమఖ శరమ పపతబబలమ

భరస : ఆసజననయబలల రసగబ
ఇసటట ననస:26-42-10
వయససస:24
లస: ససస స
94-172/1120

తసడడ:డ కకషర శరససస స పపతబబలమ
ఇసటట ననస:26-42-10
వయససస:18
లస: పప
130
NDX3268414
పపరర: రరధదక మయమరర

94-172/1278

తసడడ:డ వనసకట భబససర రరవప జగమ
ఇసటట ననస:26-42-17
వయససస:63
లస: పప

94-174/913

131
NDX3262391
పపరర: గగతమ మయమరర

94-174/1162

134
NDX2577047
పపరర: మడస బబబబ అననపఅల

94-174/1168

137
NDX2847416
పపరర: భకస చరణ నతయక
తసడడ:డ ధరరమనసద నతయక
ఇసటట ననస:26-42-18
వయససస:40
లస: పప

94-172/963

132
NDX2363539
పపరర: జజఖతఖత ననలపరటట

94-172/53

తసడడ:డ సరటలన బబబబ ననలపరటట
ఇసటట ననస:26-42-14
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/964

తసడడ:డ రరజ శశఖర అననపఅల
ఇసటట ననస:26-42-15/B
వయససస:19
లస: పప
94-172/970

129
NDX2581379
పపరర: గగవసద రరజ మయమరర
తసడడ:డ నతరరయణ మయమరర
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనతనథస
ఇసటట ననస:26-42-14
వయససస:49
లస: పప
136
NDX2557072
పపరర: తడమమరరసలల జగమ

128
NDX3180833
పపరర: కకషర శరససస స పపతబబలమ

94-172/1119

తసడడ:డ మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:26-42-10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచనబ హ
న హ పపతబబలమ
ఇసటట ననస:26-42-10
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-42-12
వయససస:26
లస: ససస స
133
NDX3259264
పపరర: మయమరర నతరరయణ

94-172/52

135
NDX2572303
పపరర: ససవరర మసజరర గబరరవసదపలర

94-172/967

తసడడ:డ జజన రరచరడ సన గబరరవసదపలర
ఇసటట ననస:26-42-16/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-172/1132

94-173/979
138
NDX3172095
పపరర: జహహద అహమద మహమమద

తలర : మజద బబగబమ
ఇసటట ననస:26-42-18
వయససస:26
లస: పప
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NDX2611465
పపరర: కరరరసక బబహర
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94-174/795

తసడడ:డ ఉదయ బబహర
ఇసటట ననస:26-42-18
వయససస:22
లస: పప

140
NDX2787158
పపరర: ససభబన షపక

94-172/1133

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:26-42-18, A.T.AGRAHARAM,
వయససస:26
లస: పప

94-172/1134 143
142
NDX2757284
NDX2620037
పపరర: డడవడ శరమబఖయయల ననలమయబరర
పపరర: మమలత ఆదదలకడమ అలవల

తసడడ:డ చన తరరపతయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:26-42-25
వయససస:27
లస: పప
145
NDX2565018
పపరర: భబరర వ రరజ గగళళకరరస

భరస : గసగధర రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:26/42/33/a/1
వయససస:43
లస: ససస స
94-172/981

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగళళకరరస
ఇసటట ననస:26-42-44
వయససస:22
లస: పప
148
NDX3282712
పపరర: కలసబ వనసకటటశశరరర

94-174/1178

146
NDX2544112
పపరర: ససషసమథ జజనస గగలర మమడడ

94-172/982

149
NDX2363521
పపరర: భబరత నసతలపరటట

94-172/55

94-172/58

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసగల
ఇసటట ననస:26-42-66
వయససస:23
లస: పప
157
NDX2556199
పపరర: శక లకడమ మరర

152
NDX2526457
పపరర: నతగమమ అవల

94-172/57

తసడడ:డ గగపస కకషర మరర
ఇసటట ననస:26-42-69/A
వయససస:31
లస: ససస స
160
NDX2765683
పపరర: ఉమమహహశశరర మదసబల

94-172/1143

తసడడ:డ రవ కకశశర తతట
ఇసటట ననస:26-42-84
వయససస:23
లస: ససస స

161
NDX2611176
పపరర: దసరర గబజరల

94-174/938

164
NDX2589646
పపరర: రమఖ కటబట

94-172/991

167
NDX2887503
పపరర: గగతస బరర
తసడడ:డ తరరమలరరవప బరర
ఇసటట ననస:26-42-93/A
వయససస:18
లస: పప

94-172/984

150
NDX2363513
పపరర: పడభబకర నసతలపరటట

94-172/56

153
NDX2554814
పపరర: యశశసత కలమమర గగరర

94-172/987

156
NDX2560373
పపరర: గగపస కకషర మరర

94-172/988

159
NDX2563658
పపరర: తషషరర వ ఆర పరదరరస

94-172/992

తసడడ:డ మబరళధర పరదరరస
ఇసటట ననస:26-42-70/A
వయససస:24
లస: ససస స
94-172/993

162
NDX2923357
పపరర: కకషరవనణణ ఆరజకటట

94-172/1144

తసడడ:డ వనసకటరమణ ఆరజకటట
ఇసటట ననస:26-42-71
వయససస:19
లస: ససస స
94-172/994

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:26-42-81/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-172/59

147
NDX2560035
పపరర: బసగరరయఖ మసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మరర
ఇసటట ననస:26-42-69/a
వయససస:33
లస: పప

భరస : బడహమస గబజరల
ఇసటట ననస:26-42-71
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దలయఖ
ఇసటట ననస:26-42-71
వయససస:53
లస: పప
166
NDX2406791
పపరర: వనయ లతత తతట

94-172/71

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:26-42-70/A
వయససస:57
లస: పప

భరస : మబరళధర పరదరరస
ఇసటట ననస:26-42-70/a
వయససస:54
లస: ససస స
163
NDX3186210
పపరర: మలలర శ గబజరల

155
NDX2363497
పపరర: మహమమద రఫస షపక

158
NDX2566909
పపరర: మబరళధర పరదరరస

94-174/934

తసడడ:డ అపష రరవప గగరర
ఇసటట ననస:26-42-64/B
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద బబషర షపక
ఇసటట ననస:26-42-67 2 ND LINE
వయససస:24
లస: పప
94-172/989

144
NDX2931152
పపరర: తససర మ షపక

తసడడ:డ జనతరరన శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:26-42-53/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పలర
భరస : చనన బబబబ అవల
ఇసటట ననస:26-42-53 CHURCH BACK SIDE ఇసటట ననస:26-42-62
వయససస:38
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స
154
NDX2529584
పపరర: శవ కకషర కకసగల

తసడడ:డ పరల ఈనస బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:26-42-22 A T AGARAHARAM
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దలయఖ మసడ
ఇసటట ననస:26-42-49
వయససస:23
లస: పప

భరస : పడభబకర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:26-42-53/A
వయససస:36
లస: ససస స
94-172/1142

94-172/974

తసడడ:డ తతజదదబ న షపక
ఇసటట ననస:26-42-37/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ గగలర మమడడ
ఇసటట ననస:26-42-44
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసబ నతగభబషణస
ఇసటట ననస:26-42-49
వయససస:52
లస: పప
151
NDX2772788
పపరర: పలర మసగయఖ

94-172/902

141
NDX2571537
పపరర: రరస పడకజశ బబ లలర దసబ

165
NDX2980886
పపరర: నతగ లకడమ జరరజజపప

94-173/994

భరస : ఏసస బబబబ
ఇసటట ననస:26-42-81/A
వయససస:25
లస: ససస స
94-172/1146

168
NDX3258662
పపరర: వనసకటటశశరరర సరగరనతలమ

94-172/1264

భసధసవప: అరరణ కలమమరర గగరసటర
ఇసటట ననస:26-42-95/11SF2
వయససస:31
లస: పప
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169
NDX3261252
పపరర: అరరణ కలమమరర గగరరసటబర

94-174/1164

భరస : వనసకటటశశరరర సరగరనతలమ
ఇసటట ననస:26-42-95/11,SF
వయససస:25
లస: ససస స

94-172/1121 171
170
NDX2842508
NDX2949642
పపరర: నతగ మలర శశర రరవప నసదదపరటట
పపరర: కరరమబలర పపసల

తసడడ:డ హరనతధబబబబ
ఇసటట ననస:26-42-100
వయససస:41
లస: పప

172
NDX2949360
పపరర: శరహహన పపసల

94-173/978

భరస : కరరమబలర పపసల
ఇసటట ననస:26-42-100
వయససస:36
లస: ససస స

173
NDX2593317
పపరర: రవకలమమర పరక

94-159/726

తసడడ:డ రరజ కలమమర దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:26-42-113/A
వయససస:18
లస: ససస స
94-172/966

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగసగబసట
ఇసటట ననస:26-42-156
వయససస:28
లస: పప
181
NDX1151034
పపరర: కకరణ కలమమర బలర

176
NDX3246378
పపరర: శశభబవత మపరరస

179
NDX3181260
పపరర: జకకయఖ బమదతటట

94-172/60

182
NDX2707982
పపరర: ససనత పసరవ

భరస : వనసకట మమధవ రరవప పరరనసదద
ఇసటట ననస:26-42-162
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషర చచజతనఖ పప లసపటట
ఇసటట ననస:26-42-165
వయససస:32
లస: ససస స

187
NDX3198017
పపరర: ససనత యనమల

188
NDX3160025
పపరర: ఔడడలకకమ యనమల

94-169/1100

భరస : రవ కలమమర యనమల
ఇసటట ననస:26-42-170/a
వయససస:37
లస: ససస స
94-174/919

94-174/916

94-172/1126

194
NDX2406775
పపరర: భబరర వ కజతవతష

94-172/968

197
NDX2932143
పపరర: హహమలత కజఠవథస
తసడడ:డ సరశమ నతయక కజఠవథస
ఇసటట ననస:26-42-173/A
వయససస:24
లస: ససస స

94-174/915

180
NDX3024155
పపరర: అరరఫ అహమద షపక

94-172/1122

94-172/1123
183
NDX2884229
పపరర: వనసకట మమధవ రరవప పరరనసదద

తసడడ:డ వనసకట శత రరమ సరశమ పరరనసదద
ఇసటట ననస:26-42-162
వయససస:68
లస: పప
94-169/976

186
NDX2695690
పపరర: వనసకట రవ సరయ దడవగబడడ

94-175/1307

తలర : శశషష కలమమర దడవగబడడ
ఇసటట ననస:26-42-165
వయససస:19
లస: పప
94-174/917

189
NDX3202744
పపరర: వరణణ తననరర

94-174/918

Deleted

తసడడ:డ వనసకటసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:26-42-170/a
వయససస:29
లస: ససస స
94-172/62

192
NDX2845782
పపరర: శరరసగ నతయక

94-172/1125

భసధసవప: అమత రసజన నతయక
ఇసటట ననస:26-42-173
వయససస:56
లస: పప
94-172/63

తసడడ:డ సరశమ నతయక కజతవతష
ఇసటట ననస:26-42-173/A
వయససస:22
లస: ససస స
94-172/1128

177
NDX3093242
పపరర: పడభబ దతస అసదచ

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:26-42-158
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరరసగ నతయక
ఇసటట ననస:26-42-173
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: అమత రసజన నతయక
ఇసటట ననస:26-42-173
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లమలఖ నతయక కజఠవథస
ఇసటట ననస:26-42-173/A
వయససస:53
లస: పప

191
NDX2278802
పపరర: అమత రసజన నతయక

94-174/914

తసడడ:డ ఆనసద రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:26-42-147
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసససహస యనమల
ఇసటట ననస:26-42-170/a
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-42-171/A
వయససస:42
లస: పప

196
NDX2761096
పపరర: సరశమ నతయక కజఠవథస

94-174/1135

భరస : కకరణ కలమమర పసరవ
ఇసటట ననస:26-42-161
వయససస:28
లస: ససస స

94-172/1124 185
184
NDX2770063
NDX2693505
పపరర: వనసకట శత రరమ మణణ పరరనసదద
పపరర: పపరరరమ జజఖత పప లసపటట

174
NDX3067790
పపరర: కకమరరస రమఖ శక
భరస : కకమరరస పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:26-42-112
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బమదతటట
ఇసటట ననస:26-42-157
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప బలర
ఇసటట ననస:26-42-160
వయససస:42
లస: పప

193
NDX2855534
పపరర: శరరసగ నతయక

94-170/589

భరస : రతన వజయ కలమమర మపరరస
ఇసటట ననస:26- 42-146/A
వయససస:50
లస: ససస స

178
NDX2569671
పపరర: చచజతనఖ లసగసగబసట

190
NDX3033164
పపరర: కసదసనసరర ఆనసద బబబబ

తసడడ:డ శశశదత పపసల
ఇసటట ననస:26-42-100
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల పరక
ఇసటట ననస:26-42-109/B
వయససస:30
లస: పప

175
NDX2601474
పపరర: ఉష కకరణ దదపషలపపడడ

94-173/977

195
NDX3032166
పపరర: సతఖనతరరయణ కరర కలసట

94-172/1127

తసడడ:డ గబరవయఖ కరర కలసట
ఇసటట ననస:26-42-173/A
వయససస:56
లస: పప
94-172/1129

198
NDX2932283
పపరర: భబరర వ కజఠవథస

94-172/1130

తసడడ:డ సరశమ నతయక కజఠవథస
ఇసటట ననస:26-42-173/A
వయససస:21
లస: ససస స
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199
NDX2754406
పపరర: ససజజత తలతతటట
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94-172/1131

భరస : రతనకలమమర
ఇసటట ననస:26-42-174
వయససస:36
లస: ససస స

200
NDX3054590
పపరర: మణణబబబబ చచరరకకరర

94-175/1578

తసడడ:డ పరల చచరరకకరర
ఇసటట ననస:26-42-174B
వయససస:39
లస: పప

202
NDX2363653
పపరర: ఖమతతన బ సయఖద

94-172/65

భరస : ఖమదర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:26-42-182
వయససస:59
లస: ససస స
94-172/67

203
NDX2526846
పపరర: ఖమతషసబ సయద

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-42-191
వయససస:48
లస: పప

206
NDX2574960
పపరర: ఉమ సరయ శక అవపల

94-172/66

94-172/972

తసడడ:డ పసటర జమమశ మరరయమల
ఇసటట ననస:26-42-193
వయససస:49
లస: పప

209
NDX2673309
పపరర: ఆనసద ససదదపసస మరరయమల

94-172/971

94-174/922

Deleted

తసడడ:డ మరరయనన అసదసగబల
ఇసటట ననస:26-42-202
వయససస:36
లస: పప
214
NDX2586832
పపరర: భబవననశశరర కకటట

94-173/694

తసడడ:డ శవ పపరర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:26-42-203
వయససస:18
లస: ససస స

212
NDX2909729
పపరర: నతగ లకడమ పలవనల

94-178/696

94-177/623

94-172/973

218
NDX2643013
పపరర: నగరరజకలమమరర కజతననన

210
NDX3125143
పపరర: ఖవన సరమ లలల యరకస

94-173/981

94-173/982

భసధసవప: గగతస బబ లలరదసబ
ఇసటట ననస:26-42-204/1
వయససస:30
లస: ససస స
94-184/1017

219
NDX2818490
పపరర: మహబమబ బ షపక

94-173/983

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:26-42-208
వయససస:21
లస: ససస స

220
NDX3241734
పపరర: మహబమబ షపక

221
NDX2756872
పపరర: అభషపక బబ సత

222
NDX2922441
పపరర: నరసససహమమరరస మబకరసమల

భరస : నరసససహ మమరరస మబకరసమల
ఇసటట ననస:26-42-225
వయససస:62
లస: ససస స
226
NDX2882520
పపరర: కరరశరమ షపక
తసడడ:డ రహమన జన షపక
ఇసటట ననస:26-42-231
వయససస:18
లస: ససస స

94-173/984

తసడడ:డ రవ బబ సత
ఇసటట ననస:26-42-210
వయససస:22
లస: పప

94-174/924 224
223
NDX2922409
NDX2907723
పపరర: కనక దసరరరభవరన మబకరసమల
పపరర: కరరశరమ షపక

227
NDX2888212
పపరర: రగఫ షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-42-236
వయససస:48
లస: పప

94-174/923

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మబకరసమల
ఇసటట ననస:26-42-225
వయససస:67
లస: పప
94-169/1101

భసధసవప: రరషమ రరషమ
ఇసటట ననస:26-42-231
వయససస:18
లస: ససస స
94-174/925

94-173/28

216
NDX2888931
పపరర: ససమఖ శక రరస ఏ

భరస : నతరరయణ రరవప పపనననదదబ
ఇసటట ననస: 26-42-206, F NO 101
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:26-42-208
వయససస:57
లస: ససస స

94-173/980

213
NDX2529881
పపరర: సతష కలమమర అసదసగబల

తసడడ:డ వరకజ పపనననదదబ
ఇసటట ననస:26-42-206 F NO.101
వయససస:75
లస: పప
94-174/1133

94-169/977

తసడడ:డ మరరయనన అసదసగబల
ఇసటట ననస:26-42-202/1
వయససస:36
లస: పప

భసధసవప: గగతస బబ లలరదసబ
ఇసటట ననస:26-42-204/1
వయససస:58
లస: ససస స

217
NDX2573665
పపరర: నతరరయణ రరవప పపనననదదబ

207
NDX2601466
పపరర: ఆనసద ససదదప మరరయమల

తసడడ:డ కకషర పడసరద యరకస
ఇసటట ననస:26-42-194
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమబ పలవనల
ఇసటట ననస:26-42-202
వయససస:32
లస: ససస స
215
NDX2888923
పపరర: మమరర జయరరణణ పప డ దసబక

94-174/920

తసడడ:డ ఆనసద ససధదర మరరయమల
ఇసటట ననస:26-42-193
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద ససధదర మరరయమల
ఇసటట ననస:26-42-193
వయససస:20
లస: ససస స

211
NDX2877769
పపరర: సతశ కలమమర అసదసగబల

204
NDX3149465
పపరర: అమల పసడయ చచననస శశటట

భరస : వనదల సరయ కకషర చచజతనఖ చచజతనఖ
ఇసటట ననస:26-42-188
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:26-42-191
వయససస:18
లస: ససస స

208
NDX2617850
పపరర: ఆనసద ససధదర మరరయమల

94-172/64

భరస : ఖమదర వరల సయఖద
ఇసటట ననస:26-42-182
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖమదరశల సయద
ఇసటట ననస:26-42-182
వయససస:59
లస: ససస స

205
NDX2363505
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల

201
NDX2361111
పపరర: అమరఉన సయఖద

225
NDX2907897
పపరర: కరరశరమ షపక

94-169/1102

భసధసవప: రరషమ రరషమ
ఇసటట ననస:26-42-231
వయససస:18
లస: ససస స
94-173/985

228
NDX3024536
పపరర: శశశలజ బస

94-173/986

భరస : శరఖసబబబబ బస
ఇసటట ననస:26-42-236
వయససస:34
లస: ససస స
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229
NDX2888063
పపరర: హలమమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-173/987

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:26-42-236
వయససస:25
లస: ససస స

230
NDX3281359
పపరర: శశశలజ ససదరలన

94-173/1204

భరస : శరఖస బబబబ బబసరస
ఇసటట ననస:26-42-236
వయససస:32
లస: ససస స

232
NDX2406817
పపరర: ఫసబబ గజకస బబ యలపలర

94-172/68

భరస : జయమనసదస బబ యలపలర
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:41
లస: ససస స

233
NDX2709384
పపరర: ఫసబబ గరకస బబ యలపలర

94-172/977

తసడడ:డ రతన బబబబ చకసల
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:19
లస: ససస స

236
NDX2572733
పపరర: వజడ ససససలమఖ వనసరపగర

94-172/975

94-173/988

239
NDX2992014
పపరర: తరరమలరరడడడ రవ శసకరరరడడడ

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:26-42-259 SWAPNA SOWDHA
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:26-42-264
వయససస:44
లస: పప

241
NDX2930428
పపరర: గబలమస హసరన సయఖద

242
NDX2758092
పపరర: బబ జజన సయద

94-170/705

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:26-42-264/A
వయససస:37
లస: పప

94-172/978

94-170/706

245
NDX2839850
పపరర: వజయ లకడమ మదదబ గరరర

94-172/976

237
NDX3151701
పపరర: శరకవసత రగతష

94-169/1103

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ రగతష
ఇసటట ననస:26-42-259 SWAPNA SOWDHA
వయససస:30
లస: ససస స
94-169/1104

240
NDX2993160
పపరర: తరరమలరరడడడ శరరష రరడడడ

94-172/1135

243
NDX2934024
పపరర: హససన సయఖద

94-173/990

భరస : గబలమస హహససజన సయఖద
ఇసటట ననస:26-42-264/A
వయససస:27
లస: ససస స
94-174/927

246
NDX3022993
పపరర: చసదడ శశఖర పసదమలలర

94-174/928

తసడడ:డ నతగరరరడడడ మదదబ గరరర
ఇసటట ననస:26-42-264/B1 DREAM HOME
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ మదదబ గరరర
ఇసటట ననస:26-42-264/B1 DREAM HOME
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:26-42-264/B5
వయససస:38
లస: పప

247
NDX2481356
పపరర: రరజ రరవప దడవసడర

248
NDX2879393
పపరర: ససజజత దడవ దడవసడర

249
NDX2878775
పపరర: మధవ దడవసడర

94-172/69

తసడడ:డ లమతడ యయసయఖ దడవసడర
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:68
లస: పప
250
NDX2879203
పపరర: కరరణ మధస దడవసడర
తసడడ:డ రరజ రరవప దడవసడర
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:39
లస: పప
253
NDX3103843
పపరర: మణణకఖస బబ రరగడడ

తసడడ:డ ఉదయమనతథ బబహర
ఇసటట ననస:26-42-273
వయససస:39
లస: పప

251
NDX2879138
పపరర: కరరణ మధస దడవసడర

94-174/930

254
NDX3104270
పపరర: శకకరసత బబ రరగడడ

94-172/1139

257
NDX2766038
పపరర: కకకన బబహర
భరస : దసేరఖశరఖమ బబహర
ఇసటట ననస:26-42-273
వయససస:38
లస: ససస స

252
NDX3094992
పపరర: సతఖనసదస బబ రరగడడ

94-174/929

తసడడ:డ నతతనఉలక బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:79
లస: పప
94-174/931

తసడడ:డ సతఖనసదస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:42
లస: పప
94-172/1140

94-172/1137

భరస : కరరణ మధస దడవసడర
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప దడవసడర
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖనసదస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:73
లస: ససస స
256
NDX2766012
పపరర: దసఖశరఖమమ బబహర

94-172/1136

భరస : రరజ రరవప దడవసడర
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:59
లస: ససస స
94-172/1138

94-173/989

భరస : రవ శసకర రరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:26-42-264
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రససల సయద
ఇసటట ననస:26-42-264/A
వయససస:56
లస: ససస స

244
NDX2863405
పపరర: సతఖ నతరరయణ రరడడ మదదబ గరరర

234
NDX2591089
పపరర: గరకస నససస వనసరపగర
తసడడ:డ ఆనసద వకటర పరల వనసరపగర
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద వకటర పరల వనసరపగర
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:19
లస: ససస స

238
NDX3152451
పపరర: వనసకటటష రగతష

94-174/926

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:26-42-240
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జయమనసదస బబ యలపలర
ఇసటట ననస:26-42-259
వయససస:40
లస: ససస స

235
NDX2618700
పపరర: రరచ గరకస చకసల

231
NDX2905115
పపరర: కకరణమయ కరకరన

255
NDX3094893
పపరర: ససధతరరణణ కకపపషల

94-174/932

తసడడ:డ ససదర రరవప కకపపషల
ఇసటట ననస:26-42-269
వయససస:24
లస: ససస స
94-172/1141

258
NDX2557452
పపరర: కకరణ కలమమర కనమఅలమ

94-172/979

తసడడ:డ జజన బబబబ కనమఅలమ
ఇసటట ననస:26-42-278
వయససస:44
లస: పప
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259
NDX2603975
పపరర: పడవణ కలమమర కరరక
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94-172/980

తసడడ:డ నతగ రరజ కరరక
ఇసటట ననస:26-42-279
వయససస:18
లస: పప
262
NDX3012853
పపరర: గజకస అమమలఖ పసడపరరస

94-169/1105

94-173/991

94-169/978

తసడడ:డ డడవఎ నతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:26-43-7B
వయససస:19
లస: పప
271
NDX2616712
పపరర: వనసకటటశశరరర డతసడడగరరర

94-175/1308

266
NDX3216322
పపరర: వనసకట సతఖ రరమ అరరపరక

94-182/28

94-182/1277

భరస : ఈశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-13
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-44-16/16B
వయససస:33
లస: ససస స

94-184/1051

272
NDX2675452
పపరర: మలర శశరర డతసడడగరరర

తసడడ:డ అగసపస శశర రరవప మమగబలకరర
ఇసటట ననస:26-43-19/3
వయససస:41
లస: పప
94-175/1309

275
NDX2680932
పపరర: లకడమ కకటట రతన దదగరపరరస

94-182/1128

94-31/1017

276
NDX2763449
పపరర: శశభ నలమ

94-182/1274

తసడడ:డ అనసత రరమ ససబడహమణఖస దదగరపరరస
ఇసటట ననస:26-44-2/A/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవప నలమ
ఇసటట ననస:26-44-2/A/7, 1ST LANE
వయససస:34
లస: ససస స

278
NDX3259348
పపరర: డడవడ వకరసపత

279
NDX3006640
పపరర: రరధత రరడడడ గబదదబసడడ

94-31/1277

284
NDX3130846
పపరర: యయసస బబబబ చరతనగసడర

287
NDX3119971
పపరర: భబససర రరవప నసదతఖల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-44-18/C
వయససస:30
లస: పప

94-31/1027

భరస : రరజశశఖర రరడడడ గబదదబసడడ
ఇసటట ననస:26-44-8
వయససస:33
లస: ససస స
94-184/1053

282
NDX2649879
పపరర: పడవల తడజ బబ కకనతల

94-181/1155

తసడడ:డ బబ కకనతల
ఇసటట ననస:26-44-13
వయససస:20
లస: పప
94-30/1176

తసడడ:డ కణక రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:26-44-15
వయససస:32
లస: పప
94-31/1018

273
NDX2777621
పపరర: సతఖ తడజ మమసడ
తసడడ:డ సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:26-44-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర ననతగన
ఇసటట ననస:26-44-8
వయససస:19
లస: ససస స
94-181/1337

94-175/1581
267
NDX3013653
పపరర: వనసకట శవ రరమ రరవప కనసపరరస

94-180/1691
270
NDX2908192
పపరర: రరమమనసద సరగర మమగబలకరర

281
NDX2671550
పపరర: రరతక ననతగన

286
NDX3008505
పపరర: రమమదడవ బతష
స ల

94-169/1109

269
NDX2636546
పపరర: హరరత వసత

280
NDX3005436
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ గబదదబసడడ

283
NDX2729952
పపరర: శవపరరశత గరదచ

94-184/1049

తసడడ:డ వనసకట అపష రరవప కనసపరరస
ఇసటట ననస:26-43-3/1,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:26-44-7
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: రరధత రరడడడ గబదదబసడడ
ఇసటట ననస:26-44-8
వయససస:42
లస: పప

264
NDX2642643
పపరర: కకసడలల బతష
స ల

94-174/933

తసడడ:డ వ రమణ అరరపరక
ఇసటట ననస:26-43-3/1 SBI COLONY
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ నలమ
ఇసటట ననస:26-44-2A/7, 1ST LANE
వయససస:20
లస: పప
94-182/1292

261
NDX3110509
పపరర: వర వనసకట జగననమహహన
అకరవరరపప
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:26-42-284
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-42-402
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-43-93
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసస రరజ చటటకరల
ఇసటట ననస:26-44-1/A
వయససస:34
లస: ససస స
277
NDX2765022
పపరర: శవ శసకరరరవప నలమ

94-169/1106

తసడడ:డ గగపస రరడడడ వసఠర
ఇసటట ననస:26-43-16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-43-93
వయససస:38
లస: పప
274
NDX2533289
పపరర: వజలకడమ చటటకరల

263
NDX3012861
పపరర: అపపరరప పసడపరరస
తసడడ:డ రతన రరజ పసడపరరస
ఇసటట ననస:26-42-292
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పసదమలలర
ఇసటట ననస:26-42-2641
వయససస:58
లస: పప
268
NDX2686251
పపరర: భబణబ కకషర రరఘవ దతసరర

94-172/70

భరస : మసస చటర
ఇసటట ననస:26-42-281
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరజ పసడపరరస
ఇసటట ననస:26-42-292
వయససస:23
లస: ససస స
265
NDX2810125
పపరర: సరసబశవరరవప పసదమలలర

260
NDX2465615
పపరర: చసదడలల చటర

285
NDX3257011
పపరర: పడతమ చరతనగసడర

94-182/1627

భసధసవప: కనకర రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:26-44-15
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/1020

288
NDX2524296
పపరర: రమణ చచనసనరర

94-30/348

భరస : మణణకసఠ చచనసనరర
ఇసటట ననస:26-44-19/A
వయససస:22
లస: ససస స
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SQX1987734
పపరర: కవత కచల
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95-1/1030

భరస : ఉదయ కలమమర కచల
ఇసటట ననస:26-44-24/B
వయససస:22
లస: ససస స
292
NDX3170081
పపరర: అనససరఖమమ పరనసగసటట

94-182/1276

94-30/1178

94-182/29

94-182/32

94-181/1157

94-31/1022

94-181/1160

Deleted
94-182/1278

తసడడ:డ సరసబరరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:40
లస: పప
316
NDX3187192
పపరర: రరమ కకటయఖ అనననస

302
NDX2647220
పపరర: మమసహహససన అల ఖమన

305
NDX2616399
పపరర: కనకమమ మసడలల

308
NDX2528644
పపరర: శరకవణణ కసధద

311
NDX3010600
పపరర: కకకకల కసదద

94-182/1112

94-182/1279

317
NDX3168085
పపరర: రరమ కకటయఖ అనననస

297
NDX3295995
పపరర: మహహశన అల ఖమన

94-31/1295

300
NDX2478188
పపరర: జజన మహమమద

94-182/31

303
NDX2528651
పపరర: శరకవణణ కసధద

94-181/45

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ కసధద
ఇసటట ననస:26-44-32
వయససస:20
లస: పప
94-181/1158

306
NDX3170743
పపరర: వర రరడడడ చతగసరరడడడ

94-31/1021

తసడడ:డ సరసబరరడడడ చతగసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:40
లస: పప
94-181/46

309
NDX2616514
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కసదద

94-181/1159

తసడడ:డ కకషర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:44
లస: పప
94-181/1340

భరస : ధనససజయ రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:42
లస: ససస స
314
NDX3152113
పపరర: వనసకటమమ యకసలదడవ

94-21/689

తసడడ:డ యబసఫ మహమమద
ఇసటట ననస:26-44-31
వయససస:39
లస: పప

312
NVT8340721
పపరర: సతశ కలమమర రరడడడ లసకకరరడడడ

94-181/1550

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:40
లస: పప
94-188/1264

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:35
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ నరసయఖ అనననస
ఇసటట ననస:26-44-37/A
వయససస:63
లస: పప

94-182/30

తసడడ:డ ధనససజయ రరడడడ కసధద
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:44
లస: పప
313
NDX3154994
పపరర: వర రరడడడ చతగసరరడడడ

299
NDX2478279
పపరర: షరరనత షపక

294
NDX2584357
పపరర: ఈశశర మహహశ ససరరశశటట

తసడడ:డ ససరజదదబ న అల ఖమన
ఇసటట ననస:26-44-31
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషర రరడడడ మసదల
ఇసటట ననస:26-44-32
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తపషర
ఇసటట ననస:26-44-33
వయససస:27
లస: ససస స
310
NDX2553006
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కసదద

94-181/1339

తసడడ:డ ససరజదదబన అల ఖమన
ఇసటట ననస:26/44/31
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నతమదత రరడడ మసడల
ఇసటట ననస:26-44-32
వయససస:69
లస: పప
307
NDX2999092
పపరర: తపషర వజయ లకడమ తపషర

296
NDX3204716
పపరర: ససధఖ గబసటక

94-30/1177

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:26-44-27
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఖమదర మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-44-31
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:26-44-31
వయససస:51
లస: పప
304
NDX2674091
పపరర: కకషర రరడడడ మసడల

94-188/1263

భరస : నగరరరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:26-44-29
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజన మహమమద
ఇసటట ననస:26-44-31
వయససస:35
లస: ససస స
301
NDX2478220
పపరర: ఖమదర మసరసన వల షపక

293
NDX3085552
పపరర: లకమయఖ పప ననగసటట

291
NDX3135845
పపరర: చసదడయఖ పప ననగసటట

తసడడ:డ ససబబయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:26-44-26/3
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:26-44-26/3
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అచచ రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:26-44-29
వయససస:40
లస: పప
298
NDX2478196
పపరర: షరహహర మహమమద

94-182/1275

భరస : ఏడడకకసడలల కకసడడటట
ఇసటట ననస:26-44-25 ,2/1,
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:26-44-26/3
వయససస:65
లస: ససస స
295
NDX3177508
పపరర: నగరరరడడడ గబసటక

290
NDX3191723
పపరర: నతగలకడమ డతరరస

315
NDX2478253
పపరర: ఉససఫ ఎమ డడ

94-182/33

తసడడ:డ ఇసరమయల ఎమ డడ
ఇసటట ననస:26-44-34
వయససస:69
లస: పప
94-181/1341

తసడడ:డ నరసయఖ అనననస
ఇసటట ననస:26-44-37/A 2/3 TH LINE
వయససస:63
లస: పప

318
NDX3192648
పపరర: సరయ పసడయ అవలలరర

94-30/1179

తసడడ:డ రమమశ బబబబ అవలలరర
ఇసటట ననస:26-44-38
వయససస:22
లస: ససస స
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319
NDX2937449
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడడ ఈమన

94-182/1280

తసడడ:డ శవరరడడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:26-44-38
వయససస:43
లస: పప
322
NDX2556306
పపరర: అననపపరర గబడడపరటట

94-181/1161

94-191/742

94-30/1181

94-181/1163

94-182/1282

94-182/1130

భరస : బబజ బబబబ చగడత
ఇసటట ననస:26-44-54/B
వయససస:32
లస: ససస స
340
NDX3161981
పపరర: పససరలసక శక లకడమ

94-30/1183

తసడడ:డ నరస రరడడడ మరరఱ ల
ఇసటట ననస:26-44-63/1
వయససస:55
లస: పప

94-30/1182

332
NDX2620706
పపరర: టటన
డ తడవ కలమమర పప తషపఅల

335
NDX2397750
పపరర: ఉష రరణణ మహదతసస

94-181/50

94-181/1164

327
NDX2629285
పపరర: శలమ పఠరన

94-181/1162

330
NDX2466696
పపరర: వనసకటరరడడడ పపరస

94-181/49

333
NDX3282019
పపరర: లకడమపడసనన బబణతల

94-182/1649

తసడడ:డ హరరబబబబ బబణతల
ఇసటట ననస:26-44-51
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/38

336
NDX2675874
పపరర: సతఖవత చగడత

94-182/1129

భరస : గగరరసత చకకపరణణ మహదతసస
ఇసటట ననస:26-44-53, 1/2,CUT ROAD
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : బబజ బబబబ చగడత
ఇసటట ననస:26-44-54/b
వయససస:33
లస: ససస స

338
NDX2883411
పపరర: దసలపలర పవన కలమమర

94-182/1283

94-182/1285
339
NDX2780013
పపరర: దసలపలర వనసకట కకషర పడశరసత
కలమమర
తసడడ:డ దసలపలర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-44-54/B
వయససస:20
లస: పప

94-181/1165

342
NDX3076098
పపరర: వనసకట శవ లకడమ మడతల

341
NDX2632222
పపరర: వషష
ర వరర న దదడడడ

344
NDX2372969
పపరర: రరజశనత షపక

347
NDX3127685
పపరర: లలతత వర పడసరద ననలవలర
తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:26-44-63/1B
వయససస:62
లస: పప

94-30/1184

తసడడ:డ శకనవరససలల మడతల
ఇసటట ననస:26-44-58/a
వయససస:18
లస: ససస స
94-181/51

భరస : జజనససజదత షపక
ఇసటట ననస:26-44-61
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/1286

94-30/1180

తసడడ:డ వరరరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:26-44-48
వయససస:21
లస: పప

తలర : ససజజత దదడడడ
ఇసటట ననస:26-44-56/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశశర రరవప బబ మబమ
ఇసటట ననస:26-44-59
వయససస:23
లస: పప
346
NDX3104742
పపరర: ససబబ రరడడడ మరరఱ ల

329
NDX3155116
పపరర: పపరస నతగమలలర శశరర

324
NDX3170305
పపరర: పడతతప రరడడడ యరకసరరడడడ

తసడడ:డ ఖససస ఖమన
ఇసటట ననస:26-44-47-1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దసలపలర వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-44-54/B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:26-44-56
వయససస:19
లస: ససస స
343
NDX2478659
పపరర: కగషసక బబ మబమ

94-182/1658

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తషపఅల
ఇసటట ననస:26-44-51
వయససస:25
లస: పప

భరస : నతగభబషణ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:26-44-51/A
వయససస:35
లస: ససస స
337
NDX2658193
పపరర: సతఖవత చగడత

326
NDX3290061
పపరర: షబన షపక

94-181/47

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-41
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపరస వర రరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-48
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరస వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:26-44-48
వయససస:20
లస: ససస స
334
NDX3134996
పపరర: లకడమ పడసనన మసగళగరరర

94-181/48

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-44-43/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనబబష
ఇసటట ననస:26-44-47/a
వయససస:18
లస: ససస స
331
NDX2545663
పపరర: పపరస అనసష

323
NDX2363869
పపరర: తరరమలలశ తతత

321
NDX2363877
పపరర: సడవసత ఆసరదద

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:26-44-39
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతత
ఇసటట ననస:26/44/39/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:26-44-41
వయససస:61
లస: పప
328
NDX3174885
పపరర: షపక షఫసయమ బబగబమ

94-182/1281

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:26-44-38
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనగర రరడడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:26-44-39
వయససస:52
లస: ససస స
325
NDX2687127
పపరర: మసరసన షపక

320
NDX2946416
పపరర: గరయతడ రరడడడ ఈమన

345
NDX3082179
పపరర: రజనకరసత రరడడడ మమరస ల

94-31/1023

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:26-44-63/1
వయససస:27
లస: పప
94-30/1185

348
NDX3266343
పపరర: ఉమమ దడవ ననలవలర

94-182/1631

భరస : లలతత వర పడసరద ననలవలర
ఇసటట ననస:26-44-63/1B
వయససస:60
లస: ససస స
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349
NDX3266350
పపరర: నతగ దదపసక ననలవలర
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94-182/1632

తసడడ:డ లలత వర పడసరద ననలవలర
ఇసటట ననస:26-44-63/1B
వయససస:29
లస: ససస స
352
NDX2894947
పపరర: నతగరరజ తషరర పరటట

94-181/1342

94-179/1012

94-181/1343

94-31/1024

తసడడ:డ ససతతరరమ రరవప అఇనతల
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:18
లస: ససస స

356
NDX3202413
పపరర: హహమ చలపత రరవప బచసచ

359
NDX3104197
పపరర: మణణ దదపసక కకటపరటట

తసడడ:డ చటటట రరమ గగపరల శరససస స
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:26-44-65/8/A
వయససస:29
లస: ససస స
370
NDX3266582
పపరర: ససధదర పససపపలలటట

Deleted

94-182/1288

360
NDX2959179
పపరర: ససతతరరమ రరవప అఇనతల

363
NDX2652436
పపరర: నతగ పడసనన ఆఈఏనతలమ

368
NDX2816361
పపరర: కకరస ర లకడమ రరడడ కలసచతల

371
NDX3219128
పపరర: జజఖసట త దదపసస గజడడత

94-181/1344
373
NDX2822153
పపరర: ససబడమణఖ సరయ సశరరప
జమమమలమమదకర
తసడడ:డ శకనవరస మమరరస జమమమలమమదకర
ఇసటట ననస:26-44-66/1, F NO 310
వయససస:27
లస: పప

374
NDX2479095
పపరర: మనససశన పథ
తసడడ:డ యగదర పథ
ఇసటట ననస:26-44-70
వయససస:20
లస: ససస స

376
NDX2609410
పపరర: మనస పథ

377
NDX2478287
పపరర: యబగసధతర పథ
తసడడ:డ దడవయఖ పథ
ఇసటట ననస:26-44-70
వయససస:52
లస: పప

94-30/1190

భరస : హహమ చలపత రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-44-65/5
వయససస:42
లస: ససస స

94-181/52
362
NDX2414068
పపరర: వనసకట నతగ ఉదయ భబససర
చటటట
తసడడ:డ రరమ గగపరల శరససస స చటటట
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససధదర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:26-44-65/74
వయససస:33
లస: ససస స

94-181/1167

357
NDX3205853
పపరర: రజవత ఏ ఏస కలమమరర బచసచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అఇనతల
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయబలల పసలలలలటట
ఇసటట ననస:26-44-65/74
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యబగసధర పథ
ఇసటట ననస:26-44-70
వయససస:18
లస: ససస స

94-30/1189

94-30/1011

94-30/1191

94-181/1166

తసడడ:డ ససతతరరమ రరవప ఆఈఏనతలమ
ఇసటట ననస:26-44-65/7
వయససస:18
లస: ససస స
366
NDX3181252
పపరర: కసఠమమ నకసల

94-30/1192

భరస : రసగయఖ నకసల
ఇసటట ననస:26-44-65/8
వయససస:70
లస: ససస స
94-31/1025

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కలసచతల
ఇసటట ననస:26-44-65/9
వయససస:19
లస: ససస స
94-110/1344

94-30/1188

తసడడ:డ వజయ శసకర కసదచపప
ఇసటట ననస:26-44-64/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ నకసల
ఇసటట ననస:26-44-65/8
వయససస:70
లస: పప
94-182/1289

94-30/1187

354
NDX3090602
పపరర: కకరణమయ కసదచపప

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:26-44-65/6
వయససస:18
లస: ససస స

94-186/1284 365
364
NDX3048907
NDX2568798
పపరర: చటటట వనసకట నతగ ఉదయ భబససర
పపరర: రసగయఖ నకసల

367
NDX3035581
పపరర: వనల గగరసటర

94-182/1287

తసడడ:డ చచనన కకషరయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:26-44-65/5
వయససస:47
లస: పప

భరస : హహమ చలపత రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-44-65/5
వయససస:42
లస: ససస స
361
NDX2723989
పపరర: నతగ పడసనన అఇనతల

353
NDX2894806
పపరర: ససభబషసణ తషరర పరటట

351
NDX3151420
పపరర: శరసత పసడయమసక యరకస

భరస : శకనవరస రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:26-44-64
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:26-44-64
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప డతరరస
ఇసటట ననస:26-44-65/3
వయససస:45
లస: ససస స
358
NDX3158334
పపరర: రజవత ఏ ఏస కలమమరర బచసచ

94-30/1186

భరస : రవ శసకర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:26-44-64
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:26-44-64
వయససస:38
లస: పప
355
NDX2986925
పపరర: నతగ లకడమ డతరరస

350
NDX3120334
పపరర: శరసత శక గరదచ

369
NDX2908770
పపరర: వసససదర దడవ కలసచతల

94-172/1147

భరస : శకనవరస రరడడడ కలసచతల
ఇసటట ననస:26-44-65/9
వయససస:36
లస: ససస స
94-182/1613

94-182/1290
372
NDX2862514
పపరర: ససబడమణఖ సరయ సశరరప
జమమమలమమదకర
తసడడ:డ శకనవరస మమరరస జమమమలమమదకర
ఇసటట ననస:26-44-66/1 301
వయససస:27
లస: పప

Deleted

94-181/53

375
NDX2398204
పపరర: మహ లకడమ పరత

94-181/54

భరస : యబగరసధర పరత
ఇసటట ననస:26-44-70
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/34

378
NDX3216884
పపరర: మమసడతలమననన మహహలమల

94-30/1193

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-44-70/a
వయససస:32
లస: పప
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379
NDX3107687
పపరర: అసజమమ పలలర రర
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94-30/1194

భరస : కజశవ రరడడడ పలలర రర
ఇసటట ననస:26-44-70/B
వయససస:72
లస: ససస స
382
NDX2640621
పపరర: రరమ కకషర యలవరరస

380
NDX2639557
పపరర: లకడమ యలవరరస

భరస : రరమకకషర యలవరరస
ఇసటట ననస:26-44-70/B
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1170

తసడడ:డ అసకకనడడ యలవరరస
ఇసటట ననస:26-44-70B
వయససస:61
లస: పప

383
NDX2678571
పపరర: పడవల తడజ బబ కకనతల

తసడడ:డ గరరర కలమమర
ఇసటట ననస:26-44-74/C
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ పసడతల
ఇసటట ననస:26-44-80, 90-158
వయససస:19
లస: పప
94-181/1346

తసడడ:డ శకహరర దబబకకటట
ఇసటట ననస:26-44-81/A
వయససస:22
లస: పప
397
NDX2637940
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసదతఖల

94-184/1054

తసడడ:డ నలక
ర రర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-44-82/a
వయససస:22
లస: ససస స
403
NDX3014230
పపరర: శశశలజ పడతపరటట

94-198/985

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ పసతసగర
ఇసటట ననస:26-44-90/A
వయససస:30
లస: ససస స

387
NDX2637403
పపరర: తడజశశన మదసగబల

94-184/1052

390
NDX2880383
పపరర: దబబకకటట అదద లకడమ

94-181/1345

94-182/1293 393
392
NDX2775419
NDX2530913
పపరర: వనసకట ససబబయఖ దబబకకటట
పపరర: శవ కకషర బబ యన

395
NDX3079647
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నసదతఖల

398
NDX2934255
పపరర: వసస వనసకట లకడమ పసడయ

401
NDX2554129
పపరర: నలక
ర రర అలలఖఖ

404
NDX2624302
పపరర: రరజఖలకడమ పరసర

407
NDX2450674
పపరర: వసశకకషర పసథసగర
తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ పసతసగర
ఇసటట ననస:26-44-90/A
వయససస:30
లస: పప

94-184/40

తసడడ:డ రమమశ బబ యన
ఇసటట ననస:26-44-81
వయససస:21
లస: పప
94-182/1294

396
NDX3081940
పపరర: అసకమమ నసదతఖల

94-182/1295

భరస : భబససర రరవప నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-44-81/C
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/1029

399
NDX2934263
పపరర: వసస వనసకట వసశ కకషర

94-181/1347

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:26-44-82
వయససస:22
లస: పప
94-181/1173

402
NDX3035631
పపరర: రరమ కకషర పడతపరటట

94-198/984

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:26-44-86
వయససస:54
లస: పప
94-169/979

భరస : కకషర రరవప
ఇసటట ననస:26-44-90
వయససస:43
లస: ససస స
94-31/1030

94-182/36

భరస : దబబకకటట వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-44-81
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నలక
ర రర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-44-82/a
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషర పడతపరటట
ఇసటట ననస:26-44-86
వయససస:46
లస: ససస స
406
NDX3184298
పపరర: పపరరరమ పసతసగర

94-181/55

తసడడ:డ నగరజ
ఇసటట ననస:26-44-82
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/1172

384
NDX2450823
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆకలల

తసడడ:డ రరమరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:26-44-78/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వననశ య
న మ నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-44-81/C
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-44-81/C
వయససస:53
లస: పప
400
NDX2563609
పపరర: నలక
ర రర నవఖ

94-182/1291

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దబబకకటట
ఇసటట ననస:26-44-81
వయససస:35
లస: పప
94-31/1028

94-181/1169

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:26-44-72
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:26-44-81
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:26-44-81
వయససస:33
లస: ససస స
394
NDX3178217
పపరర: వనసకటశవ కకషర దబబకకటట

94-197/1090

తసడడ:డ గరరర కలమమర అపషరరజ
ఇసటట ననస:26-44-74/C
వయససస:18
లస: ససస స

94-181/1171 389
388
NDX2644342
NDX2525129
పపరర: వనసకట వజయ కకషరర పసడతల
పపరర: శకనవరసస కకసడచపప

381
NDX2635977
పపరర: సతఖవలర యలవరరస

తసడడ:డ రరమకకషర యలవరరస
ఇసటట ననస:26-44-70/B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవ ఆనసద బబ కకనతల
ఇసటట ననస:26-44-70/B
వయససస:20
లస: పప

94-31/1026 386
385
NDX3202207
NDX3190956
పపరర: వనసకట సరయ మమధవ అపషరరజ
పపరర: పపజత రజఖలకడమ అపషరరజ

391
NDX2773463
పపరర: అదద లకడమ దబబకకటట

94-181/1168

405
NDX2601292
పపరర: ససరజశ కలమమర పసతసగర

94-31/818

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:26-44-90A
వయససస:23
లస: పప
94-181/56

408
NDX2398329
పపరర: ఆదదనతరరయణ పసతసగర

94-181/57

తసడడ:డ కరసతతరరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:26-44-90/A
వయససస:58
లస: పప
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409
NDX2665206
పపరర: సరఈససస కలమమర పసథసగర

94-181/1175

తసడడ:డ శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:26-44-90A
వయససస:18
లస: పప
412
NDX2843514
పపరర: రరజ పరబతస న

94-182/1296

తసడడ:డ జవ రతనస పరబతస న
ఇసటట ననస:26-44-90,
వయససస:51
లస: పప
415
NDX3116308
పపరర: మబవశ శరరష

410
NDX2636074
పపరర: సరయ శశ కలమమర పసథసగర

94-181/1176

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర రరవప పసథసగర
ఇసటట ననస:26-44-90A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:26-44-90/a
వయససస:20
లస: ససస స

413
NDX2626208
పపరర: నసససత పరబతస న

414
NDX3162617
పపరర: గరకస ససశల వసజ

94-181/1174

తసడడ:డ రరజజ పరబతస న
ఇసటట ననస:26-44-90,4thlane,
వయససస:19
లస: ససస స
94-182/1298

411
NDX3004660
పపరర: అమమలఖ ఆరర

416
NDX3276052
పపరర: మబవశ రరమతషలశ

94-181/1348

94-182/1297

భరస : ఎజజడ బబబబ వసజ
ఇసటట ననస:26-44-91
వయససస:54
లస: ససస స
94-181/1551

417
NDX2810646
పపరర: గగపరల కకషర మరక

94-182/1299

భరస : మబవశ శకధర
ఇసటట ననస:26-44-92/1 90-1-223/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబవశ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:26-44-92/1,90-1-223/1new
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప మరక
ఇసటట ననస:26-44-92/3
వయససస:46
లస: పప

418
NDX2812071
పపరర: నతగ లకడమ మరక

419
NDX2811776
పపరర: అసజల మరక

420
NDX3212818
పపరర: లకడమ భవన కకసడ

94-182/1300

భరస : గగపరల కకషర మరక
ఇసటట ననస:26-44-92/3
వయససస:45
లస: ససస స
421
NDX2397719
పపరర: రమణ దడవరకకసడ

94-182/37

భరస : పప లయఖ దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:26-44-94/7,
వయససస:31
లస: ససస స
424
NDX2783819
పపరర: సరయ శశధర మరకర

94-31/1034

94-31/39

94-31/1031

భరస : వర వనసకట సతఖ నతగజశశర రవ మరక
ఇసటట ననస:26-44-92/3
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: చసదడ శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:26-44-92/6
వయససస:27
లస: ససస స

422
NDX3150414
పపరర: శకధర మరక

423
NDX3146834
పపరర: శవ లకడమ మరక

94-31/1032

తసడడ:డ వర బడహమస మరక
ఇసటట ననస:26-44-94/A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకధర మరకర
ఇసటట ననస:26-44-94/A
వయససస:19
లస: పప
427
NDX2462976
పపరర: చసదడ శశఖర కకమమమరర

94-182/1301

425
NDX2588937
పపరర: కకషర ధదరజ కకమమమరర

94-31/1033

భరస : శకధర మరక
ఇసటట ననస:26-44-94/A
వయససస:46
లస: ససస స
94-30/1012

426
NDX2466217
పపరర: భవరన కకమమమరర

94-31/38

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకమమమరర
ఇసటట ననస:26-44-97 old 90-1-205 new
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కకమమమరర
ఇసటట ననస:26-44-97 OLD 90-1-205 NEW
వయససస:57
లస: ససస స

428
NDX2642403
పపరర: ససదదప రరడడడ యయరరవ

429
NDX2398097
పపరర: తరరమల రరవప యలమరరఱ

94-181/1154

94-181/58

తసడడ:డ లలట పపరర చసదడ రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:26-44-97 OLD 90-1-205 NEW
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:26-44-100
వయససస:18
లస: పప

430
NDX2319739
పపరర: హబబబలమర షపక

94-190/600

94-181/1156 432
94-181/1338
431
NDX2551323
NDX2924785
పపరర: మలర కరరరర న రరవప పప నననకసటట
పపరర: వనసకట వర సరయ రజవసత
గసగరరజ
తసడడ:డ మసరసన రరవప పప నననకసటట
తసడడ:డ వ ఏన డక ఏస సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-44-165
ఇసటట ననస:26-44-165/B
వయససస:56
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

94-31/1019

434
NDX3249091
పపరర: తరరపతమమ చలమర

తసడడ:డ నతగమర షపక
ఇసటట ననస:26-44-111
వయససస:22
లస: పప
433
NDX2875185
పపరర: నతగరసదడ కలమమర సదదననన
తసడడ:డ చలపతరరవప సదదననన
ఇసటట ననస:26-44-1636
వయససస:57
లస: పప
436
NDX2603371
పపరర: వనసకట రతనస భవనస
భరస : చచనన రరడడడ
ఇసటట ననస:26-45-1/45A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:26-44-111
వయససస:22
లస: పప

94-31/1276

భరస : శవ కకషర చలమర
ఇసటట ననస:26-45-1
వయససస:28
లస: ససస స
94-21/690

437
NDX2579233
పపరర: ఎడడకకసడలల డతసడడగరరర
భరస : చసదడయఖ డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-2
వయససస:63
లస: ససస స

435
NDX3249067
పపరర: శవ కకషర చలమర

94-181/1532

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:26-45-1
వయససస:31
లస: పప
94-32/960

438
NDX3132669
పపరర: వమల బబయ రమమవతష

94-174/942

భరస : హరర లమల నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:26-45-5
వయససస:39
లస: ససస స
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94-175/1582 440
439
NDX3058989
NDX3123346
పపరర: హరర లమల నతయక రమమవతష
పపరర: వమల బబయ రమమవతష

తసడడ:డ బబష నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:26-45-5
వయససస:44
లస: పప
442
NDX2598076
పపరర: శకనవరసరరవప శకరరమ

భరస : హరర లయ నతయక రమమవతష
ఇసటట ననస:26-45-5
వయససస:39
లస: ససస స
94-31/841

తసడడ:డ తరరపతయఖ శకరరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/50/2
వయససస:48
లస: పప
445
NDX2598571
పపరర: పడథసఖష శకరరమ

94-181/1370

443
NDX2598027
పపరర: నతగరసదడమమ శకరరమ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/50/2
వయససస:20
లస: ససస స

446
NDX3124195
పపరర: శవ కలమమర యయమననన

94-31/842

444
NDX2538494
పపరర: నతగరసదడమమ శకరరమ

94-30/1203

447
NDX2682425
పపరర: ససనత మసడల

తసడడ:డ ససబబయఖ కకనసరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/A/1
వయససస:40
లస: పప

451
NDX2862076
పపరర: శకనవరసస యమదలవరరపప

453
NDX2450799
పపరర: నతగ రరజ వనమబల

తసడడ:డ లకమయఖ ఆసధడపద
డ డశ
ఇసటట ననస:26-45-6/A/1
వయససస:36
లస: పప
454
NDX2563757
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమశశటట
తసడడ:డ వర రరఘవపలల కకమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-7
వయససస:20
లస: పప
457
NDX2679678
పపరర: గగపస గబసజ

455
NDX2685873
పపరర: అఖల శసబబ

94-237/792

458
NDX2582278
పపరర: వనసకటరరవప వసకదతరర

తసడడ:డ వనసకటరరవప వసకదతరర
ఇసటట ననస:26-45-8/A
వయససస:20
లస: పప
94-182/1132

భరస : భబరఠకవ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-45-14
వయససస:20
లస: ససస స

464
NDX2812188
పపరర: రవ కలమమర గబసపప

94-31/847

467
NDX3172905
పపరర: నతగ మధస దగబరపరటట
తసడడ:డ పడసరద దగబరపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16
వయససస:19
లస: పప

94-182/40

456
NDX3131752
పపరర: నరసజన బబబబ కకమమశశటట

94-32/1119

459
NDX2478063
పపరర: పవన కలమఖణ చలర

94-182/41

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:26-45-8/A
వయససస:21
లస: పప
94-182/1131

462
NDX2671295
పపరర: లకమమ తమమశశటట

94-193/1168

భరస : శరసబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-10
వయససస:63
లస: ససస స
94-31/1035

తసడడ:డ సప మసససదరస
ఇసటట ననస:26-45-11/10
వయససస:44
లస: పప
94-182/1310

94-175/1315

తసడడ:డ వర రరఘవపలల కకమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-7
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-10
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శసకర పడసరద బసడడకతతర
ఇసటట ననస:26-45-10/6
వయససస:22
లస: పప
466
NDX2927879
పపరర: భబరఠకవ భవన

94-31/845

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-45-8/A
వయససస:44
లస: పప

94-182/1163 461
460
NDX2632438
NDX2675551
పపరర: జగదదశ చసదడ పడసరద వసకదతరర
పపరర: శరసబయఖ తమమశశటట

450
NDX2617256
పపరర: శకనవరసరరవప కకనసరమ

తసడడ:డ చసదడయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:26-45-6/F
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశ శసబబ
ఇసటట ననస:26-45-7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ గబసజ
ఇసటట ననస:26-45-7
వయససస:20
లస: పప

463
NDX2638468
పపరర: సరయ కకషర బసడడకతతర

94-182/39

భరస : నతగ రరజ వనమబల
ఇసటట ననస:26-45-6/F
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/844

94-182/1160

తసడడ:డ పడభబదతస మసడల
ఇసటట ననస:26-45-6/A
వయససస:44
లస: ససస స

94-182/1662 449
94-31/1056
448
NDX1844530
NDX2957611
పపరర: నరసససహ సరయ కకషర పగడతల
పపరర: శకనవరసస యమదలవరరపప
యమదలవరరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడతల
తసడడ:డ లకమయఖ యమదలవరరపప యమదలవరరప
ఇసటట ననస:26-45-6/A
ఇసటట ననస:26-45-6/a/1
వయససస:24
లస: పప
వయససస:36
లస: పప

452
NDX2450815
పపరర: తరరపఠమమ వనమబల

94-32/11

భరస : శకనవరస రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/50/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ భవనతనరరయణ యయమననన
ఇసటట ననస:26-45-6/A
వయససస:31
లస: పప

94-182/1354

94-31/40

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/50/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:26-45-6/50/2
వయససస:43
లస: ససస స
94-32/962

441
NDX2538486
పపరర: అవనతష శకరరమ

465
NDX2549269
పపరర: ఏడడకకసడలల దదసగల

94-182/1140

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదసగల
ఇసటట ననస:26-45-12, 3RD LINE
వయససస:21
లస: పప
94-31/1037

468
NDX2741866
పపరర: ఫణణ కలమమర తలక
ర రర

94-32/1080

తసడడ:డ నగజశశరరరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:26-45-16
వయససస:35
లస: పప
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NDX2307262
పపరర: తషలశమమ పపషల
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94-182/42

భరస : ససరఖనతరరయణ పపషల
ఇసటట ననస:26-45-16
వయససస:68
లస: ససస స
472
NDX2522456
పపరర: బసడరర మసగమమ బసడరర

94-181/60

94-31/825

94-32/956

94-181/61

94-181/1185

94-31/832

94-182/44

భరస : వనసకట ససబబ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:26-45-16/6C
వయససస:28
లస: ససస స

482
NDX2617116
పపరర: చననయఖ ఉపపషటబలమ

485
NDX3156601
పపరర: గబరవమమ ఒరరస

488
NDX2617132
పపరర: వనసకటటశశరరర అవపల

491
NDX2675841
పపరర: రరజ చలర

94-182/1337

494
NDX2874832
పపరర: నగరజ చలర

94-181/1183

497
NDX3211695
పపరర: వసశ కకషర రరడడడ ఇసడసరర

94-182/1322

94-32/955

480
NDX2612919
పపరర: లకడమ ఉపషతల

94-32/958

483
NDX2628980
పపరర: తడవనణణ తరరపరరర

94-181/1184

486
NDX3166337
పపరర: వరయఖ ఒరరస

94-182/1323

తసడడ:డ వనసకయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/2,
వయససస:48
లస: పప
94-181/1189

489
NDX2617025
పపరర: తరరపటమమ అవపల

94-181/1190

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అవపల
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:20
లస: ససస స
94-182/1155

492
NDX2874816
పపరర: శవయఖ చలర

94-182/1336

తసడడ:డ రరమదతసస
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:59
లస: పప
94-182/1338

495
NDX2884716
పపరర: హరరష నలర జరర

94-182/1339

తసడడ:డ హనసమసత రరవప నలర జరర
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:19
లస: ససస స
94-30/1199

Deleted

తసడడ:డ వర రరడడడ ఇసడసరర
ఇసటట ననస:26-45-16/7
వయససస:20
లస: పప

477
NDX2612943
పపరర: శకనస ఉపషతల

తసడడ:డ వరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: శవయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:22
లస: పప
94-196/816

94-15/468

భరస : నరసససహ ఉపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లల చలర
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:48
లస: ససస స
496
NDX2671089
పపరర: కకషరవనణణ తషరక

94-32/957

తసడడ:డ నగజశశరరరవప అవపల
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబల నరసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:58
లస: ససస స
493
NDX2874915
పపరర: గబరవమమ చలర

479
NDX2554715
పపరర: కకటటశశరమమ ఉపపషతల

474
NDX2629053
పపరర: కకటటశశరమమ ఉపషతల

తలర : గబరరవపలల ఉపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ చలర
ఇసటట ననస:26-45-16/6
వయససస:34
లస: ససస స
490
NDX2407377
పపరర: శవపరరశత ఆకలల

94-32/12

తసడడ:డ శకనస ఉపపషటబలమ
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:20
లస: ససస స
487
NDX2598035
పపరర: శవ లల చలర

476
NDX2518991
పపరర: వరమమ ఉపపషతల

94-31/41

భరస : శకనస ఉపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:23
లస: పప
484
NDX2617207
పపరర: తడవనణణ ఒరరస

94-32/1082

భరస : రమణయఖ ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరవపలల ఉపపషతల
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:46
లస: పప
481
NDX2522472
పపరర: రమణయఖ ఉపపషతల

473
NDX3096237
పపరర: చటటటబబబబ చలమర

471
NDX2516219
పపరర: చనన నతగయఖ బసడరర

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:26-45-16/1A
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-16/1B
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస ఉపపషటబలమ
ఇసటట ననస:26-45-16/2
వయససస:42
లస: ససస స
478
NDX2554657
పపరర: శకనస ఉపపషతల

94-182/43

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:26-45-16
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనన నతగయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:26-45-16/1A
వయససస:63
లస: ససస స
475
NDX2598340
పపరర: కకటటశశరమమ ఉపపషటబలమ

470
NDX2309714
పపరర: షరరఫ షపక

498
NDX2984268
పపరర: అరరణ చచజతనఖ బబబబ కకసన

94-181/1366

తసడడ:డ ససరజశ బబబబ కకసన
ఇసటట ననస:26-45-16/7
వయససస:20
లస: పప
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499
NDX3216967
పపరర: వసశ కకషర రరడడడ ఇసడసరర

94-181/1367

తసడడ:డ వర రరడడడ ఇసడసరర
ఇసటట ననస:26-45-16/7
వయససస:20
లస: పప
502
NDX3187309
పపరర: నతరరయణ ఉరవకకసడ

94-30/1201

95-181/73

95-181/76

94-181/62

భరస : శకనవరసరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:26-45-16/12
వయససస:47
లస: ససస స
514
NDX2537421
పపరర: జజగజశశర చడపరరస

94-181/65

94-175/1313

94-30/1195

భసధసవప: సరయ శలష
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:43
లస: ససస స
523
NDX3183803
పపరర: మణణకరసత తమమ శశటట

94-182/1317

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:26-45-16/14/4A
వయససస:24
లస: పప

94-181/1179

504
NDX3064524
పపరర: సనన కకమబమ

94-32/1085

507
SQX1758192
పపరర: కరసరమమ బతష
స ల

95-181/75

భరస : నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26/45-16/8/B
వయససస:59
లస: ససస స
94-181/1353

510
NDX2894038
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కకడడరర

భరస : వ ఏస ఆర కజ వజయ కలమమర గసగరరజ
ఇసటట ననస:26-45-16/11/A
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/12
వయససస:18
లస: పప

512
NDX2518744
పపరర: ససనత కకడడరర

513
NDX2398360
పపరర: జజగజశశర కలమమర చడపరరస

94-181/63

94-181/1178 516
515
NDX2616944
NDX3019957
పపరర: యవ నతగ లకడమ తడవనణణ చడపరరరఱ
పపరర: గగవసద రరజలల గలస

518
NDX3122181
పపరర: బబజ బబబబ అడడడపలర

94-32/1081

94-182/1316

519
NDX1579301
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప యరరక
తసడడ:డ తడనతధ రరవప యరరక
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:49
లస: పప

521
NDX3127131
పపరర: కకషరయఖ రగతష

522
NDX3127339
పపరర: పదమ రగతష

94-31/1038

94-27/795

94-31/1039

భరస : కకషరయఖ రగతష
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/1318

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమమ శశటట
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:23
లస: పప
527
NDX3024916
పపరర: వజయ సరహహత కలమమర
నలక
ర రర
తసడడ:డ రవ కలమమర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:26-45-16/14/A
వయససస:18
లస: పప

94-181/64

తసడడ:డ పపరయఖ గలస
ఇసటట ననస:26-45-16/12B
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప అడడడపలర ఫరదర
ఇసటట ననస:26-45-16/13/3
వయససస:19
లస: పప

524
NDX3203957
పపరర: మణణకరసత తమమ శశటట

94-180/1692

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడపరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/12/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ రగతష
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తమమ శశటట
ఇసటట ననస:26-45-16/14
వయససస:23
లస: పప
526
NDX2660900
పపరర: ససజద బబబబ బతష
స ల

95-181/74

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడపరరరఱ
ఇసటట ననస:26-45-16/12/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప యమజల
ఇసటట ననస:26-45-16/13
వయససస:49
లస: ససస స
520
NDX3149929
పపరర: పడసనన జమలమబదద

506
SQX1758168
పపరర: ససజదమమ కకమమరబతస న

509
NDX2818946
పపరర: పదతమవత గసగరరజ

94-182/1343

తసడడ:డ దతసస కకమబమ
ఇసటట ననస:26-45-16/8
వయససస:21
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద కకడడరర
ఇసటట ననస:26-45-16/12
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చడపరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/12/1
వయససస:22
లస: పప
517
NDX2623569
పపరర: రమదడవ యమజల

94-30/1202

భరస : పడసరద కకమమరబతస న
ఇసటట ననస:26/45-16/8B
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:26/45-16/8/B
వయససస:63
లస: పప
511
NDX2518736
పపరర: నతగలకడమ కకడడరర

503
NDX3167483
పపరర: రరణణ ఉరవకకసడ

501
NDX2846525
పపరర: ససశల తమమశశటట

భరస : నతగజశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-16/7A
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/8
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/8/B
వయససస:35
లస: ససస స
508
SQX1758044
పపరర: నరసయఖ బతష
స ల

94-186/1285

భరస : ససరజశ బబబబ కకసనస
ఇసటట ననస:26-45-16/7
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సససకనన ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/8
వయససస:48
లస: పప
505
SQX1786607
పపరర: పదతమవత బతష
స ల

500
NDX2985786
పపరర: లకడమ పరరశత కకసనస

525
NDX2388445
పపరర: ఉమ వనసకట సరయ చపసడడ

94-31/42

తసడడ:డ ససవర శసకర చపసడడ
ఇసటట ననస:26-45-16-14/3
వయససస:23
లస: పప
94-31/1040

528
NDX3024858
పపరర: ఊహ రజఖమన నలక
ర రర

94-182/1319

తసడడ:డ రవ కలమమర నలక
ర రర
ఇసటట ననస:26-45-16/14/A
వయససస:20
లస: ససస స
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529
NDX3251451
పపరర: మధవ రజదబచదథదన
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94-182/1620

భరస : ససభబశ చసదడ బబ స రజదబచదథదన
ఇసటట ననస:26-45-16/15
వయససస:53
లస: ససస స
94-31/839

తసడడ:డ రరఢ కకషర మమరరస ససరరమసచ
ఇసటట ననస:26-45-16-16/A
వయససస:39
లస: పప
535
NDX2521029
పపరర: అనల శకర మబనగపరటట

94-181/66

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/20/4
వయససస:20
లస: పప

533
NDX3120714
పపరర: పపరరగరమ పపరరగరమ

94-182/45

94-30/1196

94-31/1042

భరస : నతగజశశర రరవప పసడతల
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరజశ బబబబ కలరరక
ఇసటట ననస:26-45-16/18
వయససస:20
లస: పప

536
NDX3171113
పపరర: శకనవరస రరవప మబనగపరటట

537
NDX3167830
పపరర: మమధవ మబనగపరటట

94-181/1354

539
NDX2581742
పపరర: ససగరత బతష
స ల

542
NDX2478667
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

భరస : లకడమ నరసయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:18
లస: ససస స

545
NDX2597938
పపరర: శవ పరరశత జగననధస

94-27/912

94-31/1043

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/25
వయససస:27
లస: పప

548
NDX3121241
పపరర: శరలమమ చసదడగరరర

94-181/67

94-182/46

తసడడ:డ భబససర రరవప కకసడత
ఇసటట ననస:26-45-16/25
వయససస:25
లస: పప

551
NDX2748796
పపరర: షవనతజ షపక

94-31/826

94-31/1053

భరస : ఎసస జసగస
ఇసటట ననస:26-45-16-32
వయససస:63
లస: ససస స

554
NDX2652386
పపరర: కకటమమ చలర

94-32/1083

తసడడ:డ కజశవనతరరయణ సదస
ఇసటట ననస:26-45-16/33 2nd line
వయససస:20
లస: పప

557
NDX3174786
పపరర: కసయఖ తడడకమళర
భసధసవప: కరరరసక తడడకమళర
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:50
లస: పప

94-30/1197

543
NDX2660025
పపరర: లకడమ నరసయఖ బతషల

94-181/1186

546
NDX2431435
పపరర: భమమసశర రరవప కకలకలకరర

94-31/43

549
NDX3217007
పపరర: మహన సరయ కకసడ

94-181/1356

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/25
వయససస:27
లస: పప
94-181/1357

552
NDX3203155
పపరర: మమరస జసగస

94-31/1044

తసడడ:డ ఏసస జసగస
ఇసటట ననస:26-45-16/32
వయససస:47
లస: పప
94-182/1153

భరస : శరసబయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/32
వయససస:63
లస: ససస స
94-181/1188

540
NDX3044831
పపరర: కకటట రతనస కకనతబన సస

తసడడ:డ వరభదతడచతరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:26-45-16-25
వయససస:55
లస: పప

భరస : జన జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:26-45-16/29
వయససస:18
లస: ససస స

553
NDX3197613
పపరర: మరరయమమ జసగస

94-181/1355

తసడడ:డ యలమదదడ
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-16/25
వయససస:48
లస: ససస స

550
NDX2397826
పపరర: సరయ తడజ కకసడత

94-181/1182

భసధసవప: పసదబ రరవప కకనతబన సస
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస జగననధస
ఇసటట ననస:26-45-16/24
వయససస:38
లస: ససస స

547
NDX3193703
పపరర: మహన సరయ కకసడ

94-182/1320

భరస : శకనవరస రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/20/4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:21
లస: పప
94-181/1187

534
NDX2641363
పపరర: శశ కలమమర కలరరక

తసడడ:డ పపరరగరమ పపరరగరమ
ఇసటట ననస:26-45-16/16A 2/3 LINE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యలమదదడ
ఇసటట ననస:26-45-16/22
వయససస:19
లస: ససస స

541
NDX2780567
పపరర: వర లకడమ పసడతల

531
NDX2943983
పపరర: శకనవరస రరవప పప తషపఅల

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:26-45-16/16
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల మబనగపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/20/4
వయససస:55
లస: పప

538
NDX2465508
పపరర: శక అనససయ నతగనక
మబనగపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/20/4
వయససస:23
లస: ససస స

556
NDX2615615
పపరర: గగపస కకషర సదస

94-181/1181

తసడడ:డ వనసకయఖ వనదలపఅల
ఇసటట ననస:26-45-16/15/3
వయససస:20
లస: పప

532
NDX2646610
పపరర: లకమణ శరససస స ససరరమసచ

544
NDX2660306
పపరర: జజఖత బతష
స ల

530
NDX2617363
పపరర: సరయ గగపస వనదలపఅల

555
NDX2380418
పపరర: జజనకకరరమబ కకవ

94-181/75

తసడడ:డ వశరశపత కకవ
ఇసటట ననస:26-45-16/32,2, NGOS COLNE
వయససస:35
లస: పప
94-31/1045

558
NDX3201563
పపరర: భబగఖస తడడకమళర

94-31/1046

భరస : కసయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:46
లస: ససస స
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559
NDX2479020
పపరర: మసగమమ
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94-181/68

భరస : బబజర కకషర
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:27
లస: ససస స
95-205/858

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల చలర
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:67
లస: పప

563
NDX2819498
పపరర: నతగరజ బతష
స ల

94-25/889

భరస : వనసకటటశశరరలల బటటటల
ఇసటట ననస:26-45-16/45
వయససస:22
లస: ససస స
568
NDX2811297
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమబమ

94-31/1047

తసడడ:డ నతగర రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:26-45-16/45/6K
వయససస:46
లస: పప
571
NDX2555001
పపరర: లలకజశ పసనననపప

94-31/827

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసనననపప
ఇసటట ననస:26-45-16/45/B2
వయససస:19
లస: పప

566
NDX1628199
పపరర: లకకషసమ యయలమమరరజ

94-31/1048

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:26-45-16/48 5 LINE
వయససస:46
లస: ససస స
94-181/69

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-45-16/50D
వయససస:22
లస: ససస స

567
NDX3158698
పపరర: నతగ లకడమ బటటటల

94-32/1084

94-181/1539
569
NDX3257136
పపరర: వనసకట ససబబరరయ జజసఫ తసబ
లసబబ
తసడడ:డ అమమమరరవప లసబబ
ఇసటట ననస:26-45-16/45a
వయససస:23
లస: పప

570
NDX2370195
పపరర: ససత పసనననపప
భరస : శకనవరసరరవప పసనననపప
ఇసటట ననస:26-45-16/45/B2
వయససస:38
లస: ససస స

572
NDX2361780
పపరర: శకనవరసరరవప పసనననపప

573
NDX2361772
పపరర: వజలకడమ బతష
స ల

94-182/47

575
NDX2679231
పపరర: రమమదడవ మబడతవథ

578
NDX2908036
పపరర: వనసకట రమణ భగస

581
NDX2846210
పపరర: లకడమనతరరయణ కకతస పలర

587
NDX2598365
పపరర: నతగజశశర రరవప కకలకలకరర
తసడడ:డ డతనయల కకలకలకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:58
లస: పప

94-31/44

94-182/48

భరస : ససవర పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/47
వయససస:24
లస: ససస స
94-31/828

576
NDX2860757
పపరర: బబబబ రరవప కససకలరరస

94-182/1325

తసడడ:డ కజశవ రరవప
ఇసటట ననస:26-45-16/50
వయససస:57
లస: పప
94-182/1326

579
NDX2908010
పపరర: అనసరరధ భగస

94-182/1327

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల భబగస
ఇసటట ననస:26-45-16/50D
వయససస:27
లస: ససస స
94-182/1329

582
NDX2820868
పపరర: చసదన దసరర గరజలపలర

94-31/1049

తసడడ:డ అసపశశశర రరవప గరజలపలర
ఇసటట ననస:26-45-16/51/A (90-4-1276)
వయససస:18
లస: ససస స
94-181/1361

భసధసవప: గరరరష కలమమర
ఇసటట ననస:26-45-16/52
వయససస:23
లస: ససస స
94-28/821

94-197/1125

భరస : వనసకటటశశరరలల బటటటల
ఇసటట ననస:26-45-16/45
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:26-45-16/50D
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: గరరరష కలమమర
ఇసటట ననస:26-45-16/52
వయససస:55
లస: పప

564
NDX2723534
పపరర: శవ కలమమరర బతష
స ల

తసడడ:డ కజశవ రరవప యయలమమరరజ
ఇసటట ననస:26-45-16/45
వయససస:67
లస: ససస స

94-181/1360 584
583
NDX0724542
NDX3017803
పపరర: అకలసలయఖ రరమనతబబ ఈనత
పపరర: భవఖ రరమనతబబ ఈనత

భరస : దసరర రరవప వసటటపపల
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:35
లస: ససస స

94-30/1198

భరస : ఎడడకకసడలల లమతడ భబగస
ఇసటట ననస:26-45-16/50D
వయససస:44
లస: ససస స
94-182/1328

94-182/1324

భరస : నతగరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/36
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శరకవణ కలమమర జటబవత
ఇసటట ననస:26-45-16/50
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబగమ
ఇసటట ననస:26-45-16/50D
వయససస:23
లస: పప

586
NDX2590560
పపరర: దసరర వసటటపపల

94-181/1359

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పసనననపప
ఇసటట ననస:26-45-16/45/B2
వయససస:47
లస: పప

574
NDX3194768
పపరర: హహసపన బ షపక

561
NDX2890168
పపరర: మహలకడమ మపరరరస

భరస : కరటయఖ మపరరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/36
వయససస:36
లస: పప

565
NDX3192424
పపరర: నతగ లకడమ బటటటల

580
NDX2847739
పపరర: పసడయమసక కకతస పలర

94-181/1358

భసధసవప: శకనవరసస తడడకమళర
ఇసటట ననస:26-45-16/35
వయససస:18
లస: పప

562
SQX2517753
పపరర: ఎడడకకసడలల చలర

577
NDX2450682
పపరర: ఆదదశశషష బబగమ

560
NDX2820876
పపరర: కరరరసక తడడకమళర

585
NDX2590529
పపరర: మసగమమ వననసమమలమ

94-28/820

భరస : గబరవయఖ వననసమమలమ
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:55
లస: ససస స
94-31/829

588
NDX2569903
పపరర: రమమష వననసమల

94-31/830

తసడడ:డ గబరవయఖ వననసమల
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:54
లస: పప
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589
NDX3299096
పపరర: నరరయణమమ యడవలర

94-31/1297

94-31/1298 591
590
NDX3299104
NDX2943132
పపరర: చనన మమలకకసడయఖ యడవలర
పపరర: లకడమ పలర పప

భరస : చనన మమలకకసడయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:34
లస: పప

592
NDX2631919
పపరర: అచమమ వననసమల

593
NDX2908291
పపరర: నతగ జజఖత కరకరర

94-182/1154

తసడడ:డ గబరవయఖ వననసమల
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:26
లస: ససస స
595
NDX3132743
పపరర: భబరత గబసటటరర

596
NDX3121480
పపరర: భబరత గబసటటరర

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:43
లస: ససస స

94-181/1365
598
NDX3143906
పపరర: బబలరసకకసడ లకడమ భవన
బబలరసకకసడ నరసససహ రరవప
భసధసవప: బబలరసకకసడ నరసససహ రరవప లకడమ భవ
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:21
లస: ససస స

599
NDX3069465
పపరర: భబరత గబసటటరర

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:43
లస: ససస స

601
NDX3081221
పపరర: నరసససహరరవప బబలరసకకసడ

602
NDX2867729
పపరర: తడజశశన గబసటటరర

94-182/1333

తసడడ:డ కకసడలరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:28
లస: పప
94-192/1186

Deleted
94-182/939

భరస : వజయ బబబబ గగగరననన
ఇసటట ననస:26-45-16/59
వయససస:45
లస: ససస స
610
NDX2361822
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరకరర

94-182/1331

94-182/1334

94-182/50

611
NDX2527067
పపరర: సరయ పడదదప రరడడడ కళరస

94-31/831

తసడడ:డ వసకట రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:26-45-16/68
వయససస:20
లస: పప

614
NDX3266038
పపరర: అనసష పసల

94-181/70

తసడడ:డ మధసససధన రరవప వనణబటటరరమలర
ఇసటట ననస:26-45-16/69B 2ND LANE
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ యలవరరస
ఇసటట ననస:26-45-16/72
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:37
లస: పప
600
NDX3077898
పపరర: శవరరమకకషర బబలరసకకసడ

94-182/1332

తసడడ:డ కకసడలరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:39
లస: పప
603
NDX3060506
పపరర: దడవరపప

94-182/1335

606
NDX2304533
పపరర: ఆదదలకడమ కకయలసపరటట

94-182/49

609
NDX2363935
పపరర: ససబబబరరయబడడ కరకరర

94-181/71

తసడడ:డ ససబబయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/67
వయససస:42
లస: పప
94-31/45

612
NDX2533263
పపరర: కకటటశ పసల

94-31/46

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసల
ఇసటట ననస:26-45-16/68
వయససస:20
లస: పప
94-181/1545

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసల
ఇసటట ననస:26-45-16/68
వయససస:18
లస: ససస స

94-181/72 617
616
NDX2361350
NDX2558252
పపరర: భబరత కలమమర వనణబటటరరమలర
పపరర: కగసలఖ యలవరరస

94-181/1364

భరస : అనసతయఖ కకయలసపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/59
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వసకట రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:26-45-16/68
వయససస:21
లస: పప
94-31/833

597
NDX3106440
పపరర: నతగ భవన శసకర గగరరజల

తసడడ:డ దడవరపప మల కకసడయఖ దడవరపప వనసకట
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరయబడడ కరకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/67
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ కరకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/67
వయససస:32
లస: పప
613
NDX2561926
పపరర: సరయ పడదదప రరడడడ కలర స

94-181/1363

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:26-45-16/59
వయససస:19
లస: ససస స
608
NDX2363943
పపరర: కరసతమమ కరకరర

94-171/797

Deleted

Deleted

605
NDX2594646
పపరర: ఆశయ షపక

594
NDX3069952
పపరర: భబరత గబసటటరర

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:43
లస: ససస స
607
NDX0141382
పపరర: మమధవ లత గగగరననన

94-182/1330

Deleted

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:26-45-16/58
వయససస:43
లస: ససస స

604
NDX3136090
పపరర: భబరత గబసటటరర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : వనసగమమ కరకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/57
వయససస:22
లస: ససస స
94-181/1362

94-180/1693

615
NDX2915817
పపరర: రరమమరరవప పపషల

94-182/1340

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పపషల
ఇసటట ననస:26-45-16/69A
వయససస:38
లస: పప
94-31/834

618
NDX2675585
పపరర: లతఫపననసరస షపక

94-184/1055

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:26-45-16/72A
వయససస:20
లస: ససస స
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94-31/1050 620
619
NDX2838696
NDX2820785
పపరర: ఉమ సరయ కలమమర తతరరకకకసడ
పపరర: రరణణ పపససకలరర

తసడడ:డ బసగరరయఖ తతరరకకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-16/73
వయససస:22
లస: పప
622
NDX3203619
పపరర: వనసకట రరడడడ దసదత

భరస : నతగరజ పపససకలరర
ఇసటట ననస:26-45-16/73
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/1200

తసడడ:డ హనమ రరడడడ దసదత
ఇసటట ననస:26-45-16/76
వయససస:58
లస: పప
625
NDX2589604
పపరర: వనసకయమమ చలర

94-31/836

94-31/838

94-181/1369

94-182/1347

94-80/952

94-182/1148

భరస : వనసకటటశశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:26-45-16/150
వయససస:24
లస: ససస స

632
NDX3179314
పపరర: కకసడయఖ బబ డడడ బబ యన

635
NDX2684769
పపరర: గగపస నసదతఖల

638
NDX2884211
పపరర: లకడమ కకటటపలర

641
NDX2608735
పపరర: పరరర సరరథద మలమరదద

94-181/1180

644
NDX2863660
పపరర: పకథదశ ఓరరచ

94-182/1345

647
NDX2652592
పపరర: శక వనసకటటశశరర దడవనలర
భరస : చనన నగమల మర
ఇసటట ననస:26-45-16/158
వయససస:19
లస: ససస స

627
NDX2582989
పపరర: పడసరద చలమర

94-31/837

630
NDX3153608
పపరర: మధవ నవపలకరర

94-182/1342

633
NDX3196219
పపరర: లకడమ బబ డడడ బబ యన

94-182/1346

భరస : కకసడయఖ బబ డడడ బబ యన
ఇసటట ననస:26-45-16-80
వయససస:61
లస: ససస స
94-238/924

636
NDX2538361
పపరర: శకకరసత గబరరజజల

94-182/51

తసడడ:డ శకనవరససలల గబరరజజల
ఇసటట ననస:26-45-16/82
వయససస:23
లస: పప
94-180/1694

639
NDX2766962
పపరర: బబ డడడ పడసనన లత

94-194/1203

భరస : బబ డడడ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:26-45-16/83
వయససస:38
లస: ససస స
94-182/1149

642
NDX2608685
పపరర: కరతతఖయన మలమరదద

94-182/1150

భరస : పరరర సరరథద మలమరదద
ఇసటట ననస:26-45-16/140
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/1344

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-45-16-140/A
వయససస:19
లస: పప
94-182/52

94-31/835

భరస : శకనవరస నవపలకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/79
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏమ వ రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:26-45-16/140
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అననయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/140A
వయససస:43
లస: పప
646
NDX2478485
పపరర: కలససమ పసడయసకర పప దదల

94-182/1341

భరస : సరసబయఖ కకటటపలర
ఇసటట ననస:26-45-16/83
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరభదడ రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:26-45-16/140
వయససస:67
లస: ససస స
643
NDX2660652
పపరర: మసరసన రరవప బచసచ

629
NDX3123817
పపరర: నతగశకనవరస నవపలకరర

624
NDX2562114
పపరర: సతఖనతరరయణ బతష
స ల

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:26-45-16/76/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనస నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-45-16/81/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటటపలర
ఇసటట ననస:26-45-16/83
వయససస:46
లస: పప
640
NDX2608750
పపరర: నతగమణణ మలమరదద

94-31/1052

తసడడ:డ రరజయఖ బబ డడడ బబ యన
ఇసటట ననస:26-45-16-80
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకసడయఖ బబ డడడ బబ యన
ఇసటట ననస:26-45-16-80
వయససస:61
లస: ససస స
637
NDX2884161
పపరర: సరసబయఖ కకటటపలర

626
NDX3209657
పపరర: అనససయమమ దసదత

94-31/1051

తసడడ:డ వర సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/76
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హరరనతథ బబబబ నవపలకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/79
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ బబ డడడ బబ యన
ఇసటట ననస:26-45-16-80
వయససస:45
లస: ససస స
634
NDX3183514
పపరర: లకడమ బబ డడడ బబ యన

94-31/48

భరస : వనసకట రరడడడ దసదత
ఇసటట ననస:26-45-16/76
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమమర దతసరర
ఇసటట ననస:26-45-16/79
వయససస:31
లస: ససస స
631
NDX3213683
పపరర: ససబబమమ బబ డడడ బబ యన

623
NDX2205177
పపరర: పలలర లకకటటరరడడడ పలలర ల

621
NDX2834596
పపరర: రమఖ ఠగరకకకనతడ

తసడడ:డ బసగరరయఖ ఠగరకకకనతడ
ఇసటట ననస:26-45-16/73 NEW 263
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ pallelakotireddy pallela
ఇసటట ననస:26-45-16/76
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:26-45-16/76
వయససస:28
లస: ససస స
628
NDX2550531
పపరర: లకడమ పసడయ దతసరర

94-181/1368

94-182/1621
645
NDX3251519
పపరర: ససభబశ చసదడ బబ స రజదబచదథదన

తసడడ:డ ససబబ రరయబడడ రజదబచదథదన
ఇసటట ననస:26-45-16/145
వయససస:55
లస: పప
94-182/1151

648
NDX3092293
పపరర: పడసరద దగబరపరటట

94-31/1041

తసడడ:డ వనసకట సరశమ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/160
వయససస:54
లస: పప
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94-182/1321

భరస : పడసరద దగబరపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/160
వయససస:48
లస: ససస స
652
NDX2675817
పపరర: శసకర చరర వరహనల

94-182/1152

94-181/74

94-181/77

94-182/243

94-31/50

94-32/1087

94-182/1156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:26-45-40
వయససస:38
లస: పప

Deleted

656
NDX2450666
పపరర: పదమ శక పపలవరరఱ

భరస : నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/432
వయససస:34
లస: ససస స
94-181/76

659
NDX2598274
పపరర: శరలన అసబటట

662
NDX2431401
పపరర: శవ సరయ కలమమర కకటపరటట

665
NDX2695872
పపరర: బకలల అసగడడ

668
NDX3255346
పపరర: శరకవణణ పరలవలమ

671
NDX3067550
పపరర: పరవన నలర గగరర

94-32/14

674
NDX3289782
పపరర: వశశశశశర రరవప కలరరక

94-32/959

677
NDX2675486
పపరర: అమమనసలమర ఖమన
తసడడ:డ నథసన ఖమన
ఇసటట ననస:26-45-40
వయససస:69
లస: పప

660
NDX2903607
పపరర: దసరరరరరవప ఉపపష

94-32/1086

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపష
ఇసటట ననస:26-45-17
వయససస:28
లస: పప
94-31/49

663
NDX2725992
పపరర: కకటపరటట రమణ

94-31/1054

భరస : కకటపరటట వనసకటటష
ఇసటట ననస:26-45-18-67/C
వయససస:39
లస: ససస స
94-28/822

666
NDX2690535
పపరర: రరప ససజనఖ అసగడడ

94-28/823

తసడడ:డ బకలల అసగడడ
ఇసటట ననస:26-45-20
వయససస:19
లస: ససస స
94-181/1537

669
NDX3255361
పపరర: శకనస పరలవలమ

94-182/1625

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పరలవలమ
ఇసటట ననస:26-45-20
వయససస:29
లస: పప
94-32/1088

672
NDX2524189
పపరర: వనసకటటశశరర తళరపలర

94-32/13

భరస : శకనవరస తళరపలర
ఇసటట ననస:26-45-29
వయససస:33
లస: ససస స
94-181/1557

తసడడ:డ రరఢ కకషర మమరరస కలరరక
ఇసటట ననస:26-45-33
వయససస:33
లస: పప
94-32/1089

94-181/1191
657
NDX2625796
పపరర: బల వనసకట కకశశర బబరగబమమల

తసడడ:డ వనసకట కకషర బబరగబమమల
ఇసటట ననస:26-45-16A
వయససస:28
లస: పప

భరస : మణణ కసట నలర గగరర
ఇసటట ననస:26-45-26
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తళర పలర
ఇసటట ననస:26-45-29A
వయససస:40
లస: పప
676
NDX2755957
పపరర: గబరరమమరరస మలలర ల

94-184/41

భరస : శకనస పరలవలమ
ఇసటట ననస:26-45-20
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ వనమబల
ఇసటట ననస:26-45-21
వయససస:33
లస: పప
673
NDX2524171
పపరర: శకనవరససలల తళరపలర

654
NDX2538031
పపరర: భబలకడమ బతష
స ల

తసడడ:డ గబరవయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:26-45-20
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఏసస పసడల
ఇసటట ననస:26-45-20
వయససస:25
లస: ససస స
670
NDX2671592
పపరర: గబరరనతథస వనమబల

94-181/73

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:26-45-18/67/C
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససజదసలల అడవ
ఇసటట ననస:26-45-18/70
వయససస:23
లస: పప
667
NDX3120128
పపరర: భవరన పసడల

653
NDX2530954
పపరర: భబలకడమ బతష
స ల

భరస : నరరసదడ కలమమర అసబటట
ఇసటట ననస:26-45-17
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర దతసరర
ఇసటట ననస:26-45-17
వయససస:30
లస: పప
664
NDX2474195
పపరర: అశశక అడవ

94-182/53

తసడడ:డ వరభదతడచతరర పపలవరరఱ
ఇసటట ననస:26-45-16A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస దగబరపరటట
ఇసటట ననస:26-45-16/A/55
వయససస:36
లస: పప
661
NDX1221688
పపరర: నరజసదడ కలమమర దతసరర

651
NDX2539062
పపరర: వనసకట నతగ మలర శశర రరవప
తమమశశటట
తసడడ:డ కకటట లసగస తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-16/163
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-45-16/432
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:26-45-16/767
వయససస:22
లస: పప
658
NDX2527117
పపరర: రమమశ దగబరపరటట

94-31/824

తసడడ:డ శసకరరచతరర వరహనల
ఇసటట ననస:26-45-16/163
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చరర వరహనల
ఇసటట ననస:26-45-16/163
వయససస:47
లస: పప
655
NDX2398337
పపరర: శకనధద చచరరకకరర

650
NDX2543064
పపరర: నవన వరహనల

675
NDX2935187
పపరర: ససబబరరవప మమరరననన

94-182/1348

తసడడ:డ వనసకటయఖ మమరరననన
ఇసటట ననస:26-45-39
వయససస:40
లస: పప
94-181/1192

678
NDX2524288
పపరర: రరజత కలమమరర బసడడ

94-181/79

భరస : గగపస బసడడ
ఇసటట ననస:26-45-40/A
వయససస:25
లస: ససస స
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94-182/1157
679
NDX2683290
పపరర: తరరమల సతఖ సరయ సహహతఖ
బబరరక
తలర : ససమ
ఇసటట ననస:26-45-43
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ చలర
ఇసటట ననస:26-45-44
వయససస:36
లస: పప

682
NDX3018587
పపరర: రరమసజమమ కజసరర

683
NDX3100575
పపరర: అననపపరర లకకసరరడడడ

94-32/1039

భరస : అచచ రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:26/45/44/1
వయససస:68
లస: ససస స
685
NDX2361541
పపరర: శరసతకలమమరర తలకరయల

680
NDX2598589
పపరర: ఆసజజనతయబలల చలర

94-31/840

94-32/1040

95-181/999

తలర : గసగర బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-45-46
వయససస:20
లస: పప
691
NDX2888915
పపరర: మమజర గగపసచసద జవరశజ

686
NDX2755981
పపరర: రరజజశ కరమమపలర

94-32/1090

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:26-45-49
వయససస:19
లస: పప
694
NDX2361558
పపరర: రరజత చలమర
తసడడ:డ లసగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:22
లస: ససస స
697
NDX2933596
పపరర: దసరర చలర

94-182/1352

94-32/1096

భరస : మమడడగసటబర శవ శవ
ఇసటట ననస:26-45-57/1
వయససస:18
లస: ససస స

94-32/1093

94-31/51

695
NDX2361566
పపరర: రరజజష చలమర

94-182/56

698
SQX1758176
పపరర: రరజత చలమర

95-181/77

94-32/1092

693
NDX2801132
పపరర: లకడమ చలర

94-32/1094

696
NDX2756054
పపరర: నతగమణణ చలర

94-182/1351

699
NDX3152683
పపరర: హరరక పసదబ తడ

94-32/1095

భరస : రవ కకరణ చసతపలర
ఇసటట ననస:26-45-51
వయససస:23
లస: ససస స
94-182/1647

704
NDX3091048
పపరర: పరపరరవప ననలర కరర

707
NDX2388544
పపరర: యమదరరసహ బబబబ గజలపపడడ
తసడడ:డ దచనలల గజలపపడడ
ఇసటట ననస:26-45-57/2
వయససస:26
లస: పప

690
NDX2826824
పపరర: అనసత లకడమ తతట

భరస : సరసబశవ రరవప చలర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:41
లస: ససస స

94-182/1159
702
NDX2665990
పపరర: రరస మననజ కలమమర మదసబకకరర

తసడడ:డ అపషరరవప మదసబకకరర
ఇసటట ననస:26-45-56
వయససస:22
లస: పప
94-32/1097

తసడడ:డ శకరరమలల ననలర కరర
ఇసటట ననస:26-45-57/1
వయససస:53
లస: పప
94-181/1538

94-182/1349

తసడడ:డ లసగయఖ చలర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మససయఖ చతరచ
డ గరరర
ఇసటట ననస:26-45-55
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబపటర వషష
ర బబపటర
ఇసటట ననస:26-45-57
వయససస:35
లస: పప
706
NDX3256104
పపరర: జజఖతఖత కలమమరర మమడడగసటబర

692
NDX2801116
పపరర: నతగమణణ చలర

701
NDX3281904
పపరర: ఆసజననయబలల చసదడగరరర

687
NDX3214129
పపరర: సరసబ శవరరవప పగరడడ

భరస : అనల కలమమర తతట
ఇసటట ననస:26-45-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ����� ������ �������
ఇసటట ననస:26-45-52
వయససస:21
లస: ససస స
703
NDX2204972
పపరర: బబపటర గగపస బబపటర

94-32/1091

తసడడ:డ శవ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:22
లస: పప

భరస : లసగయఖ చలర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:33
లస: ససస స
700
NDX3101359
పపరర: �������� �������

689
NDX2759447
పపరర: నతగరరజ కరమమపలర

భరస : సరసబశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:26-45-50
వయససస:38
లస: ససస స
94-182/55

94-182/1158

తసడడ:డ లసగయఖ పగరడడ
ఇసటట ననస:26-45-46
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:26-45-47
వయససస:31
లస: పప
94-182/1350

684
NDX2676039
పపరర: అననపపరర లకకసరరడడడ
భరస : ససబబ రరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26-45-44/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తలకరయల
తసడడ:డ రమమరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:26-45-45/15 OLD, NEW DOOR ఇసటట ననస:26-45-46
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:21
లస: పప
688
SQX2022770
పపరర: రఘబ రరస బబ డడడ

94-32/961

భరస : ఆసజజనతయబలల చలర
ఇసటట ననస:26-45-44
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:26/45/44/1
వయససస:41
లస: ససస స
94-182/54

681
NDX2598050
పపరర: అసజమమ చలర

705
NDX2741460
పపరర: రరషమ పరలకవటట

94-32/1098

భరస : రవకకషర పరలకవటట
ఇసటట ననస:26-45-57/1
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/15

708
NDX2388825
పపరర: దదనయయలల గబజర షప
న పడడ

94-32/16

తసడడ:డ గబరవయఖ గబజర షప
న పడడ
ఇసటట ననస:26-45-57/2
వయససస:48
లస: పప
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94-181/80

భరస : యమదరరసహ బబబబ గజలపపడడ
ఇసటట ననస:26-45-57/2
వయససస:22
లస: ససస స
712
NDX2534147
పపరర: శకనవరస

94-32/18

94-32/1101

తసడడ:డ మసరసన లమతడ సయఖద
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:34
లస: పప
721
NDX3071347
పపరర: మణణ కసట నలర గగరర

94-32/1099

94-32/1107

716
NDX2834398
పపరర: జజన బ సయద

94-32/1102

719
NDX3146404
పపరర: నరమల ఆటటకకసడ

94-32/1105

తసడడ:డ ననమలలయ గబళరపలర
ఇసటట ననస:26-45-58/A
వయససస:56
లస: పప

94-32/1108

94-175/1314

94-182/57 728
727
NDX2361608
NDX2361632
పపరర: వనసకట హరన సప మనతధ పగడతల
పపరర: ఈశశరర బబటట

730
NDX3095916
పపరర: రమణ ససకలల
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:26-45-62
వయససస:43
లస: ససస స
733
NDX2878197
పపరర: సరయ కలమమర ససకలల

భరస : సససహదదడ బసదతరర
ఇసటట ననస:26-45-65
వయససస:58
లస: ససస స

94-182/78

94-182/1355

734
NDX2584043
పపరర: లకడమ బబ మమమపరల

94-32/1111

737
NDX2673937
పపరర: గగపస నసదతఖల
తసడడ:డ ఏసస బబబబ నసదతఖల
ఇసటట ననస:26-45-65
వయససస:18
లస: పప

94-32/1106

723
NDX3048576
పపరర: లకడమ నతరరయణ తతడడకకసడ

94-182/1353

726
NDX3152204
పపరర: రరజ మరసపల

94-32/1109

729
NDX2361616
పపరర: రవ కలమమర బబటట

94-182/79

732
NDX2525384
పపరర: రరమబలమమ అవపల

94-181/81

భరస : కకటయఖ అవపల
ఇసటట ననస:26-45-62
వయససస:48
లస: ససస స
94-31/843

తలర : ససశలమమ బబ మమమపరల
ఇసటట ననస:26-45-63
వయససస:40
లస: ససస స
94-182/58

720
NDX2838472
పపరర: నతగబర బ షపక

తసడడ:డ వనణబగగపరల కకషర బబటట
ఇసటట ననస:26-45-60,90-4-1048
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ససకలల
ఇసటట ననస:26-45-62
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:26-45-62
వయససస:18
లస: పప
736
NDX2361590
పపరర: వరమమ బసదతరర

731
NDX2866135
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ససకలల

94-32/1103

తసడడ:డ బబల లసగయఖ మరసపల
ఇసటట ననస:26-45-59/C
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవ కలమమర బబటట
ఇసటట ననస:26-45-60,90-4-1048
వయససస:41
లస: ససస స
94-32/1110

717
NDX3101490
పపరర: కలమమరర నలర గగరర

తసడడ:డ కకసడయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ గబలర పలర
ఇసటట ననస:26-45-58/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:26-45-60
వయససస:22
లస: పప

94-32/1100

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:33
లస: ససస స

722
NDX3166758
పపరర: చసకస శరరష

725
NDX2617306
పపరర: రమమశ గబలర పలర

714
NDX3043924
పపరర: మమల కకసడయఖ తతడడకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలసగర బబబబ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/19

94-32/17

తసడడ:డ నతరయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసగలరరవప ఆటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:27
లస: పప
724
NDX2539575
పపరర: రసగయఖ గబళరపలర

713
NDX3070133
పపరర: ససతతరవమమ నలర గగరర

భరస : మసరసన లమతడ సయద
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:50
లస: ససస స
94-32/1104

711
NDX2474385
పపరర: శకనవరస అతతస ట

తసడడ:డ కకటయఖ అతతస ట
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:27
లస: పప

భరస : ధరమరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:52
లస: ససస స
718
NDX2834448
పపరర: ససభబన సయఖద

94-31/1055

భసధసవప: కలమమరర నలర గగరర
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:48
లస: పప

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:26-45-58
వయససస:27
లస: పప
715
NDX3216082
పపరర: నతగజశశరమమ మబవశ

710
NDX3071982
పపరర: శకనవరస రరవప నలర గగరర

735
NDX2523140
పపరర: గగపస వనమల

94-32/20

తసడడ:డ కకషర వనమబల
ఇసటట ననస:26-45-65
వయససస:23
లస: పప
94-237/791

738
NDX3075454
పపరర: పరరశత కకపసషర

94-26/1151

భరస : లకమయఖ కకపసషర
ఇసటట ననస:26-45-66
వయససస:43
లస: ససస స
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NDX3088754
పపరర: లకమయఖ కకపసషర
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94-32/1112

తసడడ:డ మబతతమయఖ కకపసషర
ఇసటట ననస:26-45-66
వయససస:48
లస: పప
742
NDX3171741
పపరర: లకడమ మమడతగమనతడ

94-32/1115

94-32/1117

94-182/1629

94-182/1161

94-32/1121

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:26-45-76
వయససస:67
లస: పప
760
NDX2617215
పపరర: రరణణ కరలలకలరర

94-175/1316

94-182/1357

తసడడ:డ వసశకకషర kolli
ఇసటట ననస:26-45-81/A
వయససస:22
లస: పప

94-32/1122

94-181/86

767
NDX2768968
పపరర: వసశ కకషర కకలర
తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:26-45-81/A
వయససస:21
లస: పప

750
NDX2706547
పపరర: పడథసఖష చమకలరరస

94-30/1013

753
NDX3192531
పపరర: సరసబయఖ తనననరర

94-32/1120

756
NDX2847150
పపరర: వనసకట రమణ బచసచ

94-182/1356

759
NDX2614311
పపరర: నతగదసరర కకడడరర

94-31/846

భరస : వరబడహమచతరర కకడడరర
ఇసటట ననస:26-45-77
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/61

762
NDX2459345
పపరర: పవన కలమఖణ వరగరన

94-182/62

తసడడ:డ పడతతప వరగరన
ఇసటట ననస:26-45-78
వయససస:23
లస: పప
94-182/1358

తసడడ:డ పడతతప
ఇసటట ననస:26-45-78
వయససస:22
లస: పప
94-31/53

94-181/1194

భరస : రరమ లసగజశశర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:26-45-75
వయససస:36
లస: ససస స

758
NDX2522449
పపరర: మణణ కకరస ర పతస పటట

764
NDX2857662
పపరర: పవన కలమఖణ వరగన

747
NDX2617157
పపరర: మహసకరళ మమదర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనననరర
ఇసటట ననస:26-45-75
వయససస:57
లస: పప

భరస : పడతతప వరగరన
ఇసటట ననస:26-45-78
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడతతప
ఇసటట ననస:26-45-78
వయససస:41
లస: ససస స
766
NDX2204998
పపరర: కకలర వసశకకషర కకలర

94-182/1162

755
NDX3170412
పపరర: పడసరద తనననరర

761
NDX2459378
పపరర: మమరర ససకనఖ వరగరన

94-32/1116

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:26-45-70/1
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర పతస పటట
ఇసటట ననస:26-45-76 2ND LINE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజదలక కలకలరర
ఇసటట ననస:26-45-78
వయససస:24
లస: ససస స
763
NDX2857696
పపరర: ససకనఖ వరగన

94-32/1118

తసడడ:డ సరసబయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:26-45-75
వయససస:35
లస: పప
94-31/52

744
NDX3105806
పపరర: వనసకట తరపత

భరస : శరసబయఖ మమదర
ఇసటట ననస:26-45-69
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరస య చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-73
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:26-45-75
వయససస:54
లస: ససస స
757
NDX2369981
పపరర: రరమమహనరరవ పరరమ

94-181/1193

749
NDX3043163
పపరర: శవ రరమ బబ పషరరజ

752
NDX2675718
పపరర: గగపస చసదడగరరర

94-32/1114

తసడడ:డ అసకమమరరవప తరపత
ఇసటట ననస:26-45-69
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ బబ పషరరజ
ఇసటట ననస:26-45-69/A
వయససస:28
లస: పప

భరస : పపనతనరరవప బమరలగదతబ
ఇసటట ననస:26-45-70/1
వయససస:55
లస: ససస స
754
NDX3171667
పపరర: కకసడమమ తననరర

94-182/59

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడతరర
ఇసటట ననస:26-45-69
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-69/1
వయససస:26
లస: పప
751
NDX2671105
పపరర: కనఖ బమరలగదతబ

743
NDX2529428
పపరర: జజరరషర కలమమరర సతడశల

746
NDX2651131
పపరర: శకనవరసరరవప బసడతరర

741
NDX3181997
పపరర: సరసబయఖ మమడతగమనతడ

తసడడ:డ శసకర మమడతగమనతడ
ఇసటట ననస:26-45-67
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఎలషర సతడశల
ఇసటట ననస:26-45-68
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట తరపత
ఇసటట ననస:26-45-69
వయససస:20
లస: ససస స
748
NDX3257516
పపరర: రరమబ తమమశశటట

94-32/1113

తసడడ:డ కకపసషర లకమయఖ
ఇసటట ననస:26-45-66
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబయఖ మమడతగమనతడ
ఇసటట ననస:26-45-67
వయససస:36
లస: ససస స
745
NDX3104098
పపరర: శరకవణణ తరపత

740
NDX3080728
పపరర: మహహశ కకపసషర

765
NDX2598381
పపరర: గగపరల కకషర వపసడవలర

94-31/848

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వపసడవలర
ఇసటట ననస:26-45-81
వయససస:20
లస: పప
94-31/1057

768
NDX3075413
పపరర: కలమఖణణ కకలర

94-32/1123

భరస : వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:26-45-81/A
వయససస:39
లస: ససస స
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94-182/1623

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ రరపప లల
ఇసటట ననస:26-45-83
వయససస:18
లస: ససస స
772
NDX2709947
పపరర: వనణబ పసడయ పలర పప

94-31/850

94-182/1360

94-32/1126

94-31/852

94-32/1127

94-182/63

94-182/1302

భరస : యయసప బబ గగససపఠరలమ
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:48
లస: ససస స

782
NDX2598092
పపరర: శకదడవ డతసడడగరరర

785
NDX2834869
పపరర: బతష
స ల అసజల

788
NDX2624971
పపరర: బడమమ కరడడ కకసడ

791
NDX2542728
పపరర: శవ పరరశత తరరమలకకసడ

94-32/1042

794
NDX2923167
పపరర: గగపస చసదడగరరర

94-31/853

797
NDX3258027
పపరర: ఎడడ కకసడలల చసదడగరరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:43
లస: పప

777
NDX3162229
పపరర: ననలర కరర సరమమజఖస ననలర కరర

94-32/1125

780
NDX2597912
పపరర: వనసకటయఖ డతసడడగరరర

94-31/851

783
NDX2474179
పపరర: వనమబల నగరజ

94-31/54

తసడడ:డ వనమబల చనన నరరససహహలల
ఇసటట ననస:26-45-96
వయససస:30
లస: పప
94-32/1128

786
NDX2904662
పపరర: అసజల చలమర

94-181/1371

తసడడ:డ శకనస చలమర
ఇసటట ననస:26-45-96
వయససస:20
లస: ససస స
94-175/1310

789
NDX2681476
పపరర: మసగమమ చసదడగరరర

94-182/1133

భరస : సరసబ శవరరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-100/1-1
వయససస:27
లస: ససస స
94-31/819

792
NDX2578078
పపరర: నతగరసదడ బబబబ తరరమలకకసడ

94-32/946

తసడడ:డ గగవసదస తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:29
లస: పప
94-32/1043

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:21
లస: పప
94-181/1349

94-32/1124

తసడడ:డ నగజశశరరరవప డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-95
వయససస:56
లస: పప

భరస : నతగరసదడ బబబబ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:21
లస: పప
796
NDX2927739
పపరర: ఏససదయమమ గగససపఠరలమ

94-237/793

భరస : బదడయఖ కరడడ కకసడ
ఇసటట ననస:26-45-100/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:26-45-100/2
వయససస:19
లస: ససస స
793
NDX2762219
పపరర: గగపస చసదడగరరర

779
NDX2668374
పపరర: వనసకట వర పడసరద ననలర కరర

774
NDX2767143
పపరర: ఏడడకకసడలల దసడడగరరర

భరస : ననలర కరర శకనస శకనస
ఇసటట ననస:26-45-94
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బతష
స ల ససధతకర
ఇసటట ననస:26-45-96
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలమర
ఇసటట ననస:26-45-100
వయససస:24
లస: పప
790
NDX2857647
పపరర: శవపరరశత వనమబల

94-197/1091

భరస : శకనవరసరరవప డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-95
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:26-45-96
వయససస:30
లస: పప
787
NDX2361624
పపరర: వరజసదడ కలమమర చలమర

776
NDX2638773
పపరర: మణణకరసత పరతపరటట

95-181/1000

తసడడ:డ శకనస దసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-90 2/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస ననలర కరర
ఇసటట ననస:26-45-94
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ డతసడడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-95
వయససస:52
లస: ససస స
784
NDX2943058
పపరర: ససధకర బతషల

94-182/1359

తసడడ:డ కకషర పరతపరటట
ఇసటట ననస:26-45-93
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననలర కరర శకనస
ఇసటట ననస:26-45-94
వయససస:43
లస: ససస స
781
NDX2597904
పపరర: రమనతఏనసటటజయమ డతసడడగరరర

773
NDX2921344
పపరర: వనసకనన జగననధస

771
SQX2034783
పపరర: గగపస నతథ పససరలసక

తసడడ:డ సదతశవరరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:26-45-83/B
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శసకర జగననధస
ఇసటట ననస:26-45-90/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:26-45-93
వయససస:19
లస: ససస స
778
NDX3198736
పపరర: ననలర కరర సరమమజఖస

94-31/849

తసడడ:డ సరధ శవరరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:26-45-83/B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:26-45-84
వయససస:21
లస: ససస స
775
NDX2857738
పపరర: మణణకకరరథద పరతపరటట

770
NDX2578136
పపరర: శవ భబరర వ పససరలసక

795
NDX3257995
పపరర: ఎడడ కకసడలల చసదడగరరర

94-32/1364

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103
వయససస:43
లస: పప
94-182/1630

798
NDX2598282
పపరర: దసరర మమ జగనతధస

94-21/691

భరస : మసగయఖ జగనతధస
ఇసటట ననస:26-45-103/1
వయససస:53
లస: ససస స
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799
NDX3123023
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసదడగరరర

94-32/1044

తసడడ:డ వనసకటయఖ చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103/1
వయససస:37
లస: పప
802
NDX2677102
పపరర: మసగయఖ జగనతధస

800
NDX3122991
పపరర: వనసకటరమణ చసదడగరరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-182/1134

తసడడ:డ వరయఖ జగనతధస
ఇసటట ననస:26-45-103/1
వయససస:63
లస: పప

803
NDX3174364
పపరర: నతగమమ పపరస

94-32/1048

భరస : కకశశర పపరస
ఇసటట ననస:26-45-107
వయససస:27
లస: ససస స

806
NDX3213188
పపరర: సరయ రరస భబరఠకవ

94-182/65

809
NDX2361715
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతటటకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-116
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నతరయఖ తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-116
వయససస:45
లస: పప

811
NDX2617439
పపరర: పవన జజననలగడడ

812
NDX2783371
పపరర: మహ లకడమ జజననలగడడ

94-175/1311

తసడడ:డ దతవదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-116/2
వయససస:23
లస: ససస స
94-182/1306

94-32/1051

94-32/1053

భరస : కనక మలలర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/1
వయససస:23
లస: ససస స

94-182/66

821
NDX2757573
పపరర: లకడమ దసరరర ససరరగరరర

94-32/1363

824
NDX2891109
పపరర: తరరపతయఖ పసస స

94-182/1304

827
NDX2361418
పపరర: కనక మలలర ససరరగరరర
తసడడ:డ ఇసరసరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/1
వయససస:29
లస: పప

807
NDX3178746
పపరర: సరసబశవరరవప గసజ

94-162/1349

810
SQX2115293
పపరర: అశశక కలమమర తతటటకకసడ

95-4/852

813
NDX2783439
పపరర: పరవన జజననలగడడ

94-182/1305

తసడడ:డ దతవదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-116/2
వయససస:22
లస: పప
94-32/1050

816
NDX2598084
పపరర: వజయ జజననలగడడ

94-31/820

భరస : జజన బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-117
వయససస:38
లస: ససస స
94-32/21

819
NDX2757557
పపరర: దసరర రరవప పసస స

94-32/1052

తసడడ:డ తరరపతయఖ పసస స
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:23
లస: పప
94-32/1054

822
NDX2775229
పపరర: మహహష శరరగరరర

94-32/1055

తసడడ:డ యమమయఖ
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:18
లస: పప
94-182/1307

తసడడ:డ మబతస యఖ పసస స
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:25
లస: పప
94-182/67

94-182/1135

తసడడ:డ వనసకటటశశరర రరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:26-45-116
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ మణణ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప పసపటమ
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:21
లస: ససస స
826
NDX2361426
పపరర: తరరపతమమ ససరరగరరర

818
NDX1953430
పపరర: సమమయఖ పసస స

804
NDX2670875
పపరర: రరఘవ చగపషర

తసడడ:డ పప లయఖ గసజ
ఇసటట ననస:26-45-116
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మబతస యఖ పసస స
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడసరద ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118
వయససస:21
లస: ససస స
823
NDX3252178
పపరర: దసరర పసపటమ

94-32/1049

తసడడ:డ ఆనసద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-116/2A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-117
వయససస:18
లస: పప
820
NDX2773026
పపరర: లకడమ దసరరర ససరరగరరర

815
NDX3212396
పపరర: ససపసడయ జజననలగడడ

94-32/1046

భరస : శరఖస బబబబ చగపషర
ఇసటట ననస:26-45-106
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దతవదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-116/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:26-45-116/2
వయససస:18
లస: ససస స
817
NDX2837805
పపరర: ససధదర జజననలగడడ

94-32/1047

తసడడ:డ కకటయఖ భబరఠకవ
ఇసటట ననస:26-45-115/b
వయససస:18
లస: పప

808
NDX2361707
పపరర: వనసగళ రరవప తతటటకకసడ

801
NDX2826733
పపరర: నతగ దసరర చసదడగరరర

భరస : వర పడసరద చసదడగరరర
ఇసటట ననస:26-45-103/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మబతస యఖ
ఇసటట ననస:26-45-106
వయససస:47
లస: ససస స

805
NDX2827392
పపరర: తరరపరతమమ పపరస

814
NDX2783637
పపరర: దదవఖ జజననలగడడ

94-32/1045

825
NDX2253003
పపరర: ఏలర మమ ససరరగరరర

94-32/22

భరస : కకటయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/1
వయససస:59
లస: ససస స
94-182/68

828
NDX3205234
పపరర: వససత ససరరగరరర

94-182/1308

భరస : ససతతష ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/1
వయససస:24
లస: ససస స
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NDX2607083
పపరర: పవన మత
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94-182/1136

తసడడ:డ రరజ మత
ఇసటట ననస:26-45-118/4
వయససస:21
లస: పప
832
NDX2751337
పపరర: లకడమ పసస స

94-32/1056

94-32/1057

94-32/1058

94-181/1177

94-31/57

94-182/1139

94-32/25

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-131
వయససస:18
లస: పప

842
NDX2679686
పపరర: మబరళ గరలసకక

845
NDX2401289
పపరర: జజసఫ అభలమష ననననపగర

848
NDX3214012
పపరర: వనసకట లకడమ ఒసటటదబ స

851
NDX2570786
పపరర: శకనవరస చలమర

94-189/1058

854
NDX2417673
పపరర: గగపరలరరవప చలమర

94-182/1138

857
NDX2826691
పపరర: భబరఠకవ శకనవరస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-45-131
వయససస:18
లస: పప

837
NDX2589356
పపరర: నఖత కటట

94-31/822

840
NDX2380400
పపరర: అరరణత బబల వరణణ కటబట

94-181/83

843
NDX2401271
పపరర: శరకవఖ ననననపగర

94-31/56

తసడడ:డ దడవర పరల ననననపగర
ఇసటట ననస:26-45-118/C
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/58

846
NDX2401255
పపరర: జజసన అభషసఖస నతనననపగర

94-31/59

తసడడ:డ దడవర పరల నతనననపగర
ఇసటట ననస:26-45-118/C
వయససస:25
లస: పప
94-32/1060

94-181/1351
849
NDX3111283
పపరర: అజయ కలమమర ఆదదమమలపప

తసడడ:డ లలకజ ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:26-45-120
వయససస:22
లస: పప
94-32/949

852
NDX3134848
పపరర: శరరష చలర

94-32/1061

తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:26-45-130
వయససస:22
లస: ససస స
94-182/99

తసడడ:డ రరమ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:26-45-130 5th line
వయససస:26
లస: పప
94-32/1063

94-32/948

భరస : రవ చసదడ రరజ కటబట
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:26-45-130
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:26-45-130
వయససస:19
లస: పప
856
NDX3100617
పపరర: శకనవరస భరతకవ

94-32/1059

భరస : నతన ఒసటటదబ స
ఇసటట ననస:26-45-120
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస నసదదయమలమ
ఇసటట ననస:26-45-130
వయససస:19
లస: పప
853
NDX2667905
పపరర: శకనవరస చలర

839
NDX2773240
పపరర: బబజమమ పసస స

834
NDX2598126
పపరర: ఆయపష కకసడపలర

తసడడ:డ రవ చసదడ రరజ కటట
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : దడవర పరల ననననపగర
ఇసటట ననస:26-45-118/C
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:26-45-119
వయససస:61
లస: పప
850
NDX2530608
పపరర: కలమఖణ నసదదయమలమ

94-31/55

తసడడ:డ చనతనబబలమ ససరర గరలసకక
ఇసటట ననస:26-45-118/B
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజకబ కసబసపరటట
ఇసటట ననస:26-45-118/C
వయససస:51
లస: ససస స
847
NDX2663516
పపరర: ఏలలణణ పసరరక

836
NDX2381119
పపరర: రవ చసదడ రరజ కటబట

94-31/821

తసడడ:డ కననయ కకసడపలర
ఇసటట ననస:26-45-118/6
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవ పసస స
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ చసదడ రరజ కటట
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:18
లస: పప
844
NDX2401263
పపరర: మమరర అసతతనమమ కసబసపరటట

94-32/23

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప కటబట
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ డడలర పసపటమ
ఇసటట ననస:26-45-118/A
వయససస:21
లస: పప
841
NDX2625812
పపరర: వకరశ కటట

833
NDX2252997
పపరర: మణణమమ ససరరగరరర

831
NDX2551109
పపరర: సరయ పసతస

తసడడ:డ మబతస యఖ పసతస
ఇసటట ననస:26-45-118/5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకయఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:26-45-118/6
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కననయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:26-45-118/6
వయససస:19
లస: పప
838
NDX2777233
పపరర: దసరర రరవప పసపటమ

94-182/1137

భరస : పవన మత
ఇసటట ననస:26-45-118/4
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ పసస స
ఇసటట ననస:26-45-118 5 LINE
వయససస:24
లస: ససస స
835
NDX2929099
పపరర: అయఖపష కకసడపలర

830
NDX2607141
పపరర: శరకవణణ మత

855
NDX2830172
పపరర: తరరపత గగపస భరతకవ

94-32/1062

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-131
వయససస:20
లస: పప
94-32/1064

858
NDX2598258
పపరర: కలమఖణ బనసలమ

94-32/950

తసడడ:డ ఏసస బనసలమ
ఇసటట ననస:26-45-131/15
వయససస:21
లస: పప
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NDX2676179
పపరర: కకరణ బనసలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-195/712

తసడడ:డ ఏసస బనసలమ
ఇసటట ననస:26-45-131/15
వయససస:20
లస: పప
862
NDX2361475
పపరర: శకమసత చలమర

94-182/69

94-182/1142

94-182/1228

94-32/1068

94-182/1141

872
NDX3212867
పపరర: సరసశత పపరస

94-32/951

875
NDX2606796
పపరర: నతగ శశశలజ రరణణ గరదచ

94-182/1143

878
NDX2631083
పపరర: నతగలకడమ బమరగబమల

94-32/1069

94-182/1145

94-182/1144

880
NDX2713055
పపరర: రసజత నతయక బనèడవట

881
NDX0545608
పపరర: శసకర నతయక బసడతవత�

883
NDX3170800
పపరర: నలమ అసదసగబల
భరస : శకనవరసరరవప అసదసగబల
ఇసటట ననస:26-45-141
వయససస:38
లస: ససస స
886
NDX2526507
పపరర: జజఖత అవపల
భరస : వనసకటటష అవపల
ఇసటట ననస:26-45-141/12
వయససస:22
లస: ససస స

884
NDX2617264
పపరర: లకడమ మత

94-32/889

887
NDX2668333
పపరర: తరరపత రరవప మదదసగబలమ
తసడడ:డ నతగజశశరరవప మదదసగబలమ
ఇసటట ననస:26-45-141/16
వయససస:23
లస: పప

94-182/1654

873
NDX3216512
పపరర: రరజజశ పపరస

94-32/1070

876
NDX2719466
పపరర: మమనస తలకరయల

94-182/1311

879
NDX2998151
పపరర: మలలర శశర పలకలకరర

94-181/1352

882
NDX2598613
పపరర: భవన భబరఠకవ

94-32/952

భరస : శకనవరసరరవప భరరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-141
వయససస:19
లస: ససస స
94-177/467

భరస : అయఖన మత
ఇసటట ననస:26-45-141/10
వయససస:21
లస: ససస స
94-181/84

870
NDX3287257
పపరర: పదమనబబన వనసకటటశశరరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలకలకరర
ఇసటట ననస:26-45-140 FLAT NO-205
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరమమ నతయక� భసధవవటప
ఇసటట ననస:26-45-141
వయససస:27
లస: పప
94-32/1071

94-182/1227

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:26-45-140/15
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబల వనసకట కకషప ర బమరగబమల
ఇసటట ననస:26-45-140/16A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సపమ నతయక బనèడవట
ఇసటట ననస:26-45-141
వయససస:25
లస: పప

867
NDX2922557
పపరర: చచజతనఖకలమమర పరసగర

తసడడ:డ పప లయఖ పపరస
ఇసటట ననస:26-45-140/3K
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలకరయల
ఇసటట ననస:26-45-140/15 OLD NEW DOO
వయససస:26
లస: ససస స
94-31/823

94-182/1309

తసడడ:డ కకషర సససదర రరవప పదమనబబన
ఇసటట ననస:26-45-140
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:26-45-140/4
వయససస:41
లస: ససస స
94-182/70

864
NDX2946457
పపరర: మమరర భబగఖస పసరరమళర

తసడడ:డ రవకలమమర పరసగర
ఇసటట ననస:26/45/137/b
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ పపరస
ఇసటట ననస:26-45-140/3
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:26-45-140/4
వయససస:47
లస: పప
877
NDX2361533
పపరర: మమనక తలకరయల

869
NDX2675478
పపరర: పపడమ కలమమర మమకల

94-32/1065

భరస : రమమశ దడవ దత
ఇసటట ననస:26-45-137/1A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమలల బబబబ మమకల
ఇసటట ననస:26-45-137/C
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజజశ పపరస
ఇసటట ననస:26-45-140/3
వయససస:32
లస: ససస స
874
NDX2557635
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరదచ

94-32/1066

తసడడ:డ కకటయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:26-45-137/27
వయససస:30
లస: పప

భరస : చచజతనఖకలమమర పరసగర
ఇసటట ననస:26/45/137/b
వయససస:27
లస: ససస స
871
NDX3210440
పపరర: పదమ పపరస

863
NDX2969723
పపరర: రమమశ దడవ దత పసరరమమళరపలర

866
NDX2610897
పపరర: గబరవయఖ గబసజ

861
NDX2930188
పపరర: మననజ కలమమర బకరస

తసడడ:డ చననరరవప
ఇసటట ననస:26-45-134
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సఖమబల
ఇసటట ననస:26-45-137/1A
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరయపష సతఖల
ఇసటట ననస:26-45-137/3
వయససస:21
లస: పప
868
NDX2803849
పపరర: మనస పరసగర

94-175/1312

భరస : శశఖర కటటకల
ఇసటట ననస:26-45-132
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:26-45-137
వయససస:22
లస: పప
865
NDX2672780
పపరర: బబనరరర సతఖల

860
NDX2625044
పపరర: నతగ మలర శశరర కటటకల

885
NDX2906451
పపరర: లకడమ మత

94-182/1312

తసడడ:డ పప లయఖ మత
ఇసటట ననస:26-45-141/10, 4 line
వయససస:31
లస: ససస స
94-182/1146

888
NDX3111192
పపరర: వనసకటటష ఠమమసపత

94-32/1038

తసడడ:డ రరవనన ఠమమసపత
ఇసటట ననస:26/45/141/16/6
వయససస:18
లస: పప
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889
NDX2394526
పపరర: లకమణ కలమమర తమమశశటట

94-197/7

తసడడ:డ రరవననత తమమశశటట
ఇసటట ననస:26-45-141-16-6
వయససస:24
లస: పప
892
NDX2677219
పపరర: సరమమమజజమ గడ

94-182/1147

94-188/1265

94-32/1073

94-32/953

94-32/954

94-32/1077

94-31/1036

భరస : మ షపక
ఇసటట ననస:26-45-350/8
వయససస:25
లస: ససస స

902
NDX2760619
పపరర: భబరఠకవ తరరపతయఖ

905
NDX3149085
పపరర: చసదడ శశఖర లసగరల

908
NDX2523702
పపరర: కకపమమ బసడరర

911
NDX2668457
పపరర: సశపన గమడసరర

94-32/1079

914
NDX3282902
పపరర: జజమస సతడశల

94-32/1075

917
NDX2452035
పపరర: కకటటశశరరరవప తషరక
తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:26-45-355
వయససస:23
లస: పప

897
NDX3251253
పపరర: శవయఖ భబరఠకవ

94-181/1534

900
NDX3120946
పపరర: భమలకడమ అసదసగబల

94-182/1314

903
NDX2370500
పపరర: సరయ భరతకవ

94-32/26

తసడడ:డ పప లయఖ భరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19/E
వయససస:22
లస: పప
94-32/1076

906
NDX2948552
పపరర: చసదడ శశఖర లసగరల

94-182/1315

తసడడ:డ వర పడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:26-45-141/30
వయససస:34
లస: పప
94-181/85

94-184/1308
909
NDX2931939
పపరర: సరయ చరణ గగడ పపరరకకరళళ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పపరరకకరళళ
ఇసటట ననస:26-45-141/B
వయససస:25
లస: పప
94-237/790

912
NDX2779015
పపరర: కకటయఖ ఆవపల

94-32/1078

తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-45-149/16
వయససస:43
లస: పప
94-181/1552

తసడడ:డ మమరరస సతడశల
ఇసటట ననస:26-45-159/1
వయససస:68
లస: పప
94-197/1259

94-182/1313

భరస : రరజ అసదసగబల
ఇసటట ననస:26-45-141/19/5
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ గమడసరర
ఇసటట ననస:26-45-147/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-45-149/16
వయససస:35
లస: ససస స
916
NDX3257029
పపరర: బబజ షపక

94-32/1074

భరస : హహసపన బసడరర
ఇసటట ననస:26-45-141A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఎరర
ఇసటట ననస:26-45-146/9
వయససస:18
లస: పప
913
NDX2779007
పపరర: వనసకటమమ ఆవపల

899
NDX3149366
పపరర: రరజ అసదసగబల

894
NDX3095833
పపరర: నసదదన భరరతకవ

తసడడ:డ పప లయఖ భబరఠకవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద లసగరల
ఇసటట ననస:26-45-141/30
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబల కకషర
ఇసటట ననస:26-45-141/A
వయససస:23
లస: ససస స
910
NDX3005543
పపరర: చనన రరవప ఎరర

94-181/1533

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:26-45-141/19A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:26-45-141/30
వయససస:32
లస: పప
907
NDX3094190
పపరర: సరసబడజఖస భరరతకవ

896
NDX3251048
పపరర: ససబబ లకడమ భబరఠకవ

94-182/72

భరస : సరయ
ఇసటట ననస:26-45-141/19
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస లలట అసదసగబల
ఇసటట ననస:26-45-141/19/5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల భరత కవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19A
వయససస:29
లస: పప
904
NDX2584944
పపరర: నరసససహరరవప బసడతరర

94-32/1072

భరస : శవయఖ భబరఠకవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19/2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:26-45-141/19/3
వయససస:37
లస: పప
901
NDX2579407
పపరర: వనసకట రమబలల భరత కవ

893
NDX2765634
పపరర: బరరతకవ పసదబ శకనస

891
NDX2380483
పపరర: వజయ కలమమర చరరల

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప చరరల
ఇసటట ననస:26-45-141/16/7
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:26-45-141/19
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప భబరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-141/19
వయససస:18
లస: పప
898
NDX3172186
పపరర: దసరర యఖ యరర గడడ

94-182/71

భరస : వజయ కలమమర చరరల
ఇసటట ననస:26-45-141/16/7
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ గడ
ఇసటట ననస:26-45-141/16/A
వయససస:58
లస: ససస స
895
NDX2901015
పపరర: సరయ రరస భబరతకవ

890
NDX2380491
పపరర: అరరణ చరరల

915
NDX3290152
పపరర: షమమమన షపక

94-182/1659

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:26-45-350/8
వయససస:54
లస: ససస స
94-196/556

918
NDX3276250
పపరర: వజయ లకడమ ఓరరచ

94-182/1634

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-45-617
వయససస:21
లస: ససస స
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94-182/1635

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:26-45-617
వయససస:21
లస: ససస స
94-182/96

భరస : గగపరల రరవప చలమర
ఇసటట ననస:26-45-1305th line
వయససస:23
లస: ససస స

923
NDX2465516
పపరర: రమణ పసడతల

94-195/14

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:26-46-3
వయససస:19
లస: ససస స

926
NDX3134335
పపరర: శశషమమ పరమబలపరటట

భరస : శవ నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:26-46-5
వయససస:33
లస: ససస స

929
NDX2394880
పపరర: బబబబ నతయక బబనవతష

94-196/11

తసడడ:డ పడభబకర రరవప లకకసమమలటటట
ఇసటట ననస:26-46-23
వయససస:35
లస: ససస స

934
NDX3125812
పపరర: లకడమ మధవ కకసడపలర

935
NDX2710192
పపరర: అపరర ససత రరస కకటస రరజ

94-195/749

తసడడ:డ ససత రరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:26-46-24
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/751

94-196/898

941
NDX2517647
పపరర: అఖల ఇసత

94-196/7

944
NDX2521409
పపరర: నమష బసడతరర

94-196/6

947
NDX2706893
పపరర: మమరర కలసదసల
భరస : కకసడయఖ కలసదసల
ఇసటట ననస:26-46-63/1
వయససస:33
లస: ససస స

927
NDX2664860
పపరర: శవ నతగజశశర రరవప గబసజ

94-195/715

930
NDX2634541
పపరర: దసరర మమ ఈరర

94-195/714

933
NDX3160108
పపరర: ససత రరమయఖ కకసడపలర

94-195/748

భసధసవప: ససవరచల కకసడపలర
ఇసటట ననస:26-46-24
వయససస:49
లస: పప
94-194/1124

94-196/817

936
NDX2715480
పపరర: వనసకట నతగ శక హరరనత
ఊటటకకరర
తసడడ:డ సరయనతథ ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:26-46-30
వయససస:22
లస: ససస స
939
NDX2707305
పపరర: రరహన బబగ

94-194/1125

94-196/818

భరస : అబబబలమర బబగ
ఇసటట ననస:26-46-43/4
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/18

94-196/1037
942
NDX3204773
పపరర: వ యస ఎన కకషప ర బబబబ దదపరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదపరల
ఇసటట ననస:26-46-46
వయససస:52
లస: పప
94-195/16

తసడడ:డ వనసకట రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:26-46-50
వయససస:20
లస: ససస స
94-195/754

94-182/77

భరస : దసరర రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:26-46-16/81/A
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : నరజ ఇసత
ఇసటట ననస:26-46-46
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఖసద�దతర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:26-46-47/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మమలమల
ఇసటట ననస:26-46-52
వయససస:36
లస: పప

94-195/15

తసడడ:డ మమలమల బబగ
ఇసటట ననస:26-46-43/4
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబబలమర బబగ
ఇసటట ననస:26-46-43/4
వయససస:21
లస: పప

946
NDX2834547
పపరర: నతగబల మరర వల షపక

938
NDX2707321
పపరర: అబబబలమర బబగ

924
NDX2466688
పపరర: వనసకట రతనస పసడతల

తసడడ:డ అపష రరవప
ఇసటట ననస:26-46-5
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: సరవవ నతథ ఉటటట కలరర
ఇసటట ననస:26-46-30
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:26-46-42/5
వయససస:39
లస: పప

943
NDX2380798
పపరర: రజశరమ సయఖద

94-195/750

932
NDX2394617
పపరర: హహమ శరసత పసడయమ లకకసమమలటటట

తసడడ:డ బబలమజ నతయక కకడవత
ఇసటట ననస:26-46-21,PLOT NO 25
వయససస:27
లస: పప

94-181/1350

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:26-45-1659
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకమయ నతయక బబనవతష
ఇసటట ననస:26-46-16/55B
వయససస:22
లస: పప

931
NDX2452308
పపరర: అభలమష నతయక కకడవత

940
NDX2842144
పపరర: యసర అరరఫత బబగ

94-182/76

భరస : పరశతతలల పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:26-46-3
వయససస:86
లస: ససస స
94-196/899

921
NDX2834349
పపరర: నతగరరజ భబరతకవ

తసడడ:డ ససబబరరవప భబరతకవ
ఇసటట ననస:26-45-1129
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస పసడతల
ఇసటట ననస:26-45-1659
వయససస:29
లస: ససస స

925
NDX2521466
పపరర: రవన పరవపలకరర

937
NDX2872158
పపరర: మరరయ దతసస బసడర

94-182/1303

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:26-45-1001
వయససస:22
లస: పప

922
NDX2417681
పపరర: అనసరరధ చలమర

928
NDX2773091
పపరర: రమమదడవ గబసజ

920
NDX2876019
పపరర: గగపస వనమబల

945
NDX3157625
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమమళర

94-195/753

తసడడ:డ కనకరరడడడ మమమళర
ఇసటట ననస:26-46-52
వయససస:42
లస: పప
94-195/716

948
NDX2675999
పపరర: భమ లకడమ మదచబల

94-196/819

భరస : ఏసస మదచబల
ఇసటట ననస:26-46-63/a
వయససస:27
లస: ససస స
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949
SQX1871706
పపరర: ధరమ రరపపశ గగగబలమమమడడ

95-181/78

తసడడ:డ రవసదడనతథ టబగగర జ
ఇసటట ననస:26-46-64
వయససస:25
లస: పప
952
NDX2667087
పపరర: అయయషర ఖథసన మహమమద

94-196/821

953
NDX2872117
పపరర: నతగలకడమ బటటటల

94-196/1038

956
NDX2753812
పపరర: నతరరయణమమ వరకర

94-195/755

959
NDX2504637
పపరర: హరన భవన తరరమలశశటట

94-196/8

954
NDX3045192
పపరర: కకటటరరడడడ ఆవపల

94-195/756

తసడడ:డ రరమరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:26-46-79/B
వయససస:23
లస: పప
94-196/1039

భరస : వనసకట నతరరయణ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:26-46-79/B
వయససస:21
లస: ససస స
94-198/986

951
NDX2469468
పపరర: ఉమమహహశశరర దరరవపరర

భరస : వసశ కకషర దరరవపరర
ఇసటట ననస:26-46-68
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:26-46-79/8
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:26-46-79/B
వయససస:23
లస: పప
958
NDX2896629
పపరర: గరయతడ కకలర మరర

94-196/820

భరస : అశశక కలమమర మబపరషల
ఇసటట ననస:26-46-66
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గబలమస రససల మహమమద
ఇసటట ననస:26-46-74
వయససస:28
లస: ససస స
955
NDX2753796
పపరర: నరజసదడ రరడడడ వరకర

950
NDX2639201
పపరర: పదమ మబపరషల

94-195/17

94-195/757
957
NDX2896793
పపరర: వనసకట ససబడమణఖవరససదడవ
రరవప కకలర మరర
తసడడ:డ వనసకట లకడమ కరసత రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:26-46-79/C 3RD LANE LAST
వయససస:49
లస: పప

960
NDX2504645
పపరర: కకరస ర కకరణ తరరమలశశటట

94-195/18

భరస : వనసకట ససబడమణఖ వరససదడవ రరవప కకలర మ
ఇసటట ననస:26-46-79/C 3RD LANE LAST
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ నతయబడడ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:26-46-80/9/4
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ నతయబడడ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:26-46-80/91-4-177
వయససస:20
లస: పప

961
NDX2758340
పపరర: నతగ సరయ తడజ అనగరన

962
NDX2643450
పపరర: హహసపన సయద

963
NDX2711083
పపరర: అబబబల రహమన బబగ బబగ

94-195/758

తసడడ:డ యగరనసద రరవప అనగరన
ఇసటట ననస:26-46-88 MIG-1,LIG-88
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఝఝడ హహసపన
ఇసటట ననస:26-46-102
వయససస:21
లస: పప

964
WKH1638230
పపరర: రరధదక మమలమగగనతడష

965
WKH1266742
పపరర: శకకరసత రరడడడ మమలమగగనతడష

94-196/896

భరస : శకకరసత రరడడడ మమలమగగనతడష
ఇసటట ననస:26-46-126
వయససస:29
లస: ససస స
967
NDX3057239
పపరర: దదవఖ వరససరరడడడ

94-196/1034

95-181/80

తసడడ:డ కకటయఖ చసత మలర
ఇసటట ననస:26-46-159/302
వయససస:44
లస: ససస స

94-195/897

971
SQX1758085
పపరర: రమమదడవ బతష
స ల

94-195/885

974
NDX3132347
పపరర: ధనలకడమ బబ డడడ

95-181/81

977
NDX2330652
పపరర: లకడమ వరకర
భరస : శకనవరస రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:26-46-844
వయససస:35
లస: ససస స

969
SQX1758101
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

95-181/79

972
SQX1758143
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

95-181/82

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-46-148/8
వయససస:33
లస: పప
94-196/1035

భరస : ససబబరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:26-46-148/B
వయససస:48
లస: ససస స
94-195/713

94-196/870
966
NDX2582146
పపరర: నసదనవనస కరశనతథ శకవతసవ
నసదనవనస
తసడడ:డ నసదనవనస పడభకరరరవప నసదనవనస
ఇసటట ననస:26-46-141
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-46-148/8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-46-148/8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ టబటబ
ఇసటట ననస:26-46-148/9
వయససస:21
లస: పప
976
NDX2635142
పపరర: చచననమమ చసత మలర

94-196/1066

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:26-46-148/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:26-46-148/8
వయససస:27
లస: ససస స
973
NDX3243466
పపరర: శకనవరస టబటబ

968
NDX3007432
పపరర: అరవసద కలమమర తతలలచసరర

94-194/1123

తసడడ:డ సతస ర బబగ
ఇసటట ననస:26-46-112
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మటట రరడడడ మమలమగగనతడష
ఇసటట ననస:26-46-126
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమ నడడ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:26-46-141
వయససస:20
లస: ససస స
970
SQX1758127
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

94-194/1122

975
NDX2364230
పపరర: చసదడ శశఖర పససటల

94-194/19

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ పససటల
ఇసటట ననస:26-46-149
వయససస:45
లస: పప
94-195/19

978
NDX2684587
పపరర: వనసకట చచజతనఖ గబరజజల

94-194/1127

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గబరజజల
ఇసటట ననస:26-47-2
వయససస:20
లస: పప
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979
NDX2440808
పపరర: వనసకట చచజతనఖ గబరరజజల

94-196/558

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గబరరజజల
ఇసటట ననస:26-47-2
వయససస:21
లస: పప
982
NDX3209434
పపరర: మలలర శశరర నతళస

94-193/1232

94-198/1021

Deleted
94-198/1022

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అకరరపప
ఇసటట ననస:26-47-61
వయససస:41
లస: పప
991
NDX2528107
పపరర: వనసగవనణణ నససల

94-198/16

94-31/1059

94-195/20

94-32/27

తసడడ:డ కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:27-6-301
వయససస:20
లస: పప

989
NDX3286093
పపరర: దసరర భవన వనమబబలలరర

992
NDX2522225
పపరర: పపజత మడతల

995
NDX2886885
పపరర: భబనస షపక

998
NDX2465318
పపరర: బబలనతగమమ కజతన

1001 NDX2778892
పపరర: ఉష రరణణ బడడగబ

94-198/959

1004 AP151010534437
పపరర: ససబబబలల గగగబల�

94-198/1132

1007 SQX2105484
పపరర: రతన కలమమరర మలలర ల
భరస : ఆనసద మలలర ల
ఇసటట ననస:27-16-6/12
వయససస:43
లస: ససస స

94-193/1239

987
NDX3160504
పపరర: నతరరయణమమ నతయబడడ

94-196/1040

990
NDX2905198
పపరర: శక తడజశశన మడతల

94-193/1220

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మడతల
ఇసటట ననస:26-47-121
వయససస:18
లస: ససస స
94-198/17

993
NDX2628873
పపరర: రమఖ కపషల

94-198/935

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ కపషల
ఇసటట ననస:26-47-121
వయససస:18
లస: ససస స
94-192/1187

996
NDX3273877
పపరర: ఆదదనతరరయణ ససర

94-32/1368

తసడడ:డ పప లరరడడడ ససర
ఇసటట ననస:26-94-9
వయససస:32
లస: పప
94-196/577

999
NDX2615003
పపరర: చనన నతగబల మర దడవళర

94-30/1014

తసడడ:డ పసదబ దరరజ
ఇసటట ననస:26-465-16/158a
వయససస:24
లస: పప
94-32/1067

1002 NDX2679744
పపరర: వనసకట హరరశ కలర

94-194/1126

తసడడ:డ ససబబయఖ కలర
ఇసటట ననస:26-47165
వయససస:20
లస: పప
94-198/783

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:26_47_225
వయససస:62
లస: ససస స
94-31/857

984
NDX3212750
పపరర: కకపమమ డడగల

భరస : రరమమసజననయబలల నతయబడడ
ఇసటట ననస:26-47-61
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవ తడజ బడడగబ
ఇసటట ననస:26-45137/4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద దతరరవనమబల
ఇసటట ననస:26-47393
వయససస:29
లస: పప
1006 NDX2597946
పపరర: నతగబర బబష షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:26-47-61
వయససస:19
లస: పప

భరస : కజతన భబససరరరవప
ఇసటట ననస:26-145-16/79
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ తళరపలర
ఇసటట ననస:26-4529/A
వయససస:57
లస: ససస స
1003 NDX2641652
పపరర: కలమఖణకలమమర దతరరవనమబల

94-196/881

భరస : మనససర షపక
ఇసటట ననస:26-92-164
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:26-122-371/6
వయససస:59
లస: ససస స
1000 NDX2528362
పపరర: చచననమమ తళరపలర

986
NDX2644383
పపరర: మలర కరరరర న పపటట

94-193/1231

భరస : ఆదతమ డడగల
ఇసటట ననస:26-47-55
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మడతల
ఇసటట ననస:26-47-121
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ నరహరర
ఇసటట ననస:26-85-86-1
వయససస:26
లస: పప
997
NDX2394864
పపరర: అలమర బ షపక

94-196/838

తసడడ:డ వరబడహమస వనమబబలలరర
ఇసటట ననస:26-47-66
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసగయఖ నససల
ఇసటట ననస:26-47-121
వయససస:22
లస: ససస స
994
NDX3141488
పపరర: మణణకరసత రరడడడ నరహరర

983
NDX2678142
పపరర: వజయ కలమమర శవలసక

981
NDX3205622
పపరర: వనసకటటష నతళస

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప నతళస
ఇసటట ననస:26-47-3
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప శవలసక
ఇసటట ననస:26-47-53
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆదతమ డడగల
ఇసటట ననస:26-47-55
వయససస:41
లస: ససస స

988
NDX2895100
పపరర: గబరర బబబబ అకరరపప

94-196/823

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల గబరరజజల
ఇసటట ననస:26-47-2
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటష నతళస
ఇసటట ననస:26-47-3
వయససస:33
లస: ససస స
985
NDX3205200
పపరర: కకపమమ డడగల

980
NDX2633642
పపరర: వనణబబబబబ గబరజజల

1005 NDX3183308
పపరర: గగపస కకషర రరడడడ ఇసడసరర

94-30/1174

తసడడ:డ వర రరడడడ ఇసడసరర
ఇసటట ననస:26, 16th Lane
వయససస:21
లస: పప
95-3/1055

1008 SQX1985878
పపరర: లకడమ కరళ

95-1/1031

భరస : ససరజష కరళ
ఇసటట ననస:27-29-38
వయససస:41
లస: ససస స
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1009 NDX3202645
పపరర: వనసకటటశ పపరస
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94-32/1130

తసడడ:డ శకనస పపరస
ఇసటట ననస:28-02-30/A
వయససస:18
లస: పప
1012 NDX2636702
పపరర: యయసమమ బతష
స ల

94-193/1173

95-57/472

94-32/982

94-195/766

94-30/1402

95-211/104

95-218/702

తసడడ:డ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:27
లస: పప

1022 NDX2929735
పపరర: వనసకటటశశరరర బతషేజల

1025 SQX2006484
పపరర: యశశద భమమరరడడడ

1028 SQX1857861
పపరర: నతగరరరర న రరడడడ వనసగళ రరడడడ

1031 SQX2448405
పపరర: శశశలజ కకతస

95-221/1415

1034 SQX2247690
పపరర: నససమ బబగబమ షపక

94-196/911

1037 SQX2479020
పపరర: కకతస శకనవరస రరడడడ కకతస
భసధసవప: కకతస శవరరడడడ కకతస శకలత
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:21
లస: పప

1017 NDX3207834
పపరర: శసకర పపరస

94-31/1065

1020 NDX2875342
పపరర: వనసకటటశశరరర బటటటల

94-195/765

1023 NDX2929750
పపరర: గబరవమమ బతషేజల

94-196/912

భరస : వనసకటటశశరరర బతజల
ఇసటట ననస:59
వయససస:54
లస: ససస స
95-184/717

1026 SQX2384055
పపరర: రమమశ రరడడడ వనసగళ రరడడడ

95-187/514

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:29
లస: పప
95-211/105

1029 SQX1857655
పపరర: సరసబరరడడడ వనసగళరరడడర

95-211/106

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వనసగళరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:50
లస: పప
95-217/931

1032 SQX0700526
పపరర: నతగ మహహష రరడడ కకతస

95-221/888

తసడడ:డ శవరరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:35
లస: పప
95-221/1416

భరస : కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:51
లస: ససస స
95-221/1418

95-195/94

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:59
వయససస:59
లస: పప

భరస : నతగ మహహశశర కకతస
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇలమహహ బకష షపక
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:55
లస: పప
1036 SQX2246502
పపరర: నసర బబష షపక

94-31/1066

తసడడ:డ సరసబరరడడడ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమ రరడడడ మడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:72
లస: ససస స
1033 SQX2246494
పపరర: కమల బబష సహహక

1019 NDX2903151
పపరర: తడలలక సరయ

1014 SQX1927110
పపరర: షహహన షపక

తసడడ:డ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:44-04-2/DN
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-145
వయససస:48
లస: ససస స
1030 SQX2416857
పపరర: ససబబబలల మడడడ రరడడడ

94-31/908

భసధసవప: గబరవమమ బతషేజల
ఇసటట ననస:59
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:60
వయససస:40
లస: పప
1027 SQX1857853
పపరర: పడమల వనసగళ రరడడడ

1016 NDX2679975
పపరర: పపడమ కలమమర శవలసక

95-17/80

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:29-27-48/450A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-65/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతషేజల
ఇసటట ననస:59
వయససస:24
లస: పప
1024
పపరర: వనణబ కలరక

94-198/1023

తసడడ:డ భబససర రరవప శవలసక
ఇసటట ననస:42-4-59
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:44-21/D
వయససస:63
లస: పప
1021 NDX2746972
పపరర: అనల కలమమర బతషేజల

1013 NDX2979789
పపరర: బరనబబసస బటటటల

1011 SQX1802172
పపరర: రవ శసకర పగరడడపరల

తసడడ:డ పపలర యఖ పగరడడపరల
ఇసటట ననస:28-8-48/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:28-47-402/2
వయససస:43
లస: పప

భరస : నతగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:39-3-267
వయససస:51
లస: ససస స
1018 NDX2579381
పపరర: వల షపక

94-32/1131

భరస : కకషర పపరస
ఇసటట ననస:28-2-30A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బరనబబసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:28-47-402/2
వయససస:36
లస: ససస స
1015 MLJ3029451
పపరర: వనసకటటశశరమమ� కకటటట�

1010 NDX3214830
పపరర: కరశ రతనస పపరస

1035 SQX2282531
పపరర: శరరజ బబష షపక

95-221/1417

తసడడ:డ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:69-22-1507
వయససస:29
లస: పప
95-221/1419

1038 NDX0677716
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

94-32/28

తసడడ:డ రరజయఖ తతట
ఇసటట ననస:80-4-1045
వయససస:72
లస: పప
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1039 NDX0058198
పపరర: ససరరఖ కలమమరర చననస

94-194/989

భరస : నతగజశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:82|4|561
వయససస:56
లస: ససస స
1042 NDX0057653
పపరర: ఏసస మమర ఉయమఖలమ

94-196/578

94-196/581

తసడడ:డ ఫరడనసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:32
లస: పప
1051 NDX0715367
పపరర: రరజ రజగరడడ

94-196/587

94-194/30

94-194/31

94-194/1239

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:89/1/7
వయససస:29
లస: ససస స
1066 NDX1565466
పపరర: పవన కలమమర మనననపలర
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:89/1/7
వయససస:26
లస: పప

1049 NDX0607291
పపరర: శకనవరస రరవప ఉయమఖలమ

94-196/585

1052 NDX0454439
పపరర: చసదడ శశఖర పపసపరటట

94-196/588

94-194/1230

1058 NDX2323285
పపరర: నతగజశశర రరవప కరకరర

1061 JBV0850750
పపరర: రరమలసగయఖ� కరకరర �

1064 NDX1316710
పపరర: జజఖత మనననపలర

1067 NDX1565474
పపరర: వనసkataరమణయఖ మనననపప లర
తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ
ఇసటట ననస:89/1/7
వయససస:35
లస: పప

1047 AP151010528386
పపరర: కకటటరతనస కకనటస

94-196/583

1050 NDX0607309
పపరర: పప తషరరజ ఉయమఖలమ

94-196/586

1053 NDX1466987
పపరర: మహహన ససలలచన రరణణ గగల

94-194/29

భరస : లకమయఖ గగల
ఇసటట ననస:89/1/2
వయససస:46
లస: ససస స
1056 SQX1965185
పపరర: వణ మమధసరర గగల

95-194/656

తసడడ:డ లకమయఖ గగల
ఇసటట ననస:89-1-2
వయససస:21
లస: ససస స
94-194/32

1059 NDX3048196
పపరర: రరమలసగయఖ కరకరర

94-194/1238

తసడడ:డ నతగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:89-1-3
వయససస:54
లస: పప
94-196/589

1062 NDX2663698
పపరర: శశరసక అననవరపప

94-194/1139

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:89-1-4,
వయససస:20
లస: పప
94-194/34

భరస : వనసకట రమణయఖ మనననపలర
ఇసటట ననస:89/1/7
వయససస:53
లస: ససస స
94-194/36

94-196/580

తసడడ:డ వనసకటటశశరర ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చననతగయఖ � �
ఇసటట ననస:89-1-3
వయససస:55
లస: పప
94-194/33

1044 NDX0057620
పపరర: కకటటశశరమమ ఉయమఖల

భరస : మన కకనటస
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:89-1-3
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమలసగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:89-1-3
వయససస:48
లస: ససస స
1063 NDX1316926
పపరర: చచసచస లకకమ పసడయ దసరర స

94-196/582

తసడడ:డ లకమయఖ గగల
ఇసటట ననస:89-1-2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నతగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-1-3
వయససస:34
లస: ససస స
1060 NDX3048493
పపరర: ఆధదలకడమ కరకరర

1046 AP151010528441
పపరర: కరసతమమ పపసలపత

1055 NDX2792943
పపరర: వణ మమధసరర గగల

94-224/561

భరస : శవ నతగజశశర రరవప ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పపసపరటట
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ గగల
ఇసటట ననస:89/1/2
వయససస:54
లస: పప
1057 NDX2323244
పపరర: శశష కలమమరర కరకరర

94-196/579

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ రజగరడడ
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:46
లస: పప
1054 NDX1349265
పపరర: లకమయఖ గగల

1043 NDX0455550
పపరర: వసససదర పపసపరటట

భరస : పసదబ శశఖర పపసలపత
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:56
లస: ససస స
94-196/584

1041 MLJ3544780
పపరర: కకటటశశరరరవప పసదతల

తసడడ:డ కకటయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:86-4-764
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకశశర కలమమర పపసపరటట
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫరషనసస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:50
లస: ససస స
1048 NDX1287655
పపరర: జయరరసబబబబ కకరకపరటట

94-194/1210

తసడడ:డ నడపన యమడడల
ఇసటట ననస:85-12-3650
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ నతగజశశర రరవ ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:89-1
వయససస:32
లస: ససస స
1045 AP151010528140
పపరర: మరరయమమ కకరకపరటట

1040 NDX2746428
పపరర: రరమబ యమడడల

1065 NDX2324994
పపరర: మలలర శశరర జడ

94-194/35

భరస : అపరషరరవప జడ
ఇసటట ననస:89-1-7
వయససస:70
లస: ససస స
94-194/37

1068 NDX0046706
పపరర: జఫరర షసకత షసజక

94-196/590

తసడడ:డ జఫరర షసజక
ఇసటట ననస:89-1-8
వయససస:64
లస: పప
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94-194/38 1070 NDX1819111
1069 NDX2321677
పపరర: వనసకట ససబబమమ తషమమపపడడ
పపరర: అశశక కలమమర తషమమపపడడ

భరస : పడభబకర రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:51
లస: ససస స
1072 NDX1819178
పపరర: పడభబకర రరవప తషమమపపడడ

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:31
లస: పప
94-194/41

తసడడ:డ పసచచయఖ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:53
లస: పప
1075 NDX1124841
పపరర: చచజతనఖ మపరరస
తసడడ:డ లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:30
లస: పప
94-194/42

తసడడ:డ సప మయఖ�
ఇసటట ననస:89-1-14
వయససస:41
లస: ససస స
94-196/596

తసడడ:డ రషసద మబనతఫ
ఇసటట ననస:89-1-15
వయససస:29
లస: పప

1076 NDX1319482
పపరర: మపరరస లకకమ నతరరయణ
moparti
తసడడ:డ చచసచయఖ moparti
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:54
లస: పప
1079 NDX0454801
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ కళరస

1082 NDX1084227
పపరర: రషసద అబబబల

94-194/1229

భరస : జజజ రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:89-1-16
వయససస:58
లస: ససస స

1085 NDX2906543
పపరర: ఆనసద కకరరటట రరడడడ తషమమమ

94-196/594

1074 NDX1130715
పపరర: పదతమవత మపరరస moparti

1077 NDX3170321
పపరర: వజయ లకడమ వలలర పప

94-193/1246

94-194/43

1080 NDX1041581
పపరర: హజరర కరరణ షసజక

94-196/595

భరస : అబబబల రషసద షసజక
ఇసటట ననస:89-1-15
వయససస:53
లస: ససస స
94-196/597

94-193/1250
1083 NDX2906576
పపరర: కరరరమల వజయ నరమల సదబల

భరస : ఆనసద కకరరటట రరడడడ తషమమమ
ఇసటట ననస:89-1-16
వయససస:34
లస: ససస స
94-195/767

1086 JBV2551208
పపరర: ససతతరరవమమ� నతగరసడర �

94-193/1251

94-182/1088

తసడడ:డ హనసమసతతచతరర ససదబ పలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:23
లస: ససస స

8740 NDX2417715
పపరర: భబనసమత ససదబపలర

94-182/1089

భరస : హనసమసతతచతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:46
లస: ససస స
94-182/1091

తసడడ:డ ససబబయఖ ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:52
లస: పప
8745 NDX1643650
పపరర: హనసమసత చతరర ససదబపలర

94-194/47

తసడడ:డ నతగ భమషణస� �
ఇసటట ననస:89-1-18
వయససస:71
లస: ససస స
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8742 NDX2417699
పపరర: హనసమసతతచతరర ససదబపలర

94-196/592

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:89-1-13
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : మలర శశరర సససగస
ఇసటట ననస:89-1-16
వయససస:42
లస: పప

1087 NDX3023322
పపరర: శవ శసకర ససరఖ నతరరయణ
గగటటటపరటట
తసడడ:డ గగపరల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:89-1-19 LIG-264
వయససస:31
లస: పప

94-194/40

భరస : లకకమ నతరరయణ moparti
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కలదడస అబబబల
ఇసటట ననస:89-1-15
వయససస:65
లస: పప

1084 NDX3131570
పపరర: మలర శశరర శసగమ

తసడడ:డ ససబబయఖ ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:36
లస: పప

94-196/591

తసడడ:డ వనమమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-15
వయససస:38
లస: పప

1081 NDX1084458
పపరర: అబబబల మబనతఫ

8739 NDX2417723
పపరర: శవపరరశత ససదబపలర

1073 NDX1130509
పపరర: శరణఖ మపరరస moparti

1071 NDX1817453
పపరర: అనల కలమమర తషమమపపడడ

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ నతరరయణ moparti
ఇసటట ననస:89-1-9
వయససస:27
లస: ససస స
94-196/593

1078 NDX0639724
పపరర: ధనలకడమ� హరరదతససల�

94-194/39

8743 NDX1643668
పపరర: భబనసమత ససదబపలర

8746 NDX2032613
పపరర: యలర మమ కకసడపలర
భరస : కననయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:37
లస: ససస స

94-182/1090

తసడడ:డ హనసమసతతచతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:26
లస: పప
94-198/726

భరస : హనసమసత చతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:34
లస: ససస స
94-198/728

8741 NDX2417707
పపరర: శవనతగ బడహమచతరర ససదబపలర

8744 NDX1643676
పపరర: శవ నతగ బడహమ చతరర ససదబపలర

94-198/727

తసడడ:డ హనసమసత చతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-99
వయససస:26
లస: పప
94-197/1002

8747 NDX1301134
పపరర: చన ఏడడకకసడలల ఛడసబటట

94-197/1003

భరస : హనసమసతష
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:42
లస: ససస స
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94-197/1004

భరస : రసగనతథస
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:72
లస: ససస స
8751 NDX2032589
పపరర: కననయఖ కకసడపలర

94-197/1007

94-196/919

94-197/1009

94-197/1012

94-197/1015

8758 NDX1982173
పపరర: ససత మహ లకడమ గరలమబ

8761 AP151010054454
పపరర: ససరజష తతకల

8764 JBV2552065
పపరర: చసదడమమ� గబరజజల�

94-197/1016

8767 NDX1982264
పపరర: ససహససన యలవరరఱ

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:44
లస: పప

8770 NDX1467738
పపరర: ఆసజననయబలల పరలపరరస

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల� జసగస
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:47
లస: ససస స

94-197/1013

8776 AP151010534305
పపరర: జయలకడమ మబతస కరన
భరస : నతగజశశరరరవప మబతస కరన
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:52
లస: ససస స

8756 NDX1982215
పపరర: లకడమ పపరరరమ గరలమబ

94-197/1008

8759 NDX0934208
పపరర: శశషమమ పప కల

94-197/1011

8762 NDX1982231
పపరర: శవ రరమయఖ గరలమబ

94-197/1014

తసడడ:డ ససవర రరమయఖ గరలమబ
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:40
లస: పప
94-193/1082

8765 JBV2552081
పపరర: కకసడయఖ� గబరజజల�

94-193/1083

తసడడ:డ గరలలయఖ� �
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:45
లస: ససస స
94-197/1017

8768 NDX1982975
పపరర: ఈశశరమమ పరలపరరస

94-197/1018

భరస : ఆసజననయబలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:58
లస: ససస స
94-197/1020

8771 NDX1467571
పపరర: నతగ ససనత తతడడమల

94-197/1021

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:27
లస: ససస స
94-197/1023

భరస : హరరబబబబ
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/1025

94-196/918

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:67
లస: పప

94-197/1022 8773 JBV2567634
8772 NDX0574186
పపరర: లకడమ తరరపతమమ మబతస కరన
పపరర: భబరర వ దగబర

8775 AP151010534312
పపరర: రమమదడవ జసగస

94-197/1010

భరస : రరమలసగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:59
లస: ససస స
94-197/1019

8753 NDX2810612
పపరర: రరహన షపక

తలర : ససత మహ లకడమ గరలమబ
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకపడలల� �
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-106
వయససస:38
లస: ససస స
8769 NDX1467811
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలపరరస

94-196/920

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపషయఖ
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:64
లస: పప
8766 NDX0599183
పపరర: పరలపరరస ధనలకడమ

8755 NDX2897114
పపరర: ససబబయమమ యయన రరడడ

94-197/1006

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:91-103 6TH LINE
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససవర రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:36
లస: పప
8763 NDX0820407
పపరర: గగపరలరరవప పప కల

94-196/917

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-104
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:91-105
వయససస:34
లస: ససస స
8760 JBV0988550
పపరర: ఉదయ కకరణ పప కల

8752 NDX2810471
పపరర: మసరసన వల షపక

8750 NDX1730580
పపరర: చసదడ శశఖర దదపరల

తసడడ:డ వ యస ఎన కకశశర బబబబ దదపరల
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హమద షపక
ఇసటట ననస:91-103 6TH LINE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:91-104
వయససస:58
లస: పప
8757 NDX0934232
పపరర: నతగలకడమ పప కల

94-197/1005

తసడడ:డ మబతస యఖ పసస స
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-103
వయససస:49
లస: పప
8754 NDX2897072
పపరర: రరఘవ రరడడడ యయనరజదదబ

8749 NDX1643536
పపరర: తరపత పసస స

8774 AP151010534307
పపరర: నతగమణణ తతడడమల

94-197/1024

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/1026

8777 AP151010534311
పపరర: నతగజసదడస దగబర�

94-197/1027

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:72
లస: ససస స
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8778 NDX1467845
పపరర: వనసకటటశ తతడడమల
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94-197/1028

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:25
లస: పప
8781 NDX1467860
పపరర: శవపడసరద తతడడమల

94-197/1031

94-197/1168

94-197/1034

94-197/1037

94-197/1040

94-197/1041

94-197/1044

తసడడ:డ మమగరరరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:50
లస: పప

8791 NDX1299775
పపరర: నతగజశశర రరవప

8794 NDX3168309
పపరర: మలర శశరర బబ డ

8797 AP151010534136
పపరర: శకనవరసరరవప కరకక

8800 NDX0574228
పపరర: వనసకటరమణ గగలర

94-197/1047

8803 NDX2330397
పపరర: ససనత పప టర పలర

94-197/1038

8806 NDX0973859
పపరర: ససబబమమ పడగరల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:39
లస: ససస స

8786 NDX1573998
పపరర: కకరస ర పసడయమసక బబ డ

94-197/1033

8789 AP151010534506
పపరర: మలలర శశరర బబ డ�

94-197/1036

8792 NDX1204304
పపరర: నరససపహరరవప మలర

94-197/1039

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:37
లస: పప
94-197/1170

8795 NDX3167848
పపరర: తడనతథ బబ డ

94-198/1054

తసడడ:డ బబజర బబ డ
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:25
లస: పప
94-197/1042

8798 AP151010534139
పపరర: ససజవయఖ గరనననవరపప

94-197/1043

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-109
వయససస:78
లస: పప
94-197/1045

8801 AP151010534603
పపరర: రరజజశశరర గగళళ

94-197/1046

భరస : యయషయఖ
ఇసటట ననస:91-110
వయససస:52
లస: ససస స
94-195/646

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పప టర పలర
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:33
లస: ససస స
94-195/648

94-197/1167

భరస : బబజర�
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భబరర వ రరజకలమమర
ఇసటట ననస:91-110
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:91-110
వయససస:62
లస: పప
8805 NDX2330579
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబసటటరర

94-197/1035

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:91-109
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరయ బబబబ గగళళ
ఇసటట ననస:91/110
వయససస:23
లస: ససస స
8802 AP151010534207
పపరర: ఏషయఖ గగళళ

8788 NDX1573980
పపరర: కవత బబ డ

8783 NDX3157666
పపరర: రమదడవ జసగస

భరస : తడనతద
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబజర బబ డ
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరససరరవప
ఇసటట ననస:91-109
వయససస:33
లస: ససస స
8799 NDX2318665
పపరర: దసరర భవరన గగళళ

94-197/1169

తసడడ:డ ఎరయఖ
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:70
లస: పప
8796 NDX0424382
పపరర: కకటటశశరర కరకక

8785 NDX3198496
పపరర: నతగమణణ తతడడమల

94-197/1030

భసధసవప: రమదడవ జసగస
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజర
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:60
లస: ససస స
8793 AP151010534536
పపరర: వరయఖ మలమర�

94-197/1032

భరస : శవ పడసరద తతడడమల
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:91-108
వయససస:27
లస: ససస స
8790 AP151010534319
పపరర: సరమమమ జఖస మలమర

8782 AP151010534660
పపరర: వనసకయఖ దగబర�

8780 NDX0417022
పపరర: పడసరదస తతడడమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:77
లస: పప

భరస : నతగజశశర రరవప మబతకన
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:47
లస: ససస స
8787 NDX1299767
పపరర: దసరరర మలర

94-197/1029

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-107
వయససస:51
లస: పప
8784 NDX3162211
పపరర: జయ లకడమ మబతకన

8779 AP151010534451
పపరర: హరరబబబబ దగబర�

8804 NDX2330025
పపరర: లకడమ కలమఖణణ గబసటటరర

94-195/647

భరస : శకనవరస రరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/1048

8807 NDX1983007
పపరర: బబలమమ నరసససహల

94-197/1049

భరస : రరఘవపలల నరసససహల
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:43
లస: ససస స
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8808 JBV0986596
పపరర: అసకరలమమ� ససతసశశటట �

94-197/1050

భరస : నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:45
లస: ససస స
8811 JBV0983569
పపరర: హనసమపతరరవప� ససతపశశటట �

94-197/1053

94-197/1056

94-197/1061

94-197/1064

94-193/1410

8818 JBV0983742
పపరర: హరరనతరరయణ� చటబర�

8821 NDX0980805
పపరర: లకడమ ఆరణణ

8824 NDX0973511
పపరర: ఉమ మహహశశరర రరజజ

94-197/1069

8827 AP151010534272
పపరర: కలపషసరశమ రరజజ

తసడడ:డ థతమస కకట
ఇసటట ననస:91-117
వయససస:54
లస: పప
94-197/1071

భరస : వనసకటటశశరరర మబసడడడ
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:73
లస: ససస స

8833 NDX0598854
పపరర: చటబర� చనన హజరత�

94-197/1065

8836 NDX3140944
పపరర: కలమమర రరజజ కలరరళళ
తసడడ:డ మమణణకఖస కలరరళళ
ఇసటట ననస:91 - 119
వయససస:49
లస: పప

8816 NDX0934216
పపరర: ధనలకడమ యరకపశశటట

94-197/1060

8819 NDX0417121
పపరర: శకనవరసరరవప� యరకపశశటట �

94-197/1063

8822 JBV0984914
పపరర: సరశణ ఆరణణ

94-197/1066

తసడడ:డ షణబమగమ
ఇసటట ననస:91-115
వయససస:39
లస: పప
94-197/1067

8825 AP151010534647
పపరర: కళళవత రరజజ

94-197/1068

భరస : కలపపష సరశమ
ఇసటట ననస:91-116
వయససస:41
లస: ససస స
94-197/1070

8828 NDX2329357
పపరర: వనసకట శశషమమ కకట

94-195/649

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహరరవప కకట
ఇసటట ననస:91-117
వయససస:47
లస: ససస స
94-196/921

8831 NDX2746493
పపరర: ససధతకర రరడడడ అడపర

94-196/922

తసడడ:డ పప లరరడడడ
ఇసటట ననస:91-118
వయససస:22
లస: పప
94-197/1072

తసడడ:డ చటర ఎరకనన�
ఇసటట ననస:91-118
వయససస:40
లస: పప
94-181/124

94-197/1055

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససధతకర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హజరదబయఖ�
ఇసటట ననస:91-118
వయససస:43
లస: ససస స
8835 NDX2465151
పపరర: వనసకరయమమ మబసడడడ

94-197/1062

తసడడ:డ షణబమగస
ఇసటట ననస:91-116
వయససస:47
లస: పప

94-195/650 8830 NDX2746253
8829 NDX2329662
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహరరవప కకట
పపరర: శవ కలమమరర అడపర

8813 NDX0969204
పపరర: సరసబశవరరవప పగడతల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపపషసరశమ రరజజ
ఇసటట ననస:91-116
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షణబమగస
ఇసటట ననస:91-116
వయససస:72
లస: ససస స

8832 AP151010534165
పపరర: తరపతమమ చటబర�

94-197/1059

భరస : సరశణత ఆరణణ
ఇసటట ననస:91-115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ షణబమగస రరజ
ఇసటట ననస:91-116
వయససస:46
లస: పప
8826 AP151010534378
పపరర: శకలసతలమమ రరజజ

8815 NDX0984229
పపరర: భబగఖలకడమ చటబర

94-197/1052

తసడడ:డ శవ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:57
లస: పప
8823 NDX3260999
పపరర: కలపపషసరశమ రరజ

94-197/1054

భరస : హరరనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-114
వయససస:52
లస: ససస స
8820 AP151010534281
పపరర: ఆదదనతరరయణ చటబర

8812 AP151010534278
పపరర: వనసకటబడవప శతసశశటట �

8810 NDX1354745
పపరర: బబల నతరరయణ వనసపటట

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయయ� �
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:55
లస: పప
8817 JBV2568822
పపరర: తరరపఠమమ చటర

94-197/1051

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:91-113
వయససస:33
లస: పప
8814 JBV0986083
పపరర: నరసయఖ� ససతపశశటట �

8809 NDX0047886
పపరర: వనసకట కకటమమ� సదతశవస�

8834 NDX2967594
పపరర: పసరయఖ ఒసటటరర

94-194/1479

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:91-118-915
వయససస:41
లస: పప
94-182/1556

8837 NDX3143344
పపరర: సమత వరసప

94-182/1557

భరస : కలమమర రరజజ కలరరళళ
ఇసటట ననస:91 - 119
వయససస:40
లస: ససస స
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94-192/66

తసడడ:డ పపరయఖ మబసడడడ
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:21
లస: ససస స
8841 NDX2465334
పపరర: పపరయఖ మబసడడడ

94-192/69

94-195/653

94-195/779

94-195/663

94-31/1244

94-195/782

94-197/1074

94-185/1393

94-195/664

8854 NDX2736569
పపరర: శరసత మమసడ

8857 NDX2790731
పపరర: వనసకట చచజతనఖ మమసడ

8860 NDX2693273
పపరర: వనసకట లకడమ మమసడ

8863 NDX2790640
పపరర: సరసబ శవ రరవప గగరసటర

94-197/1075

8866 NDX0651216
పపరర: దసరర మదచబ� మదచబ
భరస : చన ఏడడకకసడలల� మదచబ
ఇసటట ననస:91-126
వయససస:33
లస: ససస స

8846 NDX2330512
పపరర: ససబబబరరవప కసతడటట

94-195/655

8849 NDX2329506
పపరర: లకడమ బసక

94-195/662

8852 NDX2322121
పపరర: కలససమ బబయ మమగవథ

94-193/1084

భరస : కరరమబలమర నతయక మమగవథ
ఇసటట ననస:91-121-1082
వయససస:30
లస: ససస స
94-37/763

8855 NDX2705721
పపరర: రరహన ఖమన పటబన

94-195/721

తసడడ:డ ఖజ ఇమమమ న ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:24
లస: ససస స
94-195/783

94-197/1073
8858 NDX2221323
పపరర: సరయ రరజజశశర తతనసగబసటర

తసడడ:డ కరశలమష తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:21
లస: పప
94-197/1105

8861 NDX1313089
పపరర: కరశలమశ తషనసగబసటర

94-198/729

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:49
లస: పప
94-195/784

తసడడ:డ పరపషయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:91-124
వయససస:63
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససజయదత
ఇసటట ననస:91-126
వయససస:28
లస: ససస స

8851 NDX2521458
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ మదస
బ రర

94-195/652

భరస : గగపరలకకషర రరవప బసక
ఇసటట ననస:91-121
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతఖ పడసరద మమసడ
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : అరరణ కలమమరర గగరసటర
ఇసటట ననస:91-124
వయససస:36
లస: ససస స
8865 NDX1299866
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-195/780

తసడడ:డ సతఖ పడసరద మమసడ
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరశలమష తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:23
లస: పప
8862 NDX3038262
పపరర: శశశలజ గగరసటర

8848 NDX2931145
పపరర: రరజజశశరర అదబసకక

8843 NDX2330157
పపరర: శశషమమ దతరర

తసడడ:డ ఎలర యఖ కసతడటట
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖ తడజ
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద మమసడ
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:34
లస: పప
8859 NDX2221174
పపరర: హరర శసకర తతనసగబసటర

94-195/654

తసడడ:డ నతగజశశర రరడడడ మదస
బ రర
ఇసటట ననస:91-121
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:91-122
వయససస:32
లస: పప
8856 NDX2790889
పపరర: సతఖ తడజ మమసడ

8845 NDX2329845
పపరర: శశషషబబబబ కసతడటట

94-192/68

భరస : ఆరగగఖస దతరర
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ బసక
ఇసటట ననస:91-121
వయససస:66
లస: పప
8853 NDX2777639
పపరర: వనసకట చచజతనఖ మమసడ

94-195/651

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసతడటట
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:58
లస: పప
8850 NDX2329712
పపరర: గగపరలకకషర రరవప బసక

8842 NDX2330355
పపరర: అగజనశమమ కసతడటట

8840 NDX1812438
పపరర: రరజఖ లకడమ జమబమలమడక

భరస : శరససస స జమబమల మడక
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కసతడటట
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసతడటట
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:22
లస: పప
8847 NDX2930964
పపరర: శవ రరమకకషర అదబసకక

94-192/67

భరస : పపరయఖ మబసడడడ
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబసడడడ
ఇసటట ననస:91-119
వయససస:46
లస: పప
8844 NDX2330231
పపరర: కమలరరజ కసతడటట

8839 NDX2465342
పపరర: తషలసస మబసడడడ

8864 NDX2790582
పపరర: అరరణ కలమమరర గగరసటర

94-195/785

భరస : సరసబ శవ రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:91-124
వయససస:54
లస: ససస స
94-197/1076

8867 NDX1299858
పపరర: బబజ షపక

94-197/1077

Deleted

భరస : ససజయద
ఇసటట ననస:91-126
వయససస:50
లస: ససస స
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8868 NDX1838988
పపరర: నరసససహరరవప వనళళతషరరల

94-197/1078

తసడడ:డ ససజయదత
ఇసటట ననస:91-126
వయససస:32
లస: పప
94-193/1295

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:91-127
వయససస:39
లస: ససస స
8874 NDX3100633
పపరర: వటల పడసరద కకలర పపడడ

8872 NDX3139672
పపరర: బల వనసకటటశశరరలల అమరరడడడ

94-182/1559

8875 NDX2330116
పపరర: పడశరసత పమడడ

94-195/667

8878 NDX2329969
పపరర: సరగజన పమడడ
భరస : వనసకట రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:77
లస: ససస స

94-195/670
8880 NDX2331643
పపరర: వర వనసకట సతఖ నతరరయణ
ఉపషల
తసడడ:డ నరసయఖ ఉపషల
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:57
లస: పప

8881 NDX2329555
పపరర: ససరఖనతరరయణ పమడడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:57
లస: పప

8883 NDX2680700
పపరర: ససమలత అమరరడడడ

8884 NDX3176658
పపరర: బబలవనసకటటశశరరర అమరరడడడ

94-195/722

భరస : బల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల జరలబ
ఇసటట ననస:91_;13_862
వయససస:29
లస: ససస స
8889 NDX1639733
పపరర: యయసస రరడడడ కపషనగరరర

94-194/1064

భరస : రరమదతసస యరకస
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:77
లస: ససస స

94-195/668

8890 NDX1306182
పపరర: నతగలకకమ గసగవరపప

94-198/733

8893 JBV0841734
పపరర: హహమ వనలలశటట

94-195/671

8896 NDX1727769
పపరర: జజనకకరరమ పరరనఖ యరకస
తసడడ:డ కకషర పడసరద యరకస
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:25
లస: పప

8873 NDX3100690
పపరర: వనసకట లకడమ కకళళపపడడ

94-182/1558

8876 NDX2329605
పపరర: మలలర శశరర పమడడ

94-195/666

8879 NDX2329910
పపరర: రవ కలమమర పమడడ

94-195/669

8882 NDX2329449
పపరర: వనసకట రరవప పమడడ

94-195/672

తసడడ:డ అవలయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:67
లస: పప
94-195/786

8885 NDX3033727
పపరర: పరరశన షపక

94-195/787

భసధసవప: మసరసన రగఫర షపక
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/1062

8888 NDX1639626
పపరర: రజన కపషనగరరర

94-194/1063

భరస : యయసస రరడడడ కపషనగరరర
ఇసటట ననస:91|1|43
వయససస:30
లస: ససస స
94-194/1066

8891 NDX0980631
పపరర: రమణ దదరర

94-198/732

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:91;11_602
వయససస:43
లస: ససస స
94-174/262

భరస : కకషర పడసరదస యరకస
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:45
లస: ససస స
94-174/264

తసడడ:డ చనన యయసయఖ
ఇసటట ననస:91-127
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ నతరరయణ పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:33
లస: పప

భరస : పసచచయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:91|8|423
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసరయఖ
ఇసటట ననస:91;11_639
వయససస:58
లస: పప
8895 JBV0841742
పపరర: కరతతఖయనదడవ ఉననవ

8887 NDX1639667
పపరర: లమవణఖ కపషనగరరర

94-193/1294

భరస : ససరరఖ నతరరయణ పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష రరడడడ కపషనగరరర
ఇసటట ననస:91|1|43
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడత రరడడడ కపషనగరరర
ఇసటట ననస:91|1|43
వయససస:38
లస: పప
8892 NDX0820399
పపరర: ఏగయఖ పతస క�ేసడ

94-195/665

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ అమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:32
లస: పప
94-198/763

8870 NDX2916773
పపరర: బబబబ మటట పలర

భరస : మబరళ కకళళపపడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పమడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ ఉపషల
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:55
లస: ససస స

8886 NDX1684753
పపరర: కలషన జరలబ

94-31/1245

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ అమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-129
వయససస:29
లస: పప
8877 NDX2422186
పపరర: అసజల కలమమరర ఉపషల

94-197/1079

Deleted

తసడడ:డ రమణ వనళళతషరరల
ఇసటట ననస:91-126
వయససస:25
లస: పప
8871 NDX2916781
పపరర: నరమల కలమమరర మటట పలర

8869 NDX1299882
పపరర: నతగమల మరర షపక

8894 JBV0841759
పపరర: మమధవ లత పపలపరటట

94-174/263

భరస : శశషషరరస కలమమర యరకస
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:46
లస: ససస స
94-174/265

8897 NDX1383827
పపరర: ఫపజత ఠగమర బబబబ

94-174/266

తసడడ:డ శశషష రరమ కలమమర yarram
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:25
లస: పప
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94-174/267

తలర : కరతతఖయన ఉననవ
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:47
లస: పప
8901 NDX1755950
పపరర: రసగర రరడడడ తమమ

94-181/905

94-181/908

94-181/914

94-174/270

94-174/273

94-174/275

94-174/278

తసడడ:డ శశషరదదడ బబ లలదబ స
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:45
లస: పప

8911 NDX2469351
పపరర: కకటట సరయ కకషర

8914 NDX0098764
పపరర: ఆదదనతరరయణ కకటట

8917 NDX1839283
పపరర: వనసకట రమణ తయఖగమర

8920 NDX2524940
పపరర: వనసకట రరడడడ తయఖగమర

94-174/280

8923 NDX2024370
పపరర: ఎవసజరలన బబ లలదబ స

94-174/271

8926 AP151010468120
పపరర: శశషరదదడ బబ లలర దసబ
తసడడ:డ వనసకటపషయఖ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:73
లస: పప

8906 NDX0509604
పపరర: శకనవరసస కకసడడటట�

94-181/910

8909 NDX2513893
పపరర: ననజనక సయననడడ

94-174/269

8912 NDX2481273
పపరర: సరయ కకషర కకటట

94-174/272

తసడడ:డ వనసకట శవ పపరర రరవప కకటట
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:21
లస: పప
94-174/274

8915 NDX2524346
పపరర: బబబర రరడడడ తయఖగమర

94-161/22

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:24
లస: పప
94-174/276

8918 NDX1839366
పపరర: సరసబబడజఖస తయఖగమర

94-174/277

భరస : బబపస రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:66
లస: ససస స
94-181/916

8921 JBV0855262
పపరర: సడవసత బబ లలర దసబ

94-174/279

తసడడ:డ శశషరదదడ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:38
లస: ససస స
94-174/281

భరస : శశషరదదడ బబ లలదబ స
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:65
లస: ససస స
94-174/283

94-181/907

తసడడ:డ శక వర పడసరద రరవప సయననడడ
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపస రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శశషరదదడ బబ లలదబ స
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:43
లస: ససస స
8925 NDX2024339
పపరర: గగతస పడకరష బబబబ బబ లలదబ స

94-174/1020

భరస : వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ తయగబ
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:24
లస: పప
8922 NDX2024347
పపరర: ఉష బబ లలదబ స

8908 NDX3128865
పపరర: రరజవ రరడడడ బబరక

8903 NDX1153659
పపరర: అబబబల రహహమ షపక

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కకటట
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:93-10-444
వయససస:22
లస: ససస స
8919 NDX1915364
పపరర: బబజ రరడడడ తయగబ

94-181/909

తసడడ:డ కకటట వనసకట శవ పపరరరరరవప
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ కకటట
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:44
లస: పప
8916 NDX2278828
పపరర: బసదస తయఖగమర

8905 NDX1537523
పపరర: రరమమరరవప గబసడపననన

94-181/904

తసడడ:డ నవరబ అలషర
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-10-439/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట శవ పపనన రరవప కకటట
ఇసటట ననస:93-10-443
వయససస:42
లస: ససస స
8913 NDX0387340
పపరర: వనసకట శవ పపనతనరరవప కకటట

94-181/906

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకకకషర� �
ఇసటట ననస:93-10-439
వయససస:28
లస: పప
8910 NDX1947961
పపరర: జయలకడమ కకటట

8902 NDX0514893
పపరర: హరన కకసడడటట�

8900 NDX0508291
పపరర: కలషన దడవ కకసడడటట�

తసడడ:డ శకనవరసస�
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస�
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:45
లస: పప
8907 JBV0919662
పపరర: ససతతరరమ� పపలర భటర �

94-174/268

తలర : కరతతఖయన వపననవ
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వరర రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:93-10-438
వయససస:54
లస: పప
8904 NDX0807206
పపరర: మమమడడ వనసకటటశశరరర�

8899 JBV0842187
పపరర: శశషష రరస కలమమర యరకస

8924 NDX0997940
పపరర: వనసకట పడతతప బబ లలర దసబ

94-174/282

తసడడ:డ శశషరదదడ బబ లలర దసబ
ఇసటట ననస:93-10-445
వయససస:38
లస: పప
94-174/284

8927 AP151010465174
పపరర: ధతమమసమమ నతగరళర

94-172/495

భరస : జజన నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:62
లస: ససస స
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8928 NDX0726687
పపరర: జజన జయకర నతగరళర
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94-172/496

తసడడ:డ జజన నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:43
లస: పప
8931 NDX1983882
పపరర: థమసమమ నతగరళర

8929 JBV0854315
పపరర: జజన నతగరళర

తసడడ:డ యయసయఖ నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:72
లస: పప
94-174/286

భరస : జజన నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:66
లస: ససస స

8932 NDX1983544
పపరర: జజన జయకర నతగరళర

తసడడ:డ అయఖనన చససడసరర
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహన రసగర�
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:53
లస: ససస స
8940 AP151010489343
పపరర: శకధర కసతడట�ట

94-181/924

94-181/1227

8941 NDX0858738
పపరర: మహన రసగ జ�

8944 NDX2698892
పపరర: అపరర గగవసదస

94-181/926

8947 AP151010489122
పపరర: శరరద భబవనగరరర�

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:29
లస: పప

8950 NDX2135615
పపరర: నతగజశశరరరవప దడవరకకసడ

Deleted

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ లకకమ కకటట
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:58
లస: పప

94-181/934

94-181/925

తసడడ:డ లకడమకకటట
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:60
లస: పప

8936 NDX1887795
పపరర: ససధతఖరరణణ వరససమళళ

94-181/920

8939 NDX1887738
పపరర: శశషగరరరరరవప వరససమళళ

94-181/923

8942 NDX2694024
పపరర: కకశశర గగవసదస

94-181/1226

భసధసవప: అపరర గగవసదస
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:43
లస: పప
94-181/1228

94-169/1125
8945 NDX2901148
పపరర: హనసమసత పడసరద భబవనగరరర

Deleted

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:60
లస: పప
94-181/927

8948 NDX2135607
పపరర: భబరత దడవరకకసడ

94-181/928

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:61
లస: ససస స
94-181/930

94-181/931
8951 AP151010489121
పపరర: హనసమసతపడసరద భబవనగరరర�

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:58
లస: పప
94-181/932

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:93-11-453
వయససస:48
లస: పప
8956 JBV0920355
పపరర: పడభబకరరరవప దడవశశటట

94-172/498

తసడడ:డ కకటయఖ వరససమళళ
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:61
లస: పప

94-181/1477 8953 NDX0895326
8952 NDX2775278
పపరర: హనసమసత పడసరద భబవనగరరర
పపరర: గగపసరరడడడ� వసతత�

8955 NDX1147495
పపరర: దడవశశటట ఉదయ కలమమర

94-181/922

భరస : హనసమసతపడసరద�
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:51
లస: ససస స
94-181/929

8933 NDX1766155
పపరర: జజఖత నడడగగసడ

భరస : శశషగరరరరరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకశశర గగవసదస
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత పడసరద
ఇసటట ననస:93-11-451
వయససస:30
లస: ససస స
8949 NDX2135573
పపరర: రరఘవరరవప దడవరకకసడ

94-181/919

తసడడ:డ శకనవరసన�
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:62
లస: పప

భరస : నతగ భమషణ రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:41
లస: ససస స
8946 NDX1231091
పపరర: భబవనగరరర హహమమ మనససశ

8938 AP151010489342
పపరర: ఝమనస లకడమ కసతడటట�

94-174/285

తలర : వనసకరయమమ నడడగగసడ
ఇసటట ననస:93-10-449
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:47
లస: పప
8943 NDX2709376
పపరర: నతగజశవరరర చససడసరర

94-174/287

భరస : గగపసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:93-11-450
వయససస:41
లస: ససస స
94-181/921

8930 NDX1983668
పపరర: పడశరసత అననలదతసస

భరస : జజన జయకర నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన నతగరళర
ఇసటట ననస:93-10-446
వయససస:45
లస: పప

94-173/1037 8935 NDX0899138
8934 NDX2795797
పపరర: నతగ భమషణ రరవప చససడసరర
పపరర: శకదడవ� వసత�

8937 NDX0846287
పపరర: శకనవరస పపడమ�

94-172/497

8954 NDX0888677
పపరర: రరమ తషలశమమ� కకసర�

94-181/933

భరస : శశషస రరడడడ�
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:81
లస: ససస స
94-181/935

8957 JBV0916890
పపరర: రరమమహనరరవప దడవశశటట

94-181/936

తసడడ:డ లకడమకకటట
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:68
లస: పప
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8958 JBV0913574
పపరర: వనసకటటశశరరర దడవశశటట
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94-181/937

తసడడ:డ లకడమ కకటట
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:76
లస: పప
8961 NDX1539693
పపరర: కరరణ కకలర

94-181/940

94-181/943

94-181/1478

94-181/946

94-181/949

8968 NDX2872257
పపరర: రరధదక పనసరర

8971 AP151010489600
పపరర: పదమ జజగరర మమడడ�

8974 AP151010489599
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మమడడ�

94-172/1008

8977 NDX2795078
పపరర: వనసకట రజవత కకమమశశటట

తసడడ:డ వ ఏస ఏస రరమ పడసరద కకమమశశటట
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనణబ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:40
లస: ససస స

8982 NDX0312405
పపరర: ధనలకకమ� మననన�

8983 NDX0810424
పపరర: కకకషరవనణణ రరయపప డ లల�

94-181/954

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:49
లస: పప

94-181/1479

భరస : సరయబబబబ�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:70
లస: ససస స
94-181/957

94-181/942

8966 AP151010489417
పపరర: వనసకట రరమమరరవప ఇసదసరరస�

94-181/945

94-181/1480
8969 NDX2872232
పపరర: పపరర ఇసదడ సససహ రరడడడ పనసరర

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:19
లస: పప
94-181/947

8972 JBV0916791
పపరర: రమమదడవ జజగరర మమడడ� �

94-181/948

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:71
లస: ససస స
94-181/950

8975 AP151010489412
పపరర: రరమమరరవప జజగరర మమడడ�

94-181/951

తసడడ:డ అపషయఖ�
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:76
లస: పప
94-173/1038

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శవ రరమ పడసరద కకమమశశటట
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:19
లస: ససస స

94-177/646 8980 NDX0809079
8979 NDX2817369
పపరర: పస వ సరయ నగరజ కకమమశశటట
పపరర: మధసరరమ రరయపప డ లల�

8963 NDX1540781
పపరర: హరనవరర న రరడడడ కకలర

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరమపడసరద కకమమశశటట
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:47
లస: ససస స

8985 NDX0509455
పపరర: శకనవరససలల బతష
స ల

94-181/944

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రఠరనకరరరవప
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:72
లస: ససస స
8976 NDX2706703
పపరర: వనసకట ససధతరరణణ కకమమశశటట

8965 NDX1540740
పపరర: ససబబబరరడడడ కకలర

94-181/939

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:93-11-460
వయససస:26
లస: ససస స
8973 NDX1231075
పపరర: కరలశ సతఖవత

94-181/941

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:68
లస: పప
8970 NDX1755968
పపరర: నవఖ జజగరర మమడడ

8962 NDX1208073
పపరర: అననపపరర ఇసదసరరస

8960 NDX1539826
పపరర: లకడమ ససజనఖ కకలర

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఐ వ రరమమరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:30
లస: పప
8967 NDX2947786
పపరర: కకటట రరడడడ వసత

94-181/938

తసడడ:డ లకడమ కకటట దడవశశటట
ఇసటట ననస:93-11-455
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:93-11-458
వయససస:53
లస: ససస స
8964 NDX1580555
పపరర: ఐ వ పడహరద ఇసదసరరస

8959 NDX1539867
పపరర: తషలసస రరమ దడవశశటట

94-181/952

8978 NDX2842227
పపరర: లకడమ పడసనన కకమమశశటట

94-174/1022

భసధసవప: వనసకట సతఖ శవ రరమ పడసరద కకమమ
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:75
లస: ససస స
8981 AP151010489037
పపరర: ససధతరరణణ కకమమశశటట �

94-181/953

భరస : వనసకటశవరరమపడసరద�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:47
లస: ససస స
94-181/955

8984 AP151010489088
పపరర: లకకమ పడసనన కకమమశశటట �

94-181/956

భరస : రరమకకకషర రరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:76
లస: ససస స

94-181/958 8987 AP151010489038
8986 NDX0807156
పపరర: రరయపప డ లల వనణబగగపరల రరవప�
పపరర: వనసకటశవరరమపడసరద
కకమమశశటట�
తసడడ:డ సరయ బబబబ�
తసడడ:డ రరమకకకషర రరరవప�
ఇసటట ననస:93-11-461
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:50
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

94-181/959
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8988 NDX0806679
పపరర: రరయపప డ లల సరయబబబబ�

94-181/960

తసడడ:డ సప మయమజలల�
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:80
లస: పప
8991 NDX1481316
పపరర: మమనక బబరక

94-172/499

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ బబరక
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:26
లస: ససస స
8994 NDX0810564
పపరర: నళన బబ నతల�

94-181/962

94-181/965

94-181/968

94-182/1095

94-181/971

94-181/974

94-181/977

9015 NDX1231042
పపరర: దతసరర నతరరయణరరవప

94-181/980

8996 NDX2413847
పపరర: మలమరరరడడడ గరదచ

94-181/964

9004 NDX1539974
పపరర: జజఖతఖత దదపషలపపడడ

9007 NDX1337575
పపరర: లకడమ కళళఖణణ గగనసగబసట

9010 NDX1231067
పపరర: దతసరర నతగరరజ కలమమరర

9013 JBV1024355
పపరర: వరబబబబ� యయరకగగపప�

94-182/1092

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:63
లస: పప

9002 NDX2407351
పపరర: మలమరరరడడడ గరదచ

94-182/1094

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:22
లస: పప
94-181/969

9005 NDX1539792
పపరర: మమధవ లత దదపషలపపడడ

94-181/970

తసడడ:డ పపనతన రరవప
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:31
లస: ససస స
94-181/972

9008 NDX1699000
పపరర: అనతనపపరర మలమరదద

94-181/973

భరస : పడసరద రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:55
లస: ససస స
94-181/975

94-181/976
9011 NDX1698598
పపరర: యస ఎన జయవరరన మలమరదద

తసడడ:డ పడసరద రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:25
లస: పప
94-181/978

తసడడ:డ య.వ. రరవప�
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:40
లస: పప
9016 NDX1231000
పపరర: మలమడక పడసరదరరవప

94-181/967

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరధత కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:79
లస: ససస స

9012 NDX0985820
పపరర: వజయ దదననష బబబబ
దదపషలపపడడ
తసడడ:డ పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:34
లస: పప

94-181/961

94-181/966 8999 NDX1231034
8998 NDX1987140
పపరర: కకరణ కలమమర గబపరస బబ లశశటట
పపరర: మమనన రరజజష

9001 NDX2407310
పపరర: మమనక గరదచ

94-181/1230

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధత కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:53
లస: పప

94-181/963

తసడడ:డ పపనతన రరవప
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:45
లస: ససస స
9009 NDX1006527
పపరర: కళళవత దదపషలపపడడ

8995 NDX1987165
పపరర: అసజన దడవ బబ లమర

8990 NDX2615565
పపరర: వనసకట రజవత కకమమశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:44
లస: పప
9006 NDX1231059
పపరర: దతసరర ససనతత

8993 NDX2413797
పపరర: మమనక గరదచ

94-172/500

తసడడ:డ పరమమశశర గబపరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:70
లస: పప
9003 NDX2407369
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గరదచ

8992 NDX1481340
పపరర: మమధవ బబరక

భరస : కకరణ కలమమర గబపరస బలశశటట
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:37
లస: పప
9000 NDX0316059
పపరర: శకనవరసరరవప� మననన�

తసడడ:డ సతఖ శవ రరమ పడసరద కకమమశశటట
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:93-11-463
వయససస:36
లస: ససస స
8997 NDX0806976
పపరర: ససజయ కలమమర బబ నతల�

94-181/1229
8989 NDX2707115
పపరర: వనసకట సతఖ శవ రరమ పడసరద
కకమమశశటట
తసడడ:డ రరమ కకషరరరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:93-11-461
వయససస:57
లస: పప

9014 NDX1337567
పపరర: వనసకటటశశరరర గగనసగబసట

94-181/979

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:47
లస: పప
94-181/981

9017 NDX0985267
పపరర: పపనతనరరవప దదపషలపపడడ

94-181/982

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:93-11-464
వయససస:65
లస: పప
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9018 NDX2767085
పపరర: కజ కజ వ ఏన రరజ రమమశశర
కకసజజటట
తసడడ:డ రరమయఖ కకసజజటట
ఇసటట ననస:93-11-466
వయససస:55
లస: పప

9021 NDX0985564
పపరర: ససతతకరసతతరరవప పప తషరరజ

94-172/1189

94-181/983

94-174/289

94-174/291

94-174/294

94-172/502

94-174/299

94-172/503

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:45
లస: పప

9031 AP151010468164
పపరర: లకడమ దడవ యలమ

9034 NDX0509596
పపరర: భరత లకడమ బబ సత

9037 NDX1188416
పపరర: కకషన ఫరగజ ఆల బబగ

9040 AP151010465515
పపరర: రమమష యరకసశశటట

94-172/506

9043 NDX1208560
పపరర: ససమత మసజన

94-174/295

9046 NDX0509745
పపరర: లకకమ ససనత కకటపటటట
భరస : శవ నతగ పడసరద కకటపటటట
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:38
లస: ససస స

9026 AP151010468146
పపరర: మహబమబ షపక

94-174/290

9029 AP151010468413
పపరర: అబబస షపక

94-174/293

9032 NDX1278076
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మసగమమరర

94-174/296

తసడడ:డ ససబబయఖ మసగమమరర
ఇసటట ననస:93-13-480
వయససస:44
లస: పప
94-174/297

9035 NDX0603423
పపరర: రవ

94-174/298

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:93-13-481
వయససస:51
లస: పప
94-174/300

9038 NDX2913937
పపరర: రరణణ గలర

94-173/1041

భరస : నతరరయణ గలర
ఇసటట ననస:93-13-485
వయససస:27
లస: ససస స
94-172/504

9041 AP151010465521
పపరర: మధసససధనరరవప యరకసశశటట

94-172/505

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:93-13-487
వయససస:77
లస: పప
94-172/507

భరస : సపకరన
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:46
లస: ససస స
94-172/509

94-174/288

తసడడ:డ షరబధదబ న షపక
ఇసటట ననస:93-13-479
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:93-13-487
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనపకటససరజష
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:44
లస: ససస స
9045 JBV0843672
పపరర: వనపకటససరజష వసగర

94-174/292

తసడడ:డ అకబర బబగ
ఇసటట ననస:93-13-484
వయససస:36
లస: పప

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:93-13-487
వయససస:67
లస: ససస స
9042 JBV0851931
పపరర: భబరత వసగర

9028 NDX0446906
పపరర: జజన బబషర షపక

9023 NDX2119205
పపరర: తడజశశన ఎ యస

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:93-13-479
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవ బబ సత
ఇసటట ననస:93-13-481
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపషష రరజ దతస
ఇసటట ననస:93-13-484
వయససస:48
లస: ససస స
9039 AP151010465516
పపరర: వషష
ర కరసతతదడవ యరకసశశటట

94-171/824

భరస : కరశయఖ యలమ
ఇసటట ననస:93-13-480
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబ సత
ఇసటట ననస:93-13-481
వయససస:23
లస: పప
9036 NDX0785808
పపరర: కకకషర పసడయ దతస

9025 NDX3176740
పపరర: అబబబస అబబబస

94-181/1482

భరస : శశనర పపవనరతతయ
ఇసటట ననస:93-13-477
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబస షసజక
ఇసటట ననస:93-13-479
వయససస:32
లస: పప

భరస : గసగరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:93-13-480
వయససస:43
లస: ససస స
9033 NDX1981373
పపరర: అభషసక బబ సత

94-172/501

భరస : అబబబస షసజక అబబబస
ఇసటట ననస:93-13-479
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షరరరదదబ న
ఇసటట ననస:93-13-479
వయససస:85
లస: ససస స
9030 AP151010468592
పపరర: భబరత రరవ

9022 NDX1481373
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడ బబరక

9020 NDX2767028
పపరర: బల యశశశన కకసజజటట

తసడడ:డ ఆర రమమశశర కకసజజటట
ఇసటట ననస:93-11-466
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:93-12-463
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససరర పడకరశ పపవనరతతయ
ఇసటట ననస:93-13-477
వయససస:31
లస: పప
9027 JBV0846543
పపరర: లతస బబ షపక

94-181/1481

భరస : ఆర రమమశశర కకసజజటట
ఇసటట ననస:93-11-466
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస మరరవప
ఇసటట ననస:93-11-467
వయససస:38
లస: పప
9024 NDX2119197
పపరర: శశనర పపవతతయ
నర

9019 NDX2767010
పపరర: శఖమల దడవ కకసజజటట

9044 JBV0851923
పపరర: లకకమకకటటశశరర వసగర

94-172/508

భరస : వనపకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:65
లస: ససస స
94-174/301

9047 NDX0797621
పపరర: శవనతగ పడసరద కకటపటటట

94-174/302

తసడడ:డ వరయఖ కకటపటటట
ఇసటట ననస:93-13-488
వయససస:44
లస: పప
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94-174/1136

తసడడ:డ శకధర అవరశరర
ఇసటట ననస:93-13-488, Ward 26
వయససస:25
లస: పప
9051 AP151010465473
పపరర: రరధతకకషర కళళఖణస

94-172/510

94-174/307

94-172/512

94-172/515

94-174/310

94-174/313

94-171/825

భరస : జజగయఖ
ఇసటట ననస:93-13-520
వయససస:52
లస: ససస స

9061 AP151010465123
పపరర: మబరళమహన వనసపరరల

9064 AP151010468444
పపరర: ససఖవనణణ కరర

9067 NDX1783431
పపరర: మహహత ఇసటటరర

9070 NDX0797423
పపరర: పడవలర క యదల

94-174/317

9073 NDX0797167
పపరర: పడవణ కలమమర యదల

94-172/516

9076 AP151010465322
పపరర: జజజయఖ పసలర
తసడడ:డ శరమమఖలల
ఇసటట ననస:93-13-520
వయససస:60
లస: పప

9056 NDX1650150
పపరర: దదవఖ కకతస పలర

94-172/511

9059 AP151010465429
పపరర: నతగ మలర శశరర కళళఖణస

94-172/514

9062 NDX2351120
పపరర: సరసశత యసపరరల

94-174/309

భరస : మబరళ మహన యసపరరల
ఇసటట ననస:93-13-493
వయససస:52
లస: ససస స
94-174/311

9065 NDX2155381
పపరర: రగశమమ మటమరరక

94-174/312

భరస : గగపయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:93-13-494
వయససస:84
లస: ససస స
94-174/314

9068 NDX2363489
పపరర: వరన కనతన

94-172/517

భరస : శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:93-13-496
వయససస:45
లస: ససస స
94-174/315

9071 NDX0797266
పపరర: అననపపరర దడవ యదల

94-174/316

భరస : ఆసజననయబలల యడల
ఇసటట ననస:93-13-498
వయససస:53
లస: ససస స
94-174/318

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యదల
ఇసటట ననస:93-13-498
వయససస:29
లస: పప
94-172/518

94-174/306

భరస : రరధతకకషర
ఇసటట ననస:93-13-493
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యదల
ఇసటట ననస:93-13-498
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యదల
ఇసటట ననస:93-13-498
వయససస:28
లస: పప
9075 AP151010465486
పపరర: కమల పసలర

94-172/513

తసడడ:డ ఆశరరశదస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:93-13-495
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:93-13-497
వయససస:55
లస: ససస స
9072 NDX0797647
పపరర: పడణణత కలమమర యదల

9058 NDX1650143
పపరర: వనసకట సరయ గరరరధర కకతస పలర

9053 NDX1766171
పపరర: సరమమమ జఖస కళళఖణస

భరస : వనసకట సరయ గరరరధర కకతస పలర
ఇసటట ననస:93-13-492
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటనతరరయణ కరర
ఇసటట ననస:93-13-494
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ మటమరరక
ఇసటట ననస:93-13-494
వయససస:45
లస: పప
9069 NDX3206976
పపరర: మహబమబ

94-174/308

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:93-13-493
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చన బబచచయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:93-13-493
వయససస:60
లస: పప
9066 JBV0851261
పపరర: రరమమరరవప మటమరరక

9055 NDX1816240
పపరర: రమణ చచననమశశటట

94-174/304

భరస : కరసతత రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:93-13-491
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:93-13-492
వయససస:35
లస: పప

భరస : మబరళమహన
ఇసటట ననస:93-13-493
వయససస:54
లస: ససస స
9063 NDX2351112
పపరర: మబరళమహన యసపరరల

94-174/305

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచననమశశటట
ఇసటట ననస:93-13-491
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:93-13-492
వయససస:60
లస: ససస స
9060 AP151010465059
పపరర: సరసశత వనసపరరల

9052 NDX0509687
పపరర: శకహరర కళళఖణస

9050 NDX1756362
పపరర: చసదడమమళ బబతపపడడ

తసడడ:డ మధసససదన రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:93-13-490
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరధతకకషర కళళఖణస
ఇసటట ననస:93-13-491
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషర కళళఖణస
ఇసటట ననస:93-13-491
వయససస:29
లస: పప
9057 NDX1650135
పపరర: కకతస పలర అనసరరధ

94-174/303

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:93-13-490
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకరసతతరరవప
ఇసటట ననస:93-13-491
వయససస:52
లస: పప
9054 NDX0509539
పపరర: హరరశ కళళఖణస

9049 NDX1727694
పపరర: ధన లకడమ చదలవరడ

9074 NDX0797407
పపరర: ఆసజననయబలల యడల

94-174/319

తసడడ:డ సససదర రరవప యడల
ఇసటట ననస:93-13-498
వయససస:59
లస: పప
94-172/519

9077 NDX2348860
పపరర: మరర మసరసన షపక

94-174/320

తసడడ:డ దతవపద షపక
ఇసటట ననస:93-14-8
వయససస:27
లస: పప

Page 161 of 332

9078 NDX1947896
పపరర: నతగమణణ తతసడపస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28

94-174/322
9079 NDX1948043
పపరర: వనసకట సతఖశకరరమ అసజననయ
శరమ తతసదపస
భరస : వనసకట సతఖశకరరమ అసజనయశరమ తతసడప తసడడ:డ మబరహరర రరవప తతసదపస
ఇసటట ననస:93-14-215
ఇసటట ననస:93-14-215
వయససస:66
లస: ససస స
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ దసరర శసకర చరణ చచరరకలమలర
ఇసటట ననస:93-14-219
వయససస:25
లస: పప

9081 NDX0107391
పపరర: ససధఖ నకస

9083 JBV3177870
పపరర: శశకళ కకమమలపరటట

94-174/321

94-172/520

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:30
లస: ససస స
9084 AP151010465318
పపరర: పపషషరరజఖస నకరస

94-172/523

94-172/526

94-172/529

94-172/532

తసడడ:డ రరఘవయఖ కసభస
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:72
లస: పప
9096 AP151010465076
పపరర: సరమమమ జఖస బబ దతటట

94-172/534

94-172/537

భరస : జజరరర పప కకరర
ఇసటట ననస:93-14-498
వయససస:62
లస: ససస స

9091 NDX2083236
పపరర: రరప యస లలనన వరమ
మమనసకకసడ
తసడడ:డ గబరవయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:41
లస: పప

94-172/530

9094 NDX1747403
పపరర: కకషన లసగసగబసట

94-174/324

9097 JBV0848010
పపరర: ధనరరజ బబ దతటట

9100 AP151010468398
పపరర: అసకరళ పపలర గమర

94-174/327

9103 NDX0076000
పపరర: మమధవ లత సయననడడ

9106 NDX2031391
పపరర: శరరర ససవరర కకసడడడ
భరస : రవ కలమమర కకసడడడ
ఇసటట ననస:93-14-501
వయససస:38
లస: ససస స

9089 AP151010465362
పపరర: అననపపరర మమ కసభస

94-172/528

9092 NDX0383794
పపరర: వనసకటటశశరరర లపగసగబసటర

94-172/531

తసడడ:డ కకటయఖ లసగసగబసటల
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:45
లస: పప
9095 JBV3177987
పపరర: మమరరస బబ దతటట

94-172/533

భరస : జకకయఖ బబ దతటట
ఇసటట ననస:93-14-430
వయససస:37
లస: ససస స
94-172/535

9098 AP151010465315
పపరర: జకకయఖ బబ దతడడ

94-172/536

తసడడ:డ సరమమమ జఖస బబ దతటట
ఇసటట ననస:93-14-430
వయససస:43
లస: పప
94-174/325

9101 AP151010468397
పపరర: ససవరరస మమ పపలర గమర

94-174/326

భరస : శరమమఖలల పపలర గమర
ఇసటట ననస:93-14-431
వయససస:72
లస: ససస స
94-174/328

భరస : వర పడసరదరరవప కకటట
ఇసటట ననస:93-14-432
వయససస:47
లస: ససస స
94-174/329

94-172/525

భరస : నతరరయణ కసభస
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శరమమఖలల పపలర గమర
ఇసటట ననస:93-14-431
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : మమధవ లత సయననడడ
ఇసటట ననస:93-14-432
వయససస:24
లస: ససస స
9105 AP151010468517
పపరర: శరరగనస పప కకరర

94-172/527

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ దతటట
ఇసటట ననస:93-14-430
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:93-14-431
వయససస:22
లస: పప
9102 NDX1888496
పపరర: కకషర తడవనణణ సయననడడ

9088 NDX0448969
పపరర: నతగమణణ లపగసగబసటర

9086 JBV3177888
పపరర: లకకమనతరరయణ కకమమలపరటట
తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప లసగసగబసట
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బబ దతటట
ఇసటట ననస:93-14-430
వయససస:72
లస: ససస స
9099 NDX2185925
పపరర: అససఫ అహమద షపక

94-172/524

భరస : వనసకటటశశరరర లసగసగబసటల
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ కసభస
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:40
లస: పప
9093 NDX0448936
పపరర: నతరరయణ కసభస

9085 NDX2325728
పపరర: పవన కలమమర నకస

94-172/522

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకప రరవప నకస
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ కసభస
ఇసటట ననస:93-14-429
వయససస:35
లస: ససస స
9090 AP151010465385
పపరర: రరఘవయఖ కసభస

94-172/521

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప
ఇసటట ననస:93-14-428
వయససస:52
లస: ససస స
9087 NDX2112001
పపరర: ససనత కసభస

9082 JBV0844738
పపరర: కలషన నకరస

94-174/323
9080 NDX1725144
పపరర: సతఖ శకహరర చరణ చచరరకలమలర

9104 NDX0008656
పపరర: గసగపసళళ కలమబదవలర

94-172/538

భరస : శకనవరసన
ఇసటట ననస:93-14-494
వయససస:81
లస: ససస స
94-172/539

9107 NDX2031375
పపరర: రవ కలమమర కకసడడడ

94-172/540

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడడడ
ఇసటట ననస:93-14-501
వయససస:41
లస: పప
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9108 AP151010468558
పపరర: జజఖత పసడడగ

94-174/332

భరస : దడవయఖ పసడడగ
ఇసటట ననస:93-14-501
వయససస:48
లస: ససస స
9111 NDX3088903
పపరర: సరయ లకడమ కనకస

9109 AP151010468557
పపరర: దడవయఖ పసడడగ

94-174/333

తసడడ:డ మలర యఖ పసడడగ
ఇసటట ననస:93-14-501
వయససస:58
లస: పప
94-169/1127

9112 NDX3089349
పపరర: గగరర కనకస

9110 NDX2109487
పపరర: మనషర పసడడగ

94-174/1170

తసడడ:డ దడవయఖ పసడడగ
ఇసటట ననస:93-14-501
వయససస:23
లస: ససస స
94-173/1042

9113 NDX2348597
పపరర: కలమమరర మబపరషళర

94-174/376

తసడడ:డ శకనస కనకస
ఇసటట ననస:93-14-502 BHAJARANG NAGA
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనస కనకస
ఇసటట ననస:93-14-502 BHAJARAN NAGAR
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ మబపరషళర
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:49
లస: ససస స

9114 NDX2348811
పపరర: రరధ కకషర మబపరషళళ

9115 NDX2348803
పపరర: శకనవరస రరవప మబపరషళర

9116 NDX2348845
పపరర: కకటటశశర రరవప మబపరషళళ

94-174/377

తసడడ:డ బడహమయఖ మబపరషళళ
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:29
లస: పప
9117 NDX2350080
పపరర: బడహమయఖ మబపరషళళ

తసడడ:డ బడహమయఖ మబపరషళర
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:32
లస: పప
94-174/380

తసడడ:డ పసదబబబబయ మబపరషళళ
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:59
లస: పప
9120 NDX1101906
పపరర: లకకమకలమమరర దడవరసడర

94-174/392

94-174/395

94-174/398

94-174/401

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:38
లస: పప

9124 NDX0997429
పపరర: ఉషరరరణణ కకకటట

9127 NDX1983619
పపరర: జజఖత పసలర

9130 NDX2347979
పపరర: గగష దసదడకలల

94-174/404

9133 NDX2348738
పపరర: ససజదతవళ దసదడకలల

94-174/396

9136 AP151010468247
పపరర: సరగజన బబసరస
భరస : సససదర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:93-14-522
వయససస:57
లస: ససస స

9122 NDX1102235
పపరర: ససరజష బబబబ దడవరసడర

94-174/394

9125 NDX0997247
పపరర: రసగరబబయ కకకటట

94-174/397

భరస : ధరరమజరరవప కకకటట
ఇసటట ననస:93-14-519
వయససస:81
లస: ససస స
94-174/399

9128 NDX0996314
పపరర: కమల పసలర

94-174/400

భరస : జజజయఖ పసలర
ఇసటట ననస:93-14-520
వయససస:54
లస: ససస స
94-174/402

9131 NDX2348563
పపరర: మరరయమ రరణణ కసచరర

94-174/403

తసడడ:డ పరరశదర రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:27
లస: ససస స
94-174/405

తసడడ:డ పసదబ ససజదసలల దసదడకలల
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:22
లస: పప
94-174/407

94-181/1527

తసడడ:డ పడసరద రరవప దడవరసడర
ఇసటట ననస:93-14-518
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నతసరయఖ దసదడకలల
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర సయఖద
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:32
లస: ససస స
9135 NDX2350106
పపరర: రహమ తషలర సయఖద

94-174/393

తసడడ:డ జజగయఖ పసలర
ఇసటట ననస:93-14-520
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమమఖల పసలర
ఇసటట ననస:93-14-520
వయససస:50
లస: పప
9132 NDX2348605
పపరర: సలమమ సయఖద

9121 NDX1101765
పపరర: ససనల కలమమర దడవరసడర

9119 NDX3234002
పపరర: రవకలమమర నకస
తసడడ:డ పడకరశరరవప నకస
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప కకకటట
ఇసటట ననస:93-14-519
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరరమజ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:93-14-519
వయససస:65
లస: పప
9129 NDX2037860
పపరర: జజజయఖ పసలర

94-174/1129

తసడడ:డ పడసరద రరవప దడవరసడర
ఇసటట ననస:93-14-518
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయఖ దడవరసడర
ఇసటట ననస:93-14-518
వయససస:68
లస: పప
9126 NDX0997221
పపరర: వనసకటబడవప కకకటట

9118 NDX3223377
పపరర: రవ కలమమర నకస

94-174/379

తసడడ:డ బడహమయఖ మబపరషళళ
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప నకస
ఇసటట ననస:93-14-515
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప దడవరసడర
ఇసటట ననస:93-14-518
వయససస:63
లస: ససస స
9123 NDX1102250
పపరర: పడసరద రరవప దడవసడర దడవరసడర

94-174/378

9134 NDX2348720
పపరర: నతసరయఖ ఆకలమలర

94-174/406

తసడడ:డ పసదబ ససజదసలల ఆకలమలర
ఇసటట ననస:93-14-521
వయససస:28
లస: పప
94-174/408

9137 JBV0854430
పపరర: శరఖమ బబబబ బబసరస

94-174/409

తసడడ:డ సససదర రరవప బబసరస
ఇసటట ననస:93-14-522
వయససస:38
లస: పప
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9138 AP151010468173
పపరర: సససదర రరవప బబసరస

94-174/410

తసడడ:డ కనక సససదర రరజ బబసరస
ఇసటట ననస:93-14-522
వయససస:62
లస: పప
94-174/413

తసడడ:డ ససబబయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:93-14-533
వయససస:76
లస: పప
94-174/415

భరస : రతనరరజ పసడపరరస
ఇసటట ననస:93-14-534
వయససస:40
లస: ససస స
94-163/23

తసడడ:డ కరససససర షపక
ఇసటట ననస:93-29-81
వయససస:27
లస: పప
95-212/1024

9153 NDX0472357
పపరర: వనసకట రరమయఖ పసమమసరన�

94-30/761

9148 SQX2473783
పపరర: రమణ చచలర

9151 NDX0723668
పపరర: పదమ పసమమమసరన�

9154 JBV0847673
పపరర: శవమమ లమవనటట

94-161/29

9157 NDX2218964
పపరర: పపలమరరరవప గబమమడడదతల

95-212/1022

భరస : జయరరస గబపరస చదడళళ
ఇసటట ననస:93-100
వయససస:43
లస: ససస స

9160 NDX1464452
పపరర: జయరరస గబపరస చదచళర

94-30/759

తసడడ:డ నవనత రరజ
ఇసటట ననస:93-101
వయససస:38
లస: పప

9163 NDX1456236
పపరర: పడధ
డ న చసదడలలఖమ యడర

94-171/486

9166 NDX1235019
పపరర: వశరల లకకమ శకరసగనలయస
తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:32
లస: ససస స

94-192/1329

9149 SQX2467900
పపరర: అనసష చలర

95-212/1023

9152 NDX0723650
పపరర: రమణమమ పసమమసరన�

94-30/760

9155 NDX2551414
పపరర: కకరస ర శక

94-30/1108

తసడడ:డ పపడమ చసద
ఇసటట ననస:93-54 ,WARD - 26
వయససస:18
లస: ససస స
94-161/30

94-126/791
9158 NDX2688588
పపరర: లకడమ నతగమలలర శశరర నసతలపత

భరస : నతగశశర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:93-100
వయససస:51
లస: ససస స
94-161/56

9161 NDX3240843
పపరర: జనఆ తతషస అసదచ

94-171/930

తసడడ:డ ససగరత రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:93-100
వయససస:57
లస: పప
94-181/985

తసడడ:డ భబససర రరవప యడర
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:25
లస: ససస స
94-181/987

9146 NDX2987311
పపరర: కకటటట కకప రరవప

భరస : పదమయఖ పసమమసరన
ఇసటట ననస:93/51
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఛదచళళ
ఇసటట ననస:93-100
వయససస:45
లస: పప
94-161/686

94-174/414

భరస : అసకమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:93-48-2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల గబమమడడదతల
ఇసటట ననస:93-83-B
వయససస:42
లస: పప
94-161/55

9143 NDX2501328
పపరర: గజకస అమమలఖ పసడడపరరస

తసడడ:డ మనయఖ
ఇసటట ననస:93-22-709
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతరరయణరరవప
ఇసటట ననస:93/52
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప గబమమడడదతల
ఇసటట ననస:93-83-B
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ ఎడర
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:31
లస: ససస స

94-174/416

భరస : వనసకట రరమయఖ� పసమమసరన
ఇసటట ననస:93/51
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమయఖ� పసమమసరన
ఇసటట ననస:93/51
వయససస:28
లస: పప

9165 NDX1887522
పపరర: వశరలమకడ ఎడర

9145 AP151010468527
పపరర: రతనరరజ పసడపరరస

94-174/412

తసడడ:డ రతన రరజ పసడడపరరస
ఇసటట ననస:93-14-534
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ చచలర
ఇసటట ననస:93-48-2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ చచలర
ఇసటట ననస:93-48-2
వయససస:22
లస: ససస స

9162 NDX2875045
పపరర: దతమన కకలక
ర రర

94-174/1023

తసడడ:డ జజకబ పసడపరరస
ఇసటట ననస:93-14-534
వయససస:45
లస: పప

9147 NDX2278638
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

9159 NDX0135004
పపరర: జయ శక చదడళళ

9142 NDX3017753
పపరర: రవతడజ పసనసమల

9140 JBV0843573
పపరర: వరపడసరదతడవప పసనసమల

తసడడ:డ పడతతప కలమమర పసనసమల
ఇసటట ననస:93-14-533
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప పసనసమల
ఇసటట ననస:93-14-533
వయససస:31
లస: పప

9144 AP151010468537
పపరర: ఎసపస రరరరణణ పసడపరరస

9156 NDX2218956
పపరర: రరధదక గబమమడడదతల

94-174/411

భరస : పపతషరర పసనసమల
ఇసటట ననస:93-14-533
వయససస:61
లస: ససస స

9141 JBV3182474
పపరర: అపకయఖ కడడమ

9150 SQX2462174
పపరర: లల చచలర

9139 JBV0843565
పపరర: మరరయమమ పసనసమల

9164 NDX1235001
పపరర: లకడమ పడవలర క ఈమన

94-181/986

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:30
లస: ససస స
94-181/988

9167 NDX1887498
పపరర: శవమమ బబణతల

94-181/989

తసడడ:డ రరమబలల వసస
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:35
లస: ససస స
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94-181/990

భరస : నజయభబససర� �
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:40
లస: ససస స
9171 JBV0920405
పపరర: దడవకరరణ� బబజరప�

94-181/993

94-181/996

భరస : శవరరమకకకషర�
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:41
లస: ససస స
9180 NDX0509521
పపరర: డక వ రరమ చరణ తడజ

94-181/1002

94-172/807

తసడడ:డ రసబబబబ మదదశశటట
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:37
లస: ససస స
9189 JBV0917542
పపరర: సరగజనదడవ కతడ� �

94-181/1007

94-181/1010

తసడడ:డ రరససససగ� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:74
లస: పప

9176 NDX1910653
పపరర: లలత దడవ దళవరయ

94-181/998

94-181/1000 9179 AP151010489283
9178 JBV0914580
పపరర: వనపకటరమణమమ� ధళవరయ�
పపరర: అనససయమమ దళవరయ�

9181 JBV0914572
పపరర: ససబడహమణఖస దళవరయ

9184 NDX2572816
పపరర: రసబబబబ మదదశశటట

9187 JBV0913939
పపరర: ససనత� కతడ�

9190 NDX1337591
పపరర: శరరదత బబలమజ

9193 JBV0915744
పపరర: మహహష శరఖససససగ కతడ� �

9196 NDX0114835
పపరర: వర మమధవ�
భరస : శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:37
లస: ససస స

94-181/1001

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:77
లస: ససస స
94-181/1003

9182 NDX2489268
పపరర: సరయ వషష
ర మమడడ కకసడసరర

94-187/389

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడ కకసడసరర
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:21
లస: పప
94-172/1007

9185 NDX3027562
పపరర: రరస బబబబ మదదశశటట

94-173/1035

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ మదదశశటట
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:46
లస: పప
94-181/1005

9188 JBV0921114
పపరర: పదతమవత� ేరవపపడడ�

94-181/1006

భరస : ఫకకరర� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:53
లస: ససస స
94-181/1008

9191 NDX1755976
పపరర: రరజజష సససగ కతడ

94-181/1009

తసడడ:డ భవరన సససగ కతడ
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:34
లస: పప
94-181/1011

తసడడ:డ సతఖనతరరయణసససగ� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:47
లస: పప
94-181/1013

94-181/995
9173 JBV0913533
పపరర: యశశపత కలమమర� పమడడపరరక�

తసడడ:డ ససబడహమణఖస దళవరయ
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహన సససగ
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణసససగ�
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:45
లస: పప
9195 JBV0916189
పపరర: సతఖనతరరయణసససగ కతడ� �

94-181/997

భరస : భవరనససపగ� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణసససగ� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:69
లస: ససస స
9192 AP151010489407
పపరర: గణణష శరఖససససగ కతడ�

9175 JBV0918144
పపరర: వరరరమమపజననయబలల� మరరక�

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ మదదశశటట
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:47
లస: పప
94-177/480

94-181/992

తసడడ:డ వరరరమమపజననయబలల� �
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరససపహరరవప� �
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యగనసద
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:44
లస: పప
9186 NDX2643120
పపరర: రరజజశశరర మదదశశటట

94-181/994

భరస : వనసకటససబడణఖస� �
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దళవరయ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:93-105
వయససస:29
లస: పప
9183 NDX1307057
పపరర: శకనవరసమమరరస జసపన

9172 JBV3230505
పపరర: బడహమరరడడడ� ఏరరవ�

తసడడ:డ నతరరయణ� �
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:72
లస: పప
94-181/999

9170 NDX0312272
పపరర: ఝమనసవరణణ� యడర �

భరస : భబససరరరవప�
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపజరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనపకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:50
లస: పప
9177 AP151010489367
పపరర: రగజజరరణణ కరనసగగలల�

94-181/991

భరస : ససవర సరరధద
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చపదడపరల�
ఇసటట ననస:93-104
వయససస:71
లస: ససస స
9174 NDX0368613
పపరర: భబససరరరవప� యడర �

9169 NDX1456277
పపరర: శవమమ బబనతల

9194 JBV0913947
పపరర: భవరనససపగ� కతడ�

94-181/1012

తసడడ:డ రరపససపగ� �
ఇసటట ననస:93-106
వయససస:58
లస: పప
94-162/276

9197 NDX0115451
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస� జ�

94-162/277

తసడడ:డ శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:30
లస: పప
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94-172/808

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:49
లస: ససస స
9201 NDX0083956
పపరర: శకరరమమమరరస బసడడ�

94-181/1015

94-181/1016

94-181/1474

94-174/575

భరస : రరసబబబబ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:38
లస: ససస స
9216 NDX1783167
పపరర: నవనత కలమమర కకతత
స రర

94-174/581

తసడడ:డ జజ వ పఊఇసన
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:18
లస: పప
9222 JBV3230711
పపరర: లకకమనరసమమ� పపళభభటర �

తసడడ:డ వససతరరవప చలమర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:25
లస: పప

95-171/760

9211 NDX1983767
పపరర: ససనతత కకతత
స రర

94-174/576

94-181/1020

94-174/579

94-181/1023

94-173/1036
9209 NDX2912897
పపరర: శల హహపససబబహ గరకస బబ డపరటట

9212 NDX0855114
పపరర: ససనత బబససమలర

94-174/577

9215 NDX2414787
పపరర: సరమబయయలల కకతత
స రర

94-174/582

94-174/580

9218 NDX0876482
పపరర: వనసకటటశశరరర బబససమలర

94-174/583

తసడడ:డ సరశమదతసస బబససమలర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:39
లస: పప
94-181/1018

9221 NDX1755406
పపరర: రరణణ మమరరగబమమల

94-181/1019

తసడడ:డ పడబమదతస మమరరగబమమల
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:53
లస: ససస స
94-181/1021

9224 NDX1698754
పపరర: రరమబలమమ ససరరగరరర

భరస : కరమమశశర రరవప లలటట కసడడక
డ
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసన ససరరగరరర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:60
లస: ససస స

9226 NDX0985556
పపరర: ససనల సరగర బడడగబ

9227 NDX0986083
పపరర: ఫణణకలమమర మమడడశశటట

తసడడ:డ నతసచతరయఖ
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:30
లస: పప

94-174/1021

తలర : పపషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:22
లస: పప

9217 NDX2414761
పపరర: అరరణ కలమమర కకతత
స రర

9223 NDX2155985
పపరర: వజయ లకడమ కసడడక
డ

9206 NDX3067865
పపరర: చతయ దసరర రతనస కసదసల

భరస : వనసకటటశశరరర బబససమలర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:37
లస: ససస స

9214 NDX2414720
పపరర: కలమమరర కకతత
స రర

9220 JBV0915736
పపరర: పపషరషసజల� ఏరరవ�

94-172/811

తసడడ:డ పసలసన బబ డపరటట
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ధనసపజయరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:53
లస: ససస స
9225 NDX1887761
పపరర: శకనవరసస చలమర

9208 SQX2097905
పపరర: రరజ వనణణ దడవ కసదసల

తసడడ:డ ఎలషమమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:29
లస: పప
94-175/1653

9203 NDX0154427
పపరర: వనసకటటశశరరర� అసకరల�

భరస : చతస రసజన కసదసల
ఇసటట ననస:93-111
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఎలషమమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలలశమమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:25
లస: పప
9219 NDX2951986
పపరర: కమల గరకస బబ డపరటట

94-181/1017

భరస : అరరణ కలమమర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:27
లస: ససస స
94-174/578

94-181/1014

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:93-110
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ చతస రసజన కసదసల
ఇసటట ననస:93-111
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలషమమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:22
లస: ససస స
9213 NDX2414712
పపరర: పపషష కకతత
స రర

94-172/810

తసడడ:డ వనపకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:93-110
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సప మసససదరస కసదసల
ఇసటట ననస:93-111
వయససస:50
లస: పప
9210 NDX2414746
పపరర: నవజజఖత కకతత
స రర

9202 NDX2155084
పపరర: ససజకస బబహరర

9205 JBV3230075
పపరర: ఆపజననయబలల� సరగర�

9200 NDX0082859
పపరర: పపషషలత బసడడ�

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడభబకర బబహరర
ఇసటట ననస:93-110
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆపజననయబలల� �
ఇసటట ననస:93-110
వయససస:74
లస: ససస స
9207 NDX3066768
పపరర: చతస రసజన కసదసల

94-172/809

తసడడ:డ యయసప బబ�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస బసడడ�
ఇసటట ననస:93-109
వయససస:47
లస: పప
9204 JBV3230067
పపరర: శశషగరరర� సరగర�

9199 NDX0156323
పపరర: బబబబరరవప� అసబటట�

94-181/1024

94-181/1022

94-181/1025

తసడడ:డ అరరర న రరవప
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:30
లస: పప
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9228 NDX0986265
పపరర: వజయభబససర మమరరగ
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94-181/1026

తసడడ:డ మషప
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:31
లస: పప
9231 NDX0123976
పపరర: శశవనరర అచచ�

94-181/1029

94-181/1032

94-181/1035

94-181/1036

94-181/1039

94-181/1042

94-181/1045

భరస : ససతతరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:85
లస: ససస స

9241 NDX0373753
పపరర: అరగకకయమ మమరర� ఏ�

9244 NDX1630590
పపరర: రవ చసదడ రరజ కటబట

9247 NDX1337625
పపరర: ససగరత సససథదల కలమమర

9250 NDX1208081
పపరర: సతఖవత మమటట ట

94-181/1048

9253 NDX1337641
పపరర: కసస
స రర పసరరమమళ సరశమ

94-181/1037

9256 JBV3230760
పపరర: రఘబనతధరరడడడ� చలమర�
తసడడ:డ నతగరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:38
లస: పప

94-181/1034

9239 NDX3028610
పపరర: జయశక ఉసడడకకసడ

94-181/1476

9242 NDX0547711
పపరర: రమణణ ససపసగర�

94-181/1038

భరస : వససతరరవప�
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:50
లస: ససస స
94-181/1040

9245 NDX0513481
పపరర: వససత రరవప ససపససగర�

94-181/1041

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:60
లస: పప
94-181/1043

9248 JBV3230406
పపరర: లకకమ� అదడబపలర �

94-181/1044

భరస : అనల కలమమర� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:40
లస: ససస స
94-181/1046

9251 JBV3230596
పపరర: నసరర హన� షపక�

94-181/1047

భరస : అమర జజన� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:60
లస: ససస స
94-181/1049

భరస : పసరరమమళ సరశమ
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:78
లస: ససస స
94-181/1051

9236 JBV3230703
పపరర: పడభబకర పపళభభటర

భరస : వరజశశర రరవప ఉసడడకకసడ
ఇసటట ననస:93-114
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషర� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:63
లస: ససస స
9255 NDX0643171
పపరర: లకడమశకలసతల� చలమర�

94-181/1475

భరస : సససథదల కలమమర
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:60
లస: ససస స
9252 JBV3230455
పపరర: దసరరరదడవ� అదడబపలర �

9238 NDX2910388
పపరర: శరసత కలమమరర బబ డపరటట

94-181/1031
9233 NDX1540153
పపరర: శవ రరమ పడసరద కరకలమమనస

తసడడ:డ ేరధతకకషరమమరరస పపళభభటర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబబ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:68
లస: పప
9249 NDX0643122
పపరర: కరశఅననపపరర� చలమర�

94-181/1033

భరస : మబరళ�
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:62
లస: ససస స
9246 AP151010489421
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబనగరల�

9235 JBV0915728
పపరర: ధనసపజయరరడ�డడ ఏరరవ�

94-181/1028

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:43
లస: పప

భరస : పసలసన బబ డపరటట
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కనకజశశరరరవప
ఇసటట ననస:93-115
వయససస:30
లస: ససస స
9243 AP151010489422
పపరర: పపషషకలమమరర మబనగరల�

94-181/1030

తసడడ:డ ననమమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ� �
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:89
లస: పప
9240 NDX1007145
పపరర: కకసడమమ సరగడ

9232 NDX1539909
పపరర: శరఖమ బబబబ రరదసడ

9230 JBV0913731
పపరర: మమధవరరడడడ

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప రరదసడ
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల దతసరర
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:51
లస: పప
9237 JBV3230802
పపరర: రరధతకకషరమమరరస� పపళరభటర �

94-181/1027

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:93-113
వయససస:36
లస: పప
9234 NDX1807736
పపరర: శకనవరస రరవప దతసరర

9229 NDX0120261
పపరర: వనసకటటశశరరర జగనతనథస

9254 JBV3230448
పపరర: రపగమమ� అదడబపలర �

94-181/1050

భరస : జగనతనధతచతరరఖలల�
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:83
లస: ససస స
94-181/1052

9257 JBV3230398
పపరర: అనల కలమమర� అదడబపలర �

94-181/1053

తసడడ:డ మబరళకకషర� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:43
లస: పప
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9258 NDX0647818
పపరర: నతగరరరడడడ� చలమర�
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94-181/1054

తసడడ:డ ససతతరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:65
లస: పప
9261 NDX2689131
పపరర: నతగజశశరరరవప అలర స

9259 JBV3230430
పపరర: మబరళకకషర� అదడబపలర �

తసడడ:డ జగనతనధతచతరరఖలల� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:67
లస: పప
94-174/807

తసడడ:డ అపషల సరశమ
ఇసటట ననస:93-125
వయససస:65
లస: పప

9262 NDX2689123
పపరర: వనసకట అననపపరర అలర స

తసడడ:డ వనసకటటశ�
ఇసటట ననస:93-125
వయససస:44
లస: పప

తలర : రసగనతయకమమ ఇసడర
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:54
లస: ససస స
9270 NDX0810390
పపరర: శకవరణణ కలరసగర

94-181/1059

94-181/1062

9271 JBV0918466
పపరర: రమమదడవ� గగటట ప�

9274 JBV0918458
పపరర: మపగరరరడ�డడ గగటట ప�

94-181/1473

9279 NDX1986779
పపరర: ససతతరరవమమ సశరర

94-181/1066

9277 NDX2886125
పపరర: సతఖ ససపప షరర పలర కకసడ

భరస : యయససరతనస సశరర
ఇసటట ననస:93-128
వయససస:60
లస: ససస స

9283 NDX0312363
పపరర: వనజజదడవ� గబసటటరర�

తసడడ:డ అరరర న రరడడడ తతటటపరరస
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:29
లస: పప

9266 NDX3153319
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

94-170/716

9269 NDX2931350
పపరర: శకనవరస రరవప రరమశశటట

94-174/1015

భసధసవప: శశశలజ దడవ ఇసడర
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:54
లస: పప
94-181/1060

9272 JBV3230257
పపరర: సరగజన సపవ� మమళళళ�

94-181/1061

భరస : సరపబశవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:50
లస: ససస స
94-181/1063

9275 JBV3230174
పపరర: సరపబశవరరరడడడ� మమళళళ�

94-181/1064

తసడడ:డ హనమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:56
లస: పప
94-173/1040

9278 NDX1986761
పపరర: నతగ జజఖత రజబబబ

94-181/1065

భరస : రరజజసదడపస
డ రద రజబబబ
ఇసటట ననస:93-128
వయససస:42
లస: ససస స
94-181/1067

9281 JBV0916239
పపరర: సరళళదడవ� గబపడవరపప�

94-181/1068

భరస : భబనసపడసరద� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:42
లస: ససస స
94-181/1070

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:50
లస: ససస స

94-181/1072 9286 NDX2450757
9285 JBV0914101
పపరర: బబలపరమమశశరర� గబపడవరపప�
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ తతటటపరరస

భరస : సరపబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:65
లస: ససస స

94-173/1034

భరస : రవచపదడమహన� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:37
లస: ససస స
94-181/1069

94-181/1057

Deleted

తసడడ:డ గరబడయల పలర కకసడ
ఇసటట ననస:93-126-808
వయససస:18
లస: ససస స
9280 JBV0916585
పపరర: మలలర శశరర� గబపడవరపప�

9263 NDX1755984
పపరర: ససతతరరస దడవరశశటట

భసధసవప: శశశలజ దడవ ఇసడర
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:45
లస: పప

9276 NDX3157914
పపరర: రరమశశటట సరయ అభనవ
రరమశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:42
లస: ససస స

94-40/1026

భరస : మపగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:40
లస: పప

9282 NDX0312330
పపరర: ససదఖ రరణణ� నతయబడడ�

9268 NDX2866408
పపరర: సరయ అభనవ రరమశశటట

94-181/1056

తసడడ:డ రవ కలమమర దడవర శశటట
ఇసటట ననస:93-125
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:93-126
వయససస:36
లస: ససస స
9273 NDX0808089
పపరర: పస వనసకట రమణ�

94-174/808

భరస : శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:93/126
వయససస:54
లస: ససస స
94-173/1033

9260 JBV3230588
పపరర: అమర జజన� షపక�

తసడడ:డ మసరసన� �
ఇసటట ననస:93-124
వయససస:71
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరరవప
ఇసటట ననస:93-125
వయససస:56
లస: ససస స

94-181/1058 9265 NDX3153889
9264 NDX0122259
పపరర: వనసకటటస పసరరమమళ సససతల�
పపరర: శశల
శ జ దడవ ఇసడర

9267 NDX2867844
పపరర: శశశలజ దడవ ఇసడర

94-181/1055

9284 NDX2450740
పపరర: ససరఖ కలమమరర కసజల

94-181/1071

భరస : సతఖనతరరయణ కసజల
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:54
లస: ససస స
94-181/1073

94-181/1074
9287 JBV0913087
పపరర: రవచపదడమహన� గబపడవరపప�

తసడడ:డ సరపబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:40
లస: పప
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9288 JBV0913079
పపరర: శకకకషర భబనసపడసరద�
గబపడవరపప�
తసడడ:డ సరపబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:42
లస: పప
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9291 NDX2453652
పపరర: గగతమ కసజల

94-181/1075

తసడడ:డ అపరషరరవప� �
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:66
లస: పప
94-222/645

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:37
లస: ససస స
9294 NDX1147453
పపరర: రమమష గబపరస దడవశశటట

94-181/1081

94-187/1013

94-172/815

94-174/586

తసడడ:డ ఫయమజ అహమమద
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:37
లస: పప
9306 AP151010465351
పపరర: వనసకటయఖ బబససమలర

94-172/817

94-172/820

భరస : నతనయఖ జసగస
ఇసటట ననస:93-138
వయససస:64
లస: ససస స
9315 NDX0446799
పపరర: పసచచరరడడడ బదస
ర రర
తసడడ:డ పపనతన రరడడ బదస
బ రర
ఇసటట ననస:93-140
వయససస:70
లస: పప

9298 AP151010465484
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

94-172/813

9301 NDX1101989
పపరర: రరమన అసజస షపక

94-174/584

94-187/1012

9299 AP151010465485
పపరర: మలలర శశరమమ పససపపలలటట

94-172/814

9302 NDX1102037
పపరర: సబహ పరరశన షపక

94-174/585

తసడడ:డ మహమమద ఫయమజ అహమమద
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఫయమజ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:54
లస: ససస స

9304 NDX1101948
పపరర: ఫసజ అహమద మహమమద

9305 NDX0450080
పపరర: కరరణమమ బబససమమల

94-174/587

9307 AP151010465183
పపరర: రరమయఖ బబససమలర

9310 NDX2051464
పపరర: అనసరరధ కకట

9313 JBV0843920
పపరర: నరమలకలమమరర అపదసగబల

9316 NDX2489169
పపరర: నరజసదడ కలమమర దడవకక

94-172/816

భరస : రరమయఖ బబససమలర
ఇసటట ననస:93-134
వయససస:38
లస: ససస స
94-172/818

9308 AP151010465153
పపరర: లకమయఖ బబససమలర

94-172/819

తసడడ:డ సరశమదతసస బబససమలర
ఇసటట ననస:93-134
వయససస:40
లస: పప
94-174/588

9311 JBV3171881
పపరర: దదనత జజఖత జజననలగడడ

94-174/589

భరస : రమమష జజననలగడడ
ఇసటట ననస:93-138
వయససస:42
లస: ససస స
94-174/591

తసడడ:డ మరరయనన అసదసగల
ఇసటట ననస:93-139
వయససస:35
లస: ససస స
94-174/593

9296 NDX3017993
పపరర: UMA DEVI NELAM

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : దతసస దడవరపలర
ఇసటట ననస:93-138
వయససస:39
లస: ససస స
94-174/590

94-181/1080

భరస : MANIKYA RAO(LATE) NELAM
ఇసటట ననస:93-131
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమదతసస బబససమలర
ఇసటట ననస:93-134
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దడవదతసస బబససమళళ
ఇసటట ననస:93-134
వయససస:67
లస: పప
9312 JBV0844209
పపరర: మమరస మమ జపగస

94-181/1082

తసడడ:డ గగస మహహదబ దన మహమమద
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరశమదతసస బబససమలర
ఇసటట ననస:93-134
వయససస:43
లస: ససస స
9309 AP151010465320
పపరర: సరశమదతసస బబససమళళ

9295 NDX0316000
పపరర: తరరపత రరడడడ� అకసల�

9293 NDX0374280
పపరర: లలమవత� అకసల�
భరస : తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:93-130
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:93-132
వయససస:49
లస: పప
9303 NDX1102219
పపరర: ససహహహల అహమమద

94-181/1079

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:93-130
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవ (లలట) నలస
ఇసటట ననస:93-131
వయససస:20
లస: ససస స
9300 AP151010465449
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

9292 NDX1821819
పపరర: పసడయమసక పసటట ట

తసడడ:డ గసగరరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:93-129
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:93-130
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ కకటట
ఇసటట ననస:93-130
వయససస:56
లస: పప
9297 NDX3018009
పపరర: బమఖలమ గరకస నలస

94-181/1077 9290 NDX2450773
94-181/1078
9289 JBV0915934
పపరర: సరపబశవరరవప� గబపడవరపప�
పపరర: సతఖ నతరరయణ రరడడ కసజల

9314 JBV0843938
పపరర: వజయమమ అపదసగబల

94-174/592

భరస : మరరయనన అసదసగల
ఇసటట ననస:93-139
వయససస:56
లస: ససస స
94-168/782

తసడడ:డ గగపరల కకషరయఖ దడవకక
ఇసటట ననస:93-229 FTNO-105 LAKSHMI P
వయససస:55
లస: పప

9317 NDX2067594
పపరర: సరసబబడజఖస మబకసరరల

94-161/57

భరస : నరసయఖ మబకసరరల
ఇసటట ననస:93-1014
వయససస:29
లస: ససస స
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9318 NDX2067610
పపరర: నరసయఖ మబకసరరల
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94-161/58

తసడడ:డ హనసమయఖ మబకసరరల
ఇసటట ననస:93-1014
వయససస:33
లస: పప
9321 NDX3152212
పపరర: సరసశత సప ద

94-196/1013

94-30/786

9325 NDX2324200
పపరర: రజశరమ దడవళర

94-196/886

94-198/976

9328 NDX0592840
పపరర: శక మరరతవర పడసరద
గబడడపపడడ
తసడడ:డ కకషరరరరవప గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:102 FLAT NO
వయససస:55
లస: పప
9331 NDX2532596
పపరర: జహరబ షపక

భరస : జకకయఖ బమసస
ఇసటట ననస:106 BHAVANI TOWERS
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగబర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:110-26-45-76
వయససస:28
లస: ససస స

9333 NDX2608917
పపరర: లలరరర జజస కటబరర

9334 NDX2578433
పపరర: సరరత పడతసపరటట

94-194/1113

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:49
లస: ససస స
9336 NDX2579134
పపరర: బల రరణణ కటట
తసడడ:డ సబససటన కటట
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:22
లస: ససస స
9339 NDX2620797
పపరర: రమదడవ తలమరర

94-196/866

భరస : వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:118-11-183/1
వయససస:49
లస: ససస స

94-194/951

9326 NDX2573418
పపరర: అబబబల ఖదర జలమన షపక

94-31/742

తసడడ:డ సస పపతచమఆ షపక
ఇసటట ననస:101, RATNA TOWERS
వయససస:44
లస: పప
94-31/727

9337 NDX2578771
పపరర: కవత నలర మలర

9340 NDX3290335
పపరర: మమరర చచరరకకరర

94-194/1185

9343 NDX2978963
పపరర: మహన వపసచ పపటట

94-193/1111

9346
పపరర: మమరరత కలమమర బబ లర
తసడడ:డ పపరయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:129 A
వయససస:21
లస: పప

94-32/922

9332 NDX2394732
పపరర: సతఖ శశఖర అన మ రరడడ

94-196/542

తసడడ:డ రరమబలల అన మ రరడడ
ఇసటట ననస:114 H I G
వయససస:38
లస: పప
94-194/1114

9335 NDX2578862
పపరర: కవత నలర మలర

94-194/1115

తసడడ:డ శరసబయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:31
లస: ససస స
94-194/1117

9338 NDX2569374
పపరర: ఫరతమ మమరర కకమమరరడడ

94-196/806

తసడడ:డ చననప రరడడడ కకమమరరడడడ
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:58
లస: ససస స
94-194/1550

9341 NDX2978955
పపరర: మబరళ మహన రరడడ పపటట

94-194/1184

తసడడ:డ కకషరరరడడడ పపటట
ఇసటట ననస:118-11-114
వయససస:52
లస: పప
94-194/1186

తసడడ:డ మబరళ మహన రరడడ పపటట
ఇసటట ననస:118-11-114
వయససస:21
లస: ససస స
94-198/980

9329 NDX2704328
పపరర: తడజశశ మబలకషరర
తసడడ:డ వనసకరమణ రరడడడ మబలకషరర
ఇసటట ననస:104
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:118/3/383
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మబరళ మహన రరడడ పపటట
ఇసటట ననస:118-11-114
వయససస:46
లస: ససస స
9345 NDX2876209
పపరర: శక లకడమ భవనస

94-30/785

తసడడ:డ శరసబయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తలమరర
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:32
లస: ససస స
9342 NDX2947380
పపరర: భవరన పపటట

9323 NDX2061844
పపరర: మబకససటట ఈశశర రరవప
జగనతనథస
తసడడ:డ నతగయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:99-485
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద పడతసపరటట
ఇసటట ననస:116-2-46
వయససస:42
లస: ససస స
94-194/1116

94-198/749

94-193/1368

తసడడ:డ శశఖర దడవళర
ఇసటట ననస:101
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససజజయ కలమమర పససపపల
ఇసటట ననస:102
వయససస:45
లస: ససస స
9330 NDX2914638
పపరర: దదప చకటట

9322 NDX2745552
పపరర: భబగఖమమ మగరల

9320 NDX0969436
పపరర: వరదయఖ కరకలనసరర

తసడడ:డ పసదబయఖ
ఇసటట ననస:95-13-871
వయససస:46
లస: పప

భరస : తతతయఖ మగరల
ఇసటట ననస:99-16-786
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమబలల రరమమవథ
ఇసటట ననస:99-489
వయససస:27
లస: పప
9327 ZGF1146729
పపరర: శరరద మణణ డతలల

94-198/748

తసడడ:డ నతనయఖ
ఇసటట ననస:95-13-694/B
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమబ బడహమ చరర సప ద
ఇసటట ననస:97-7-351
వయససస:38
లస: ససస స
9324 NDX1579483
పపరర: శకనవరస రరమమవథ

9319 AP151010534293
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప

9344 NDX3110590
పపరర: లకకత కకసడమబదద

94-194/1198

తసడడ:డ శరత కకసడమబదద
ఇసటట ననస:118-11-140 PLOT-401
వయససస:19
లస: ససస స
94-196/1074

9347 NDX3033404
పపరర: గదబల రజవసత రరహహల

94-31/1004

తసడడ:డ గదబల చనన రసగ సరశమ
ఇసటట ననస:135-5-180 FLAT NO 304
వయససస:19
లస: పప
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94-30/962

తసడడ:డ అపషయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:135-84 F NO 204
వయససస:65
లస: పప
9351 NDX3120037
పపరర: శశష సరయ బయఖవరపప

94-194/1200

9352 NDX1335207
పపరర: రమమ దడవ బయఖవరపప

94-195/747

9355 NDX3127206
పపరర: పసద శకనవరస రరడడడ భవనస
తసడడ:డ వనసకటరతన రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:196A
వయససస:53
లస: పప

94-31/784
9357 NDX2681419
పపరర: ససవసరఈపపశరషపసడయమసకర
పపలకకసడ
భసధసవప: వనసకటటశశర రరవప చలలవడడ
ఇసటట ననస:201,Yaganti manor apts
వయససస:19
లస: ససస స

9358 JBV0841205
పపరర: జజఖత మకకసల
భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:203
వయససస:48

9360 NDX3216553
పపరర: శక దడవ దడవరపలర

9361 NDX3019585
పపరర: పరరరసరరధదరరడడడ మదసగబల

94-196/891

భరస : రఘబ దడవరపలర
ఇసటట ననస:203
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/1212

భరస : అసజయఖ తతట
ఇసటట ననస:224
వయససస:54
లస: ససస స
9366 NDX3252103
పపరర: రరజజశశరర ఉగర స
భరస : శకనవరస రరవప ఉగర స
ఇసటట ననస:258
వయససస:49
లస: ససస స
9369 NDX3033420
పపరర: శక వరసవ కటబరర

94-196/1041

భరస : వనసకట బదరరనతధ కకదసబ
ఇసటట ననస:201
వయససస:50
లస: ససస స
94-196/543

Deleted

9359 NDX3112448
పపరర: రఘబ దడవరపలర

94-196/890

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడవరపలర
ఇసటట ననస:203
వయససస:47
లస: పప
94-31/1007

9362 NDX2780757
పపరర: యశశసత హరరదతసస

94-31/1008

9365 NDX2380947
పపరర: ఖమదరరయమ ఖథసన పఠరన

94-193/1213

9367 NDX3085933
పపరర: నతగజశశర రరవప చరరకవపరర

94-195/676

తసడడ:డ ససభబనతన న పఠరన
ఇసటట ననస:252
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/728

తసడడ:డ నతగబమషణస చరరకవపరర
ఇసటట ననస:267 VENKATA RAMANA COLO
వయససస:54
లస: పప

9368 NDX2431468
పపరర: బబలరసకకసడ మలలర సశర రరవప
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ రరఘవపలల బబలరస కకసడత
ఇసటట ననస:279
వయససస:59
లస: పప

9370 NDX2431450
పపరర: వనసకట పదతమవత జజససస

9371 NDX2616647
పపరర: శకనవరస రరవప సదదననన

94-32/966

94-31/1058

94-31/729

తసడడ:డ బబచచయఖ సదదననన
ఇసటట ననస:305
వయససస:45
లస: పప
94-196/908

భరస : మహనరరడడడ చతతబథదనత
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స
94-196/910

94-30/1142

9364 NDX2723237
పపరర: వజయ కకషర తతట

9373 NDX3202298
పపరర: ససజజత చతతబథదనత

తసడడ:డ వనసకటనతరరయణ కరరక
ఇసటట ననస:312
వయససస:42
లస: పప

9356 NDX3209632
పపరర: హరరక కకదసబ

94-192/1067

తసడడ:డ శకనవరస హరరదతసస
ఇసటట ననస:205KRISHNADEEPIKA ENCLAV
వయససస:18
లస: పప

9372 NDX3034675
పపరర: ఫననబ స
న ఈ కరరక

94-30/1208

9353 NDX2692846
పపరర: వనసకట మనకసట కలమమర
దతచడపలర
తసడడ:డ నతగ వససత రరవప దతచడపలర
ఇసటట ననస:177-82
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: తడవనణణ మదసగబల
ఇసటట ననస:203,Chalapathiparadise
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:303
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహనరరడడడ చతతబథదనత
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స

94-196/889

లస: ససస స

భరస : ధనససజయ ఉమమశసకర చసతల
ఇసటట ననస:302
వయససస:30
లస: ససస స

9375 NDX3196342
పపరర: ససజజత చతతబథదనత

94-194/1548

తసడడ:డ అసజయఖ తతట
ఇసటట ననస:224
వయససస:35
లస: పప
94-198/1126

94-194/1199
9350 NDX3079548
పపరర: నరసససహ రరవప బయఖవరపప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:170/c f no 401
వయససస:74
లస: పప

భరస : శశష సరయ
ఇసటట ననస:170/c f no 401
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పసదబ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:196A
వయససస:43
లస: ససస స

9363 NDX2723245
పపరర: లల తతట

94-196/888

తసడడ:డ రరజబబబబ
ఇసటట ననస:135 MIG
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బయఖవరపప
ఇసటట ననస:170/c f no 401
వయససస:44
లస: పప
9354 NDX3128709
పపరర: అనసతలకడమ భవనస

9349 NDX2736122
పపరర: షసజన కకరసన పసడగనస

9376 NDX3199338
పపరర: ససజజత చతతబథదనత
భరస : మహనరరడడడ చతతబథదనత
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స

9374 NDX3202892
పపరర: ససజజత చతతబథదనత

94-196/909

భరస : మహనరరడడడ చతతబథదనత
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స
94-196/1042

9377 NDX3197878
పపరర: ససజజత చతతబథదనత

94-196/1043

భరస : మహనరరడడడ చతతబథదనత
ఇసటట ననస:330
వయససస:35
లస: ససస స
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9378 NDX2592152
పపరర: శక నతగలకడమ జజహనవ శఖమల

94-30/1033

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:335
వయససస:18
లస: ససస స
9381 NDX2818847
పపరర: నతరరయణ ఇసడర

9379 NDX2388429
పపరర: అనసపమ సససడసరర

భరస : రవ బబబబ గబరరకల
ఇసటట ననస:401, RAGHAVA TOWERS
వయససస:43
లస: ససస స
94-196/1067

భసధసవప: వజయ లకడమ ఇసడర
ఇసటట ననస:403, Sri Enclave
వయససస:54
లస: పప
9384 NDX3016433
పపరర: దసరర పడసరద పబబ

94-31/1063

తలర : లకడమ పబబ
ఇసటట ననస:409
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరస బబబబ పబబ
ఇసటట ననస:409
వయససస:38
లస: ససస స

9385 NDX2618767
పపరర: సరళళ మధవ కనసమరర పపడడ

9386 NDX2687044
పపరర: నతయబ రససల షపక

94-30/1042

తసడడ:డ మరవల
ఇసటట ననస:421
వయససస:19
94-194/983

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:0482
వయససస:61
లస: ససస స
94-31/1067

94-30/1039

తసడడ:డ రరమకకషరర రరవప చసదస
ఇసటట ననస:403,HARIPRIYA RESIDENCY
వయససస:50
లస: పప

భరస : అశశక చసదడ గబపస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:407 YAGANTI STERLING
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబలససబబయఖ కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:417-26
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మబససనసరర
ఇసటట ననస:440
వయససస:29
లస: పప

9380 NDX2603983
పపరర: బబబబరరవప చసదస

94-30/1040 9383 NDX2797520
9382 NDX2622124
పపరర: తడపపర అనససయ దడవ గరరర పరటట
పపరర: లకడమ పబబ

94-30/1399 9388 NDX2321768
9387
పపరర: హహమసత వజయ మబససనసరర
పపరర: బబ షపక

9390 NDX2762490
పపరర: శవ పడసరద చతగసటటపరటట

94-31/731

9391
పపరర: జహహరరదదబ న షపక

94-193/1401

94-31/1062

94-31/903

లస: పప

9389 NDX2597243
పపరర: తడజససశఠర సరగజ చతగసటటపరటట

తసడడ:డ శవ పడసరద చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:503Krishnadeepikaenclave
వయససస:20
లస: ససస స
9392
పపరర: శక హరన మబలకషరర

94-30/1403

తసడడ:డ పప తషరరజ చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:503Krishnadeepika enclave
వయససస:48
లస: పప

తలర : అఫరలలదదబ న అసమతషననసర బబగబమ
ఇసటట ననస:504
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: నతగ నసదదన మబలకషరర
ఇసటట ననస:675 grand fir av
వయససస:35
లస: పప

9393 NDX3139102
పపరర: గణణశ రరవప కరక

9394 NDX2804458
పపరర: రరప సరయశక దసలర

9395 JBV0985788
పపరర: రరమచసదతడపడసరదస పడతసపరటట

94-32/1136

భసధసవప: వనసకట రమణ ఏబబబరర
ఇసటట ననస:707
వయససస:40
లస: పప
9396 NDX2333060
పపరర: రరణణ గబసత

తసడడ:డ హరరబబబబ దసలర
ఇసటట ననస:776
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/677

భరస : జజసఫ గబసత
ఇసటట ననస:777
వయససస:41
లస: ససస స
9399 NDX2120319
పపరర: లకడమ ససధ కకలర

94-32/917

తసడడ:డ జజనసహహబ�
ఇసటట ననస:921-52
వయససస:60
లస: పప

94-193/1242

9400 NDX2017151
పపరర: బబజబ షపక

94-192/1058

9403 NDX0166850
పపరర: హహసపసన షపక

94-31/730

9406 JBV3213691
పపరర: హహసపసన బ పఠరన� �
భరస : సయఖద ఖమన� �
ఇసటట ననస:921-60
వయససస:48
లస: ససస స

94-198/837

9401 NDX2402485
పపరర: దడవర పరల ననననపరగ

94-32/918

తసడడ:డ జజసఫ ననననపరగ
ఇసటట ననస:910-4-755
వయససస:56
లస: పప
94-192/1059

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:921-52
వయససస:32
లస: పప
94-192/1061

9398 NDX0425827
పపరర: ఉషరరరణణ� కళరస�
భరస : నతగరరరర న రరడడడ�
ఇసటట ననస:892_143
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:904-1091
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:921-45
వయససస:40
లస: పప
9405 AP151010477216
పపరర: జజనబబషర సయఖద�

9397 NDX3011558
పపరర: మననజ రరడడడ అననపపరరడడడ

94-194/1542

తసడడ:డ గబరరబడహమచతరరఖలల పడతసపరటట
ఇసటట ననస:777
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:890-1-87
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:904-936
వయససస:24
లస: ససస స
9402 NDX0315846
పపరర: ససభబన

94-194/1208

94-30/1046

94-192/1060
9404 NDX0158733
పపరర: నతగమర మసరసన వల సయఖద

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:921-52
వయససస:33
లస: పప
94-192/1062

9407 JBV3208584
పపరర: మమలమల� షపక�

94-192/1063

తసడడ:డ జమమల� �
ఇసటట ననస:921-60
వయససస:35
లస: పప
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9408 NDX2936581
పపరర: అసకమమ రరయల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-193/1204

తసడడ:డ వరయఖ రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:73
లస: పప
9411 NDX2936557
పపరర: తరరమల రరవప రరయల

94-193/1207

94-32/933

94-31/1270

94-30/1400

94-30/1405

94-193/1139

94-32/1360

94-30/951

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:వయససస:21
లస: పప
9435 NDX2714996
పపరర: వనసకట హనసమమసఈ పడసరద
అలక
ర రర
తసడడ:డ ఆసజననయబలల అలక
ర రర
ఇసటట ననస:0
వయససస:49
లస: పప

94-31/1271

9421
పపరర: పవన కలమమర కలక
ర రర

9424 NDX1683060
పపరర: లకడమ ఒరరస

9427 NDX3252392
పపరర: హసపసన షపక

9430 NDX3121589
పపరర: మమరర వససత కలమమరర పప టర

94-30/1401

9416
పపరర: ఆదదతఖ కకణణదచన

9419
పపరర: నతగ ససధతరజ

94-31/1272

9422
పపరర: ససనల కలమమర కనపరరరఱ

94-193/1138

9425 NDX0518571
పపరర: వజయలకడమ గగగబల

94-192/1359

94-198/765

9428 NDX2745008
పపరర: సరయ బబబబ వపపèపèలమ

94-196/1012

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వపపèపèలమ
ఇసటట ననస:9614
వయససస:51
లస: పప
94-195/763

9431 NDX2517639
పపరర: గగనస వనసకటనతరరయణ
తసడడ:డ గగనస
ఇసటట ననస:
వయససస:33

9433 NDX2774883
పపరర: కరమబనన షపక

9434 NDX2715050
పపరర: శశక దడవ అలక
ర రర

తసడడ:డ బబసజమన దదననపపడడ
ఇసటట ననస:0
వయససస:47
లస: పప

94-30/1404

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగగబల
ఇసటట ననస:9116-789
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ పరల సతఖకకరస ర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:42765/DN/2
91-1-10
వయససస:62
లస: ససస స

9436 NDX2715860
పపరర: ససధదర దదననపపడడ

94-195/875

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప కనపరరరఱ
ఇసటట ననస:8605 Digital Dr
వయససస:25
లస: పప

94-30/1132

భరస : సయద శశశదత
ఇసటట ననస:0
వయససస:25
లస: ససస స
94-31/737

94-196/887

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:4071
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: షపక ననసర
ఇసటట ననస:9212-994
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:16302
వయససస:26
లస: పప
9432 NDX2571552
పపరర: ససరఖ తడజ అదబసకక

9418
పపరర: నతగ ససధతరజ

9413 NDX2740470
పపరర: దసరర రరవప రరయల

తసడడ:డ కరలదతస కకణణదచన
ఇసటట ననస:3285 kaiser dr
వయససస:31
లస: పప

భరస : దసరర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:9116-772
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మబసలయఖ orsu
ఇసటట ననస:9119-938
వయససస:60
లస: పప
9429
పపరర: పడసనన కకషర చడబబడ లల

94-194/1119

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:5725
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:9105
వయససస:22
లస: పప
9426 NDX1124791
పపరర: వనసకటటశశరరర ఓరరస orsu

9415 NDX2684439
పపరర: నతగ వనసకటటశశరరరవప దడవళర

94-193/1206

తసడడ:డ అసకమమ రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద
ఇసటట ననస:4071
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:4410
వయససస:44
లస: ససస స
9423
పపరర: సరయ సషసదన గగగరననన

94-193/1208

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడవళర
ఇసటట ననస:2516-407
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప దసడ
ఇసటట ననస:3478
వయససస:35
లస: పప
9420
పపరర: మమలత దడవ కసదదమళర

9412 NDX2740512
పపరర: శక దడవ రరయల

9410 NDX2936722
పపరర: ఉపపసదడ రరయల

తసడడ:డ దసరర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : పపలర మమ బతషల
ఇసటట ననస:1902
వయససస:20
లస: పప
9417
పపరర: రరస నరజశ దసడ

94-193/1205

భరస : దసరర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:1061
వయససస:25
లస: పప
9414 NDX2599314
పపరర: శవ బతషల

9409 NDX2939619
పపరర: పదమ రరయల

94-196/1

లస: పప
94-31/736

తసడడ:డ వనసకట హనసమ సరయ పడసరద అలక
ర రర
ఇసటట ననస:0
వయససస:71
లస: ససస స
94-31/738

94-31/739
9437 NDX2601706
పపరర: శక లకడమ తరపతమమ మమమళరపలర

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:0
వయససస:20
లస: ససస స
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9438 NDX2596229
పపరర: రరసబబబబ పపట
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94-31/740

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:0-00
వయససస:35
లస: పప
9441 NDX3167095
పపరర: శకనస ఉపపషటబలమ

94-195/745

94-31/1274

94-31/1249

తసడడ:డ నతగ భమషణస
ఇసటట ననస:BESIDE 90-4-440
వయససస:39
లస: పప
9450 NDX2667616
పపరర: పడఱ మమక దదర

9442
పపరర: ఇరరరనత సయద

9448 NDX2622611
పపరర: వనసకటటశశర సరయ నరజళళ

9449 NDX2683027
పపరర: కరకసత కకరణ మరరకపపడడ

9451 NDX0621870
పపరర: నతగరరజ కలమమరర గమన

9454 NDX2574614
పపరర: సటటశక పసమమసరన

94-194/1166

తసడడ:డ లకమణ రరవప పరమరరస
ఇసటట ననస:DNO 7-14-4
వయససస:20
లస: ససస స
9459 NDX2593481
పపరర: వనసకటటశశర రరజ కకరపరటట
తసడడ:డ మలర మ రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:D NO 25-16-151/2
వయససస:41
లస: పప
9462 NDX2380004
పపరర: అపరర కరవపరర

94-31/986

94-193/1149

భరస : వనసకట ససబబబరరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:D NO 26-33-43/1
వయససస:38
లస: ససస స

9452 NDX2575561
పపరర: వరణణ ఆకలల

94-32/1025

94-31/989

9455 NDX2571545
పపరర: కజ శవ నతగ చదలవరడ

94-32/1026

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసమమసరన
ఇసటట ననస:D.NO.3-30-9C, F.NO.502
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO-6-9-538 ,
వయససస:42
లస: పప

9457 NDX3203627
పపరర: తరరపతయఖ చటటట

9458 NDX3278207
పపరర: రరజజశశరర గబమమ

9460 NDX2452118
పపరర: రరఘవనసదడ తనననరర

9463 NDX2516409
పపరర: రవ చసదడ పపలపరటట

94-30/1351

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పపల
ఇసటట ననస:D NO 26-35-9
వయససస:51
లస: పప

94-198/1130

తసడడ:డ అనల కలమమర గబమమ
ఇసటట ననస:DNO 25-6-281/9
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/1069

9461 NDX3281680
పపరర: రరేరేసేసబబబబ ఉననవ

94-176/1459

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఉననవ
ఇసటట ననస:D.NO.26-33-26/6
వయససస:45
లస: పప
94-176/1294

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పపలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 26-34-20/A
వయససస:23
లస: పప

94-177/419 9466 NDX3075470
9465 NDX2399251
పపరర: వదతఖ వవసశసత కరటబడవపలపలర
పపరర: మలమఖదదడ పపల

తసడడ:డ భగవరన ససతత రరమమమరరస కరటబడవపలప
ఇసటట ననస:D. NO 26-34-41, H/O VEMUR
వయససస:23
లస: పప

94-31/987

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:D NO 3-17-17/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ తనననరర
ఇసటట ననస:DNO-25-16-273/B
వయససస:21
లస: పప
94-179/819

94-192/1345

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:C-4-C
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ చటటట
ఇసటట ననస:D NO 11-967
వయససస:39
లస: పప
94-32/1024

94-31/1275

తసడడ:డ రరజజసదడ పడసరద మవశ
ఇసటట ననస:APT NO. 105
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: గగసప షపక
ఇసటట ననస:at agraharam
వయససస:24
లస: పప

9453 NDX2474120
పపరర: రరయయలల వరకల
భరస : దతవదస వరకల
ఇసటట ననస:D NO 3-19-22
వయససస:49
లస: ససస స

9443
పపరర: రగహహత మవశ

తలర : నతగ మణణ రరమనతధస రరమనతధస
ఇసటట ననస:A.T.Agraharam
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరజసదడ బబబబ కలపరల
ఇసటట ననస:D.NO 3-4-259,
వయససస:48
లస: ససస స

94-31/732

94-195/743

94-192/1344 9446 NDX2965804
9445 NDX2739456
పపరర: వనజషరవ రరమనతధస రరమనతధస
పపరర: మసరసన ససజయద

తసడడ:డ మహన శకనవరస కలమమర దదర
ఇసటట ననస:CHALLAVARIPALEM
వయససస:21
లస: ససస స

9456 NDX2583797
పపరర: హహమజ పరమరరస

94-196/1075

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 6
వయససస:19
లస: పప
94-192/1127

9440 NDX2845451
పపరర: లకడమ తడవనణణ డడరసగబల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప డడరసగబల
ఇసటట ననస:0-00
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలర సయద
ఇసటట ననస:Apt 403
వయససస:53
లస: పప

తలర : లకడమ మబరకకసడ
ఇసటట ననస:Apt No 3802
వయససస:35
లస: పప
9447 NDX2805836
పపరర: జయ రరజ మసడడతతక

94-31/741

తసడడ:డ యయసయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:0-00
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపపషటబలమ
ఇసటట ననస:000000
వయససస:50
లస: పప
9444
పపరర: వనసకట రరస మబరకకసడ

9439 NDX2599827
పపరర: సరగర బబబబ యసపరరల

9464 NDX2399038
పపరర: లలమ పడసరద కకలగరన

94-176/1295

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:D NO 26-34-21/C
వయససస:37
లస: పప
94-178/1109

9467 NDX2906881
పపరర: ధనలకడమ సరగరనతబబ ఈనత

94-179/1233

భరస : వనసకట రరవప సరగరనతబబ ఈనత
ఇసటట ననస:D NO 26-35-52/4
వయససస:29
లస: ససస స

Page 174 of 332

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28

9468 NDX2757029
పపరర: వనసకట రరవప సరగరనతబబ ఈనత

94-180/2036

తసడడ:డ చలమయఖ సరగరనతబబ ఈనత
ఇసటట ననస:D NO 26-35-52/4
వయససస:33
లస: పప
9471 NDX3048022
పపరర: లకకమదడవ తతటట

94-180/2037

94-183/1202

94-31/1251

9475 NDX3193786
పపరర: శభలకడమ నకసల

9478 NDX2564656
పపరర: తరరపతరరవప చసదడగరరర

9481 NDX2394948
పపరర: బషసరరననసర షపక

94-196/862

9484 NDX2541522
పపరర: రజచల అనసహఖ బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ కకట
ఇసటట ననస:D-NO 81
వయససస:61
లస: పప

9487 NDX3268547
పపరర: అనసరరధ కకట

94-195/678

తసడడ:డ షపక అహమద
ఇసటట ననస:D NO 89-4-461/1
వయససస:48
లస: పప

94-196/863

9493 NDX2759207
పపరర: తరరపత రరడడడ దరజడర

తసడడ:డ కరస సససగ
ఇసటట ననస:D.NO.91-2-46, H.NO.5
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ దరజడర
ఇసటట ననస:D NO 91-3-98
వయససస:42
లస: పప

9495 NDX2756963
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఏనతగసటట

9496 NDX3022399
పపరర: నరమల జజఖత నసబమరర

94-196/1014

భరస : సససదర సససగ నసబమరర
ఇసటట ననస:D.No.92-20-1763
వయససస:33
లస: ససస స

9476 NDX3141397
పపరర: శకనవరస రరవప కకలపరకలల

94-31/1250

9479 NDX2557973
పపరర: నరసససహ రరవప ఓరరచ

94-31/990

తసడడ:డ వనసకటపత ఓరరచ
ఇసటట ననస:DNO-26-45-75
వయససస:42
లస: పప
9482 NDX2541514
పపరర: పరరశతమమ బతష
స ల

94-196/861

9485 NDX2474260
పపరర: కలషన కపషల

94-198/925

భరస : బల కకసడయఖ కపషల
ఇసటట ననస:D NO 26-47-16
వయససస:26
లస: ససస స
94-193/1411

9488 NDX2679389
పపరర: కకటటశశర రరవప ఈదసపలర

94-193/1199

తసడడ:డ ససబబయఖ లమతడ ఈదసపలర
ఇసటట ననస:DNo87-1 Ward 25
వయససస:71
లస: పప
94-194/1536

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:D-NO 89-4-509
వయససస:54
లస: ససస స
94-195/882

94-178/1108

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D.No.26-46-23
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:D-NO 86
వయససస:53
లస: ససస స

94-194/1070 9490 NDX3225323
9489 NDX2452290
పపరర: ఇఫపవ కర అహమద మహమమద
పపరర: అనసరరధ కకట

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఏనతగసటట
ఇసటట ననస:D NO 91-7-376
వయససస:38
లస: పప

94-31/988

భరస : శవ శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D.No.26-46-23
వయససస:31
లస: ససస స
94-193/1405

9473 NDX2768513
పపరర: శకలకడమ తతకల

తసడడ:డ ససరఖ రరవప కకలపరకలల
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-65/8
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బషసద షపక
ఇసటట ననస:D NO 26-46-1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D.No.26-46-23
వయససస:32
లస: పప

9492 NDX3221983
పపరర: ససరజత సససగ

94-30/1352

Deleted

94-31/991

94-178/1106

భరస : వజయ తతకల
ఇసటట ననస:D NO 26-35-67
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల చసదడగరరర
ఇసటట ననస:D NO 26-45-55
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:DNO-26-45-75
వయససస:31
లస: ససస స

9486 NDX3248291
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

94-178/1107

తసడడ:డ రసగయఖ నకసల
ఇసటట ననస:D.NO.26-44-65/8
వయససస:46
లస: ససస స

9480 NDX2558088
పపరర: పరవత ఓరరచ

9483 NDX2541506
పపరర: శవ శసకర రరవప బతష
స ల

9472 NDX2888055
పపరర: శకలకడమ తతకల

9470 NDX3050812
పపరర: శకనవరస రరవప తతటట

తసడడ:డ యమగయఖ తతటట
ఇసటట ననస:D NO 26-35-62
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ తతకల
ఇసటట ననస:D NO 26-35-67
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడల రరడడడ పపల
ఇసటట ననస:D NO 26-35-123
వయససస:25
లస: ససస స
9477 NDX2975027
పపరర: రరమ చసదడ నతగజశశర కలమమర
మసచల
తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ మసచల
ఇసటట ననస:D-NO26-45-16/6
వయససస:59
లస: పప

94-184/1546

భరస : నతసరయఖ మరరయసపలర
ఇసటట ననస:D NO 26-35-52/6
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతటట
ఇసటట ననస:D NO 26-35-62
వయససస:28
లస: ససస స
9474 NDX2759660
పపరర: ససభబషసణ పపల

9469 NDX2749240
పపరర: నతగ లకడమ మరరయసపలర

9491 NDX3221835
పపరర: అమకత జజఖత సససగ

94-195/881

తసడడ:డ ససరజత సససగ
ఇసటట ననస:d.no 91-2-46 H.NO 5
వయససస:25
లస: పప
94-193/1369

9494 NDX2783793
పపరర: వనసకటరరవమమ దరజడర

94-193/1370

భరస : తరరపత రరడడడ దరజడర
ఇసటట ననస:D NO 91-3-98
వయససస:36
లస: ససస స
94-192/1347

9497 NDX3210549
పపరర: వనయ కలమమర కరకరన

94-32/1356

తసడడ:డ కజ చనన వనసకయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:D NO.98-4-24
వయససస:41
లస: పప
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94-196/635

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:D No 114-2-41
వయససస:33
లస: ససస స
9501 NDX2395333
పపరర: తడవనణణ రరచమలర

94-192/1064

భరస : శకకరనస రరచమలర
ఇసటట ననస:D.NO:26-33-33/3
వయససస:24
లస: ససస స
9504 NDX2607745
పపరర: ఫలల
ర ణ సరయ నలజజల

94-32/1027

తసడడ:డ రమమశ నలజజల
ఇసటట ననస:DOOR 15-10-208
వయససస:19
లస: పప
9507 NDX2567055
పపరర: శకనవరస లగడపరటట

9499 NDX2525020
పపరర: కకషర మహన కకతస

94-30/944

94-162/1449

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 230/A2 FLAT NO 502
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శసకర నతరరయణ గగరరరల
ఇసటట ననస:D.NO.958-245 F NO.402
వయససస:27
లస: పప

9502 NDX3028065
పపరర: మధసససధతన రరవప మరరక

9503 NDX2394633
పపరర: మమధవరరడడడ తయగమర

94-192/1346

94-196/544

తసడడ:డ అయఖనన మరరక
ఇసటట ననస:D NO:94-8-354/1 1ST FLOOR
వయససస:33
లస: పప

తలర : ససజజతరరడడడ తయగమర
ఇసటట ననస:D-NO:MIG-271
వయససస:28
లస: పప

9505 NDX2592400
పపరర: మమనక నరరల

94-161/837
9506 NDX2112050
పపరర: వనసకట రఘబరరస దరరమడడగబ

94-31/992

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నరరల
ఇసటట ననస:DOOR 15-128
వయససస:18
లస: ససస స
94-30/1114

9500 NDX2973006
పపరర: శవరరస కకషర గగరరరల

9508 NDX2364248
పపరర: పదతమవత మమడ

తసడడ:డ గబరరనతథస దరరమడడగబ
ఇసటట ననస:DOOR 93-100 FLAT NO 102
వయససస:47
లస: పప
94-194/1071

9509 NDX2380822
పపరర: శరసత రరజ సజర

94-196/545

తసడడ:డ వనసకట సరయ కకషర కలమమర లగడపరటట
ఇసటట ననస:DOOR 122-4-370
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమధవ మమడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-46-61/7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ సజర
ఇసటట ననస:DOOR NO 26-46-61/7
వయససస:33
లస: పప

9510 NDX3167731
పపరర: నరసససహరరవప పసలర కరర

9511 NDX2609279
పపరర: నతగ శక హరన అకరవరరపప

9512 NDX2552743
పపరర: నతగ పదదమన పప తషకకచ

94-30/1353

తసడడ:డ మల కకసడయఖ పసలర కరర
ఇసటట ననస:door no :2-16-70
వయససస:40
లస: పప
9513 NDX2681773
పపరర: రవన పరవపలకరర

94-192/1129

తసడడ:డ రవ పడసరద అకరవరరపప
ఇసటట ననస:Door Number 3-27-14
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణ కలమమర తతమబలకరర
ఇసటట ననస:DR NO 9-8-366
వయససస:47
లస: ససస స
94-30/1116

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరవపలకరర
ఇసటట ననస:DR NO 26-46-3 1 LANE
వయససస:19
లస: ససస స

9514 NDX2569689
పపరర: ఏ ఏస ఏస పస పవనకలమమర
శరససస స ఘటస
తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఘటస
ఇసటట ననస:DR.NO.90-4-529
వయససస:18
లస: పప

9516 NDX2395028
పపరర: వననద కలమమర రరడడ వజడల

9517 NDX2395044
పపరర: శకకరసత రరడడడ వజడల

94-195/681

94-195/739

94-195/680

94-30/1115

9515 NDX2395077
పపరర: భబససర కలమమరర వజడల

94-195/679

భరస : అమర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:DR NO - 91-2-51,FLAT NO 401
వయససస:52
లస: ససస స
9518 NDX2394971
పపరర: అమర రరడడడ వజడల

94-195/682

తసడడ:డ అమర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:DR NO - 91-2-51,FLAT NO 401
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అమర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:DR NO-91-2-51,FLAT NO 401,
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ రరడడ వజడల
ఇసటట ననస:DR NO-91-2-51,FLAT NO 401,
వయససస:58
లస: పప

9519 NDX3192317
పపరర: అశశక కలమమర వపరసపటబపప

9520 NDX3198124
పపరర: కకటటశశరమమ వపరసపటబపప

94-196/1070
9521 NDX3204625
పపరర: అశశక కలమమర వపరసపటబపప

94-195/853

తసడడ:డ ఆసజననయబలల వపరసపటబపప
ఇసటట ననస:Dwaraka susela Nilayam,NGOs
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల వపరసపటబపప
ఇసటట ననస:Dwaraka Susela Nilayam,NGOs
వయససస:57
లస: ససస స

94-196/1071 9523 NDX3004785
9522 NDX3205382
పపరర: అశశక కలమమర వపరసపటబపప
పపరర: పడణణత బదతనతపపరర

Deleted

తసడడ:డ ఆసజననయబలల వపరసపటబపప
ఇసటట ననస:Dwaraka susela Nilayam,NGOs
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బదతనతపపరర
ఇసటట ననస:FF1, Sai Maruthi
వయససస:19
లస: ససస స

9525 NDX2916005
పపరర: మమధవరరవప వరడపలర

9526 YAV3910578
పపరర: కకషర పడసరద కకతస పలర

94-195/855

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:FLAT 101 LIVIN PALM GROV A
వయససస:34
లస: పప

94-195/854

94-196/1015

తసడడ:డ ఆసజననయబలల వపరసపటబపప
ఇసటట ననస:Dwaraka susela Nilayam,NGOs
వయససస:31
లస: పప
9524 NDX2902906
పపరర: లల వనసకట కలమమర పరరమ

94-30/1358

తసడడ:డ వజయ కలమమర పరరమ
ఇసటట ననస:FLAT 4 4 TH BALOCK
వయససస:21
లస: పప
94-193/1371

తసడడ:డ శక రమబలల కకతస పలర
ఇసటట ననస:FLAT 103, SRI SAI HOMES
వయససస:54
లస: పప

9527 NDX2602381
పపరర: లలమధర ఈదల

94-30/1117

తసడడ:డ పడభబకర ఈదల
ఇసటట ననస:Flat 106
వయససస:18
లస: పప
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9528 NDX3183910
పపరర: శవరన పడగడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-194/1491

9529 NDX3185063
పపరర: శవరన పడగడ

94-194/1492

9530 NDX3155496
పపరర: ఉమ రరణణ పడగడ

94-194/1485

తసడడ:డ లకమణ రరవప పడగడ
ఇసటట ననస:flat107, 4th floor, lotus park apa
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప పడగడ
ఇసటట ననస:flat107, 4th floor, lotus park apa
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకమణ పడగడ
ఇసటట ననస:flat 107 , lotus park apartment
వయససస:55
లస: ససస స

9531 NDX3154564
పపరర: ఉమ రరణణ పడగడ

9532 NDX3058500
పపరర: పకథదశ రరజ పరలకకడడటట

9533 NDX3057676
పపరర: వర రరజ శశఖర పరలకకడడటట

94-198/1111

94-31/1252

94-31/1253

భరస : లకమణ పడగడ
ఇసటట ననస:flat 107 , lotus park apartments
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: సరయ కకషర పరలకకడడటట
ఇసటట ననస:flat 108 krishna deepika enclave
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: సరయ కకషర పరలకకడడటట
ఇసటట ననస:flat 108 krishna deepika enclave
వయససస:31
లస: పప

9534 NDX3037256
పపరర: సరయ కకషర పరలకకడడటట

9535 NDX3200276
పపరర: కవఖ వరససరరడడడ

9536 NDX3191558
పపరర: కవఖ వరససరరడడడ

94-31/1254

తసడడ:డ పకథదశ రరజ పరలకకడడటట
ఇసటట ననస:flat 108 krishna deepika enclave
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమనదస వరససరరడడ
ఇసటట ననస:flat-214, 26-46-141
వయససస:25
లస: ససస స

9537 NDX3066354
పపరర: కనకర దసరర పరడడ

9538 NDX3051778
పపరర: శకనవరస రరవప పడడ

94-196/1016

భరస : పదమ నతభబస పరడడ
ఇసటట ననస:FLAT 232
వయససస:55
లస: ససస స
9540 NDX3105830
పపరర: రరజత ఇససరజదబ ద

94-196/1017

94-30/1359

94-30/1361

94-30/1360

94-30/1381

94-32/1029

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద వరససరరడడ
ఇసటట ననస:FLAT D2
వయససస:19
లస: పప

9547 NDX2601763
పపరర: సరయ శక వరన గడడడ

9548 NDX2394708
పపరర: సకజన పపలపరటట

94-30/1118

9553 NDX2721884
పపరర: వననన కకటట రరడడ

9556 NDX2912665
పపరర: శశశత మరఖద
భసధసవప: బబలలశశర రరడడడ వనసగళ
ఇసటట ననస:FLAT No.101
వయససస:31
లస: ససస స

94-196/546

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 002 BHUVIJA HOME
వయససస:23
లస: ససస స
94-196/1023

94-194/1488
9551 NDX3000874
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవతయమర

తసడడ:డ కకషర మమరరస తరరవతయమర
ఇసటట ననస:Flat No.4
వయససస:53
లస: పప
94-30/1363

తసడడ:డ లసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:64
లస: పప
94-192/1348

94-196/1059
9542 NDX3051844
పపరర: ససజవ కలమమర రరడడడ కరగరతపప

భసధసవప: తడజససశతత సరగజ చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 503, D.NO.90-4-524
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసదబవల రరజ మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO-003
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసగల రరడడడ పప సపమ
ఇసటట ననస:FLAT NO-5C,
వయససస:67
లస: పప

భరస : బబలలశశర రరడడడ వనసగళ
ఇసటట ననస:FLAT No.101
వయససస:32
లస: ససస స

94-196/1058

9545 NDX2686996
పపరర: సరయ దదననశ వరససరరడడ

9550 NDX3009503
పపరర: జజఖత మమకల

9555 NDX3008877
పపరర: భబరర వ మరఖద

తసడడ:డ డతనయల జడ
ఇసటట ననస:FLAT 302
వయససస:50
లస: పప

9544 NDX2912202
పపరర: శవ పడసరద చతగసటటపరటట

9549 NDX3009479
పపరర: పసదబవల రరజ మమకల
తసడడ:డ ఆవపలయఖ మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO-003
వయససస:68
లస: పప

94-31/994

తలర : శక లకడమ
ఇసటట ననస:flat 401,26-46-158/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బబబబ గడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 2
వయససస:23
లస: ససస స

94-196/1022

9539 NDX2595890
పపరర: ఫసలప జడ

భరస : ససజవ కలమమర రరడడడ కరగరతపప
ఇసటట ననస:flat 401, 26-46-158/2
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: శరసత అరసరడ
ఇసటట ననస:FLAT NEM 109 R-IV SKYALRK
వయససస:48
లస: పప

9552 NDX2995710
పపరర: కజశవపలల రరడడడ పప సపమ

94-196/1057

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:Flat 407
వయససస:65
లస: ససస స
9546 NDX3077997
పపరర: శకనవరస దదడ ణసరరజ

9541 NDX3075942
పపరర: రరజత ఇససరజదబ ద

94-196/1026

తసడడ:డ రరమనదస వరససరరడడ
ఇసటట ననస:flat-214, 26-46-141
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనతభస పడడ
ఇసటట ననస:Flat 232
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససజవ కలమమర రరడడడ కరగరతపప
ఇసటట ననస:flat 401,26-46-158/2
వయససస:32
లస: ససస స
9543 NDX3073905
పపరర: నతగమణణ మలర సపరటట

94-195/862

9554 NDX2716025
పపరర: శశభన సపలలవదద

94-32/1032

తసడడ:డ రరజయఖ సపలలవదద
ఇసటట ననస:Flat No-101
వయససస:51
లస: పప
94-192/1349

9557 NDX2867505
పపరర: హనసమసత రరవప అడబబల

94-195/859

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అడబబల
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:79
లస: పప
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94-195/860

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అడబబల
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:52
లస: పప
9561 NDX3088929
పపరర: ససబబ రరవప కకలర మరర

94-196/1060

94-30/1122

9562 SSY0742503
పపరర: ససజజత పతడళళ

9566
పపరర: జయ పడభబకర జడస

9568 NDX2572972
పపరర: ససజజత చరరమమమళర

భరస : నతగర రరడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:45
లస: ససస స
9573 NDX2845162
పపరర: రతన శశఖర బబబబ యననస

9571 NDX2845154
పపరర: చసదడధర యననస

94-195/861

9576 NDX2600088
పపరర: శకనవరస రరవప శఖమకకలర

94-31/999

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర గబపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 202
వయససస:45
లస: పప

9574 NDX2592855
పపరర: వశశనతథ మమరరస ఈమన

94-31/995

తసడడ:డ వరర రరడడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:flat no. 205
వయససస:76
లస: పప

94-193/1375

94-31/1260

9585 NDX3010030
పపరర: కజశవ మబరళ కకషర గగవసదస

94-196/1019

Deleted

తలర : పపషరషవత దడగరలమ
ఇసటట ననస:Flat no. 244, 91-8-402
వయససస:68
లస: పప

94-31/1257

9572 NDX2846905
పపరర: రరజ కలమమరర యననస

94-194/1489

భరస : రతన శశఖర బబబబ యననస
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:50
లస: ససస స
94-31/996

94-31/733
9575 NDX2372373
పపరర: నరసససహ మమరరస చరరమమమళళ

తసడడ:డ ససతతరరమ మమరరస ఈమన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 2ND FLOOR
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వ ఎన పడసరద చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 LAKSHMI GRAND
వయససస:36
లస: పప

9577 NDX3133618
పపరర: భగఖలకడమ అసదడ

9578 NDX2983153
పపరర: భవఖ కరమశశటట

94-30/1365

9580 NDX2698702
పపరర: శకనవరస డడవ

9583 NDX2840056
పపరర: షపక ఖదర పరష షపక

94-198/1113

తసడడ:డ హరనథ ససబడహమణఖస కరమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:19
లస: ససస స
94-30/1123

9581 NDX2942688
పపరర: మహమమద హససన బబగబమ
మహమమద
భరస : షపక ఖమదర పరష షపక
ఇసటట ననస:Flat no. 212
వయససస:43
లస: ససస స

94-31/1259

94-31/1261

9584 NDX3010014
పపరర: కజశవ మబరళ కకషర గగవసదస

94-196/1018

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ డడవ
ఇసటట ననస:FLAT NO-208
వయససస:55
లస: పప

9582 NDX2944189
పపరర: మహమమద హససన బబగబమ
మహమమద
భరస : షపక ఖమదర పరష షపక
ఇసటట ననస:Flat no. 212
వయససస:43
లస: ససస స

9569 NDX2828325
పపరర: నతగర రరడడడ బబ రరక
తసడడ:డ మబసలమరరడడడ బబ రరక
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ దచజవరల
ఇసటట ననస:Flat No 203 skylark
వయససస:41
లస: ససస స
94-30/1119

94-194/1533

తసడడ:డ చనననజ రరవప జడస
ఇసటట ననస:flat NO 111
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రతన శశఖర బబబబ యననస
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస యననస
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:57
లస: పప

9579 NDX2568707
పపరర: మలమరరరడడడ బబ లమర

94-31/1255

భరస : ేరేసబబబబ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:40
లస: ససస స
94-31/1258

94-31/734

9565 NDX3001591
పపరర: మహహసదడ నతథ పసరల

9567 NDX3142882
పపరర: కలలవ శకధర కలలవ
తసడడ:డ నతగభబషణస కలలవ
ఇసటట ననస:FLAT NO 158
వయససస:48
లస: పప

9563 NDX2388478
పపరర: రరజజ రరవప చతమరరస

తసడడ:డ శకరరమబలల చతమరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 104, VISWASAI RESI
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పసరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 109
వయససస:31
లస: పప

94-195/856

94-30/1364

94-198/1112
9560 NDX2882462
పపరర: సరయ వర శకనవరస బదదన
డ తథ
వజర
తలర : లకడమ కలమఖణణ వజర
ఇసటట ననస:flat no 101
వయససస:18
లస: పప

భరస : పరరఱ సరరధద పతడళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104 SVR S NESTLE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.106 HARIKA HOMES
వయససస:51
లస: పప

9570 NDX2828366
పపరర: నరమల బబ రరక

94-196/1024

తసడడ:డ రరమ కకషర అడబబల
ఇసటట ననస:FLAT NO-101
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:82
లస: పప
9564 NDX2603470
పపరర: శరఖమల రరవప ఆలపరటట

9559 NDX2867539
పపరర: సరయ కకషర అడబబల

భసధసవప: మహమమద హససన బబగబమ మహమ
ఇసటట ననస:Flat no. 212
వయససస:42
లస: పప

తలర : పపషరషవత దడగరలమ
ఇసటట ననస:Flat no. 244, 91-8-402
వయససస:68
లస: పప

9586 NDX2566644
పపరర: శకదడవ మదసగ

9587 NDX2640183
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటకస

94-30/1124

భరస : నతగజశశర రరవప మదసగ
ఇసటట ననస:flat no306 Krishna dipika
వయససస:57
లస: ససస స

94-30/1002

తసడడ:డ బబలవనసకట నరరస
ఇసటట ననస:FLATNO316 DNO2-5-393
వయససస:50
లస: పప
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94-30/1362 9589 NDX2972305
9588 NDX2879146
పపరర: ససమబబల ఏమ ఏల గబసటటపలర
పపరర: సశపనజజఖఠర వనలననన

తసడడ:డ వనసకట సరయ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO - 401
వయససస:39
లస: ససస స
9591 NDX0114090
పపరర: జయ వససత లమల షర

94-30/1366

భరస : వనసకటరమణ వనలననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:37
లస: ససస స
94-193/1119

9592 NDX0046664
పపరర: షర వససతలమల మహనతరల

9590 NDX2970911
పపరర: వనసకటరమణ వనలననన

94-30/1379

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనలననన
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:48
లస: పప
94-193/1120

9593 NDX3012614
పపరర: సతశ పడసరద తవరరర

94-193/1373

తలర : వససత లమల మహన లమల షర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ షర మహనతరల జవత మహనతరల
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషర పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:Flat no 402
వయససస:39
లస: పప

9594 NDX2978971
పపరర: సతశ పడసరద తవరరర

9595 NDX2978948
పపరర: ససధఖ దడవ తవరరర

9596 NDX2982411
పపరర: ససధఖ రరణణ పప సదసరర

94-194/1486

తసడడ:డ రరఢ కకషర పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:39
లస: పప
9597 NDX2946853
పపరర: రవసదడ బబబబ వరకర

భరస : సతశ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:34
లస: ససస స
94-195/857

తసడడ:డ కకషర మమరరస వరకర
ఇసటట ననస:Flat No. 402
వయససస:60
లస: పప
9600 NDX2903748
పపరర: మహహత కకసడమబదద

94-193/1374

9601 NDX2758795
పపరర: శరరద అనసమరరర

94-196/865

94-30/1376

9604 NDX2930725
పపరర: రసగరరరవప బబ డపరటట

భరస : హరర బబబబ గగబమబరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:50
లస: ససస స
94-30/1373

94-30/945
9602 NDX2517969
పపరర: వనసకట లకడమ పపరర సససదరర
వసగల
భరస : వనసకట అననపపరర నసద శరససస స
ఇసటట ననస:FLAT NO 404 NEO MAGNIFIQU
వయససస:63
లస: ససస స

94-30/1374

9605 NDX2742450
పపరర: మలర శశరర బబ డపరటట

94-30/1375

9607 NDX2743003
పపరర: రవ శసకర బబబబ బబ డపరటట

9608 NDX2742948
పపరర: శకదడవ బబ డపరటట

9609 NDX2955391
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరచ

9610 NDX2797538
పపరర: శక లకడమ పడణణత బకసదతవనస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓరరచ
ఇసటట ననస:FLAT NO-408,R-1
వయససస:56
లస: పప

94-30/1367

భరస : రసగ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.405 BLOCK R3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:flat no.405 block R3
వయససస:40
లస: పప

94-30/1380

9599 NDX3112364
పపరర: బల గగరర గగబమబరర

తసడడ:డ కకటట లసగస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.405 BLOCK R3
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.405 BLOCK R3
వయససస:40
లస: పప

9612 NDX3153756
పపరర: డడవ రమలకడమ

94-195/858

తసడడ:డ గగవసద రరజలల అనసమరరర
ఇసటట ననస:Flat No. 404
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమమర పససదదపప డ ల
ఇసటట ననస:Flat.no.405
వయససస:29
లస: ససస స
9606 NDX2800449
పపరర: రవ శసకర బబబబ బబ డపరటట

9598 NDX2946069
పపరర: శక కలమమరర వరకర

94-194/1490

భరస : వర బడహమస పప సదసరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ వరకర
ఇసటట ననస:Flat No. 402
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత కకసడమబదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:21
లస: ససస స
9603 NDX2670149
పపరర: లకడమ కలమమర పససదదపప డ ల

94-194/1487

94-30/1377

భరస : రవ శసకర బబబబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.405 BLOCK R3
వయససస:34
లస: ససస స
94-30/1368

తసడడ:డ మబరళ కకషర బకసదతవనస
ఇసటట ననస:FLAT NO 411 R4
వయససస:20
లస: ససస స

9611 NDX3160603
పపరర: బకసదతవనస మబరళ కకషర

భరస : బకసదతవనస మబరళ కకషర
ఇసటట ననస:FLAT NO 411 SKYLARK TOWE
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వశశనతథ సతఖ కలమమర చచదవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయససస:42
లస: ససస స

9615 NDX3219052
పపరర: పడశరసత నకకరరకసటట

9616 NDX3114188
పపరర: హహహమమవత ఇనగసటట

9617 NDX2808343
పపరర: గబరర సరసశత మడతల

94-30/1407

భరస : వనసకటటష నకకరరకసటట
ఇసటట ననస:flat no 502 d.no 9-2-129
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఇనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:82
లస: ససస స

94-30/1369

తసడడ:డ బకసదతవనస రసగ చతరరఖలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 411 SKYLARK TOWE
వయససస:51
లస: పప
9614 NDX3098423
పపరర: వశశనతథ సతఖ కలమమర
చచదవరపప
తసడడ:డ రరమరరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 501
వయససస:42
లస: పప

94-30/1370

9613 NDX3097755
పపరర: షబన తబసససస షపక

94-30/1378

94-196/1020

94-30/1371

94-196/1021

94-31/1266

భరస : కకసడత రరడడడ రరవ
ఇసటట ననస:FLATNO-505
వయససస:21
లస: ససస స
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94-196/864

తసడడ:డ అసకమమరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:FLAT NO 514
వయససస:19
లస: పప
9621 NDX2780021
పపరర: వనసకట సనత వలలరరర

94-31/1263

తసడడ:డ వలలరరర అసజ బబబబ
ఇసటట ననస:Flat number 101
వయససస:19
లస: పప
9624 NDX2668960
పపరర: చసదడ మనస ఠరలమపడగడత

తసడడ:డ తరరపత రరయబడడ దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO GF 2
వయససస:21
లస: ససస స

9620 NDX2602183
పపరర: వనసకట నతగ శక ససరఖ తడజ శక
మటట పలర
తసడడ:డ రఘబ వనసకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:FLAT NO. S2
వయససస:19
లస: ససస స

9622 NDX2931954
పపరర: తతటటరరడడడ కకశశర రరడడడ

9623 NDX2842151
పపరర: రరజఖ లకడమ పరడడ

94-192/1379

9625 NDX2929305
పపరర: ససదఖ దడవ తవరరర

94-195/863

9628 NDX2953917
పపరర: నరరసదడ రరడడడ శసగసపలర
తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 202
వయససస:26
లస: పప

9630 NDX2905750
పపరర: ససలలఖ గబతతస

9631 NDX2945665
పపరర: రరజజసదడ పడసరద గబతతస

94-193/1378

భరస : బబబబ రరజజసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:FLOT 303
వయససస:66
లస: ససస స
94-30/1384

9634 NDX2721934
పపరర: నతగ రరణణ ససగస

94-193/1377

9637 NDX2407880
పపరర: రవ పడసరద నలర పననన

94-196/1025

9626 NDX2915858
పపరర: రరఢ కకషర కరవపరర

94-31/1265

భసధసవప: ఉమ కరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 405,
వయససస:41
లస: పప
94-30/1383

9629 NDX3074119
పపరర: రరచపపడడ అఖల

94-32/1358

భరస : జనతరఱ న వనసకటపషయఖ అఖల
ఇసటట ననస:FLOT 202
వయససస:32
లస: ససస స
94-198/1114

9632 NDX2905776
పపరర: అనసతలకడమ వరససరరడడ

94-193/1379

భరస : భమపత రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT 404
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/1493

భరస : వజయ భబససర రరడడడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 47
వయససస:38
లస: ససస స
94-194/1073

94-30/1121

తసడడ:డ పదమ నతభస పరడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 232
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:FLOT 303
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరస బబబబ
ఇసటట ననస:flot 501
వయససస:49
లస: ససస స
9636 NDX2407906
పపరర: హరరత నలర పననన

94-31/1264

భరస : సతశ పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:Flat number 402
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరసదడ
ఇసటట ననస:FLOT 101 LIVIN PALM GROV A
వయససస:30
లస: ససస స

9633 NDX3105814
పపరర: శరరద యరర గడడ

94-32/1031

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:flat number 202
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కరమరరజ ఠరలమపడగడత
ఇసటట ననస:FLAT Number 401
వయససస:19
లస: ససస స
9627 NDX2915833
పపరర: జజఖత వరడపలర

9619 NDX2593770
పపరర: సడవసత దదపషలపపడడ

9635 NDX2969640
పపరర: ధరమ రరపపశ గగగబలమమడడ
భసధసవప: కకషర కలమమరర
ఇసటట ననస:FLOT NO. 60/A
వయససస:25
లస: పప

94-194/1074

9638 NDX3111945
పపరర: భబవనతరరయణ మవశ

భరస : రవపడసరద నలర పననన
ఇసటట ననస:FLOT NO-102,SRIBHUVIJA HO
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ నలర పననన
ఇసటట ననస:FLOT NO-102,SRIBHUVIJA HO
వయససస:48
లస: పప

9639 NDX3134020
పపరర: దతల నతయబడడ కరలర మ

94-195/555 9641 NDX3283702
9640 JBV0982587
పపరర: వ ఏ ఎస రరమ పడసరద తషరర పరటట
పపరర: వనసకట రరఘవరరవప తషరర పరటట

94-194/1494

తసడడ:డ ససతత రరమబలల కరలర మ
ఇసటట ననస:Flot No191
వయససస:45
లస: పప
9642 NDX2589497
పపరర: దదపసస అతతట

94-30/1125

భరస : జయ రరజ మసడడతతక
ఇసటట ననస:FLOT NO 401
వయససస:37
లస: ససస స
9645 NDX2800639
పపరర: మహనరరవప కకలర
తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:Flot number 105
వయససస:54
లస: పప

94-30/1385

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మవశ
ఇసటట ననస:FLOT NO 104
వయససస:47
లస: పప
94-195/556

తసడడ:డ వనసకట రరఘవ రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLOT no303 4thfloor
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO303. 4thfloor
వయససస:66
లస: పప

9643 NDX2589513
పపరర: వజయలకడమ కరకరన

9644 NDX1240696
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటటపరటట

94-32/1033

భరస : మణణకసఠ మసడడతతక
ఇసటట ననస:FLOT NO 401
వయససస:23
లస: ససస స
94-31/1267

94-195/864

9646 NDX2572121
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప అటట
ర రర

94-195/740

తసడడ:డ మబరహరరరరవప
ఇసటట ననస:FLOT NO 501
వయససస:57
లస: పప
94-32/1028

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:F.No.1,Srikrishnaresidenc
వయససస:60
లస: పప

9647 NDX2993962
పపరర: వనసకట రమమశ అడడ గరరర

94-30/1354

తసడడ:డ గబరరనతథస అడడ గరరర
ఇసటట ననస:F NO . 101
వయససస:33
లస: పప
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9648 NDX2748770
పపరర: పడసరద రరవప గబసటటరర

94-30/1355

తసడడ:డ సరసబయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:F NO 106
వయససస:55
లస: పప
9651 NDX3108677
పపరర: భబససర కసబబల

94-30/1357

భరస : పడసరద రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:46
లస: ససస స
94-198/1110

భసధసవప: తరరపత రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:F.NO - 301
వయససస:39
లస: పప
9654 NDX2740074
పపరర: రరణబక మమరస

9649 NDX2748903
పపరర: అరరణ గబసటటరర

94-194/1496

9652 NDX2596476
పపరర: జమల బబగబమ మహమమద

9650 NDX2760502
పపరర: కవత మవశ

భరస : వనసకట ససబబరరడడడ మవశ
ఇసటట ననస:F NO 202 LAKSHMI GRAND
వయససస:49
లస: ససస స
94-31/993

9653 NDX2740066
పపరర: లకడమ మమరస

భరస : ఏస వ ఏన బ ఏమ పడసరద మమరస
ఇసటట ననస:FNO 401 SIRI HOMES
వయససస:42
లస: ససస స

9655 NDX2740082
పపరర: వరసవ మమరస

9656 NDX3257169
పపరర: థతమస ఫసలప

94-194/1497

తసడడ:డ ఏస వ ఏన బ ఏమ పడసరద మమరస
ఇసటట ననస:FNO 401 SIRI HOMES
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వ టట ఫసలపప స
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:44
లస: పప

9657 NDX3257201
పపరర: మకదసల థతమస

9658 NDX3020963
పపరర: నరమల దడవ చలకల

9659 NDX3022779
పపరర: వనధ శకలకడమ చలకల

భరస : థతమస ఫసలప
ఇసటట ననస:F NO 402
వయససస:41
లస: ససస స
9660 NDX2750370
పపరర: శకదడవ వనదతసతస

94-30/1386

94-194/1495

భరస : అసమతషలమర మహమమద
ఇసటట ననస:F.NO.302 KARUMURI RES
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏస వ ఏన బ ఏమ పడసరద మమరస
ఇసటట ననస:FNO 401 SIRI HOMES
వయససస:24
లస: ససస స
94-196/1082

94-30/1356

94-193/1380

94-195/892

94-193/1381

భరస : నరసససహ రరవప చలకల
ఇసటట ననస:FNO 508 SWATHISAI DAISY
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నతగ రరజ చలకల
ఇసటట ననస:FNO 508 SWATHISAI DAISY
వయససస:31
లస: ససస స

9661 NDX2407948
పపరర: ససషమసజన ఆరరగర

9662 NDX2407963
పపరర: ధనలకడమ కకల

94-194/1078

94-194/1079

తసడడ:డ నరసససహచతరరఖలల వనదతసతస
ఇసటట ననస:FNO R4-404,
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:G-2,SWATHI SAI APARTMENT
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబససర రరవప కకల
ఇసటట ననస:G-2,SWATHI SAI APARTMENT
వయససస:58
లస: ససస స

9663 NDX2407997
పపరర: శకనవరసరరవప కకలమ

9664 NDX3250602
పపరర: పపజ గననమననన

94-32/1362

9665 NDX2562692
పపరర: వనసకట సరయ ససదదప
పరమబలపరటట
తసడడ:డ ససబబరరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:G.M.C-81(90-41)
వయససస:20
లస: పప

94-30/1126

94-30/1128

9668 NDX2598811
పపరర: కజశమమ పపరరరర

94-31/1000

94-194/1080

తసడడ:డ శక ఉదయ భబససర రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:G-2,SWATHISAI APARTMENTS
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషర గననమననన
ఇసటట ననస:GF7
వయససస:19
లస: ససస స

9666 NDX2562684
పపరర: తరరణ సరయ పరమబలపరటట

9667 NDX2578565
పపరర: మహహశశర రరడడడ గరడడ

94-30/1127

తసడడ:డ ససబబరరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:G.M.C-81(90-41)
వయససస:18
లస: పప
9669 NDX1566209
పపరర: శవ రరడడ సససహదదడ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గరడడ
ఇసటట ననస:GMC 197
వయససస:19
లస: పప
94-195/686

9670 NDX1981795
పపరర: ససజజత ఆరర

భరస : పపరరరర
ఇసటట ననస:GOPALA KRISHNA PALACE
వయససస:42
లస: ససస స
94-195/687

9671 NDX1566225
పపరర: కవత సససహదదడ

94-195/688

తసడడ:డ వనసకక రరడడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:HAPPY HOMES 91-2-51/102
వయససస:40
లస: పప

భరస : నతగర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:HAPPY HOMES 91-2-51/202
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడ సససహదదడ
ఇసటట ననస:HAPPY HOMES 91-2-51/FLOT
వయససస:33
లస: ససస స

9672 NDX3199197
పపరర: అసజ రరడడడ వజజడల

9673 NDX2773729
పపరర: లమసఖ శక కకలర

9674 NDX2626505
పపరర: షరహర నశరత షపక

94-194/1504

భసధసవప: లకడమపడససన వజజడల
ఇసటట ననస:HIG 8
వయససస:55
లస: పప
9675 NDX2408219
పపరర: లత కరలశ
భరస : హనసమసతరరవప కరలశ
ఇసటట ననస:HIG-49,89/51
వయససస:73
లస: ససస స

94-196/1027

తసడడ:డ పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:HIG 26
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/1083

9676 NDX2742104
పపరర: గగపస కకషర రరడడడ పసటట ట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:H I G 65 1 LANE
వయససస:19
లస: పప

94-194/1168

తసడడ:డ మహమమద మయన షపక
ఇసటట ననస:HIG-28,opp old janatha
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/1500

9677 NDX2538726
పపరర: రరమ తషలశమమ చసకరస

94-194/1082

భరస : వనణబగగపరల రరవప చసకరస
ఇసటట ననస:HIG 75
వయససస:60
లస: ససస స
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94-193/1382

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ససకరరర
ఇసటట ననస:HIG 81
వయససస:39
లస: పప
9681 NDX3181682
పపరర: ససబబరరమయఖ మకరల

94-198/1115

94-194/1546

94-198/1116

9685 NDX2846178
పపరర: గగపసచసద బసడడ

94-192/1374

94-193/1158

తసడడ:డ ససరరసదడ సరహహ
ఇసటట ననస:HNO: M I G 99
వయససస:37
లస: పప

94-193/1383

9683 NDX0046565
పపరర: వనజ కలసఠ పడసరద సప సఠర

94-193/1412

తసడడ:డ వషష
ర వరధన రరవప
ఇసటట ననస:HIG 130
వయససస:53
లస: పప
94-194/1503

తసడడ:డ గబరయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:HIG 131
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన అహమద సయద
ఇసటట ననస:H.NO. 26-40-18/A
వయససస:65
లస: ససస స
9690 NDX2521789
పపరర: బదతఖధర సరహహ

9682 NDX3181195
పపరర: రమలకడమ మకరల

9680 NDX3144441
పపరర: తషలశ బతషల

భరస : అమర చసద బతషల
ఇసటట ననస:HIG 95
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరమయఖ మకరల
ఇసటట ననస:HIG 129
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనజకలసఠ పడసరద
ఇసటట ననస:HIG 130
వయససస:45
లస: ససస స
9687 NDX3264587
పపరర: మహబమ బబ సయద

94-198/1117

తసడడ:డ కకషర భగవరనసలల పటటటస
ఇసటట ననస:HIG-89
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మకరల
ఇసటట ననస:HIG 129
వయససస:72
లస: పప
9684 NDX0113753
పపరర: అనసరరధ శశసఠర

9679 NDX3106390
పపరర: సరసశత పటటటస

9686 NDX3288214
పపరర: బల ససరజశ బబబబ జరఎలడడ

తసడడ:డ కకపరదతనస
ఇసటట ననస:H.No. 3-10-1c, 3rd Lane,
వయససస:44
లస: పప

9688 NDX0779975
పపరర: వర రరఘవ రరవప పరలపరరస

94-195/865

9689 NDX2129766
పపరర: అరవసద పరలపరరస

94-195/866

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:h.no 91-3-115,p no.100
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:HNo.91-3-115, P.no.100
వయససస:22
లస: పప

9691 NDX2988426
పపరర: శవ శరసత పసడయ ఉలర గడడ ల

9692 NDX3010337
పపరర: శవ శరసత పసడయ ఉలర గడడ ల

94-196/1028

భరస : నవన కలమమర ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER 119
వయససస:28
లస: ససస స

94-194/1513 9694 NDX3136645
94-196/1029 9695 NDX3181864
9693 NDX3094315
పపరర: నతగ రరమ చచజతనఖ రరడడ దదసడడటట
పపరర: నతగ సరయ పసడయ రరడడ దదసడడటట
పపరర: లకరబ మమ కకనతతస

9696 NDX2412948
పపరర: వజయ భబససర మమకల

తసడడ:డ చనన అపసష రరడడ దదసడడటట
ఇసటట ననస:L.I.G 8
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/1091

తసడడ:డ వరరసజననయబలల మమకల
ఇసటట ననస:LIG-40
వయససస:39
లస: పప
9699 NDX2452076
పపరర: సరయ కకషర శకనవరస వజజర హ

94-194/1094

భరస : కలమఖణ చకకవరరస మమడడ
ఇసటట ననస:LIG 148
వయససస:27
లస: ససస స

94-194/1514

94-196/547

9703 NDX3199114
పపరర: శసకర పప టటనరర

94-195/689

9706 WWO0687469
పపరర: సరయ పసడయసకర ఈథతకకటబ
భరస : మధసన చకకవరరస మమడడ
ఇసటట ననస:LIG-148
వయససస:23
లస: ససస స

94-195/869

9701 NDX2672566
పపరర: వనసకట నతగ లకడమ చససడడ

94-194/1169

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:L I G -86
వయససస:19
లస: ససస స
94-194/1515

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:LIG 139, 4TH LINE
వయససస:51
లస: పప
94-195/867

9698 NDX2828085
పపరర: లకడమ ససజనఖ ఆరరధసఖల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:Lig-54
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప బబల
ఇసటట ననస:LIG - 75 89-4-580
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:LIG 126
వయససస:21
లస: పప
9705 NDX2984888
పపరర: జజఖషర దడవ మమడడ

9700 NDX2408326
పపరర: సశరరప రరణణ బబలమర

94-198/1119

భరస : రరజ కకనతతస
ఇసటట ననస:LIG-19
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర శరమ తతటపలర
ఇసటట ననస:LIG - 45
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మహన వజజర హ
ఇసటట ననస:LIG-64
వయససస:22
లస: పప
9702 NDX2394815
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

9697 NDX3073830
పపరర: లకడమ కల తతటపలర

94-196/1061

Deleted

భరస : నవన కలమమర ఉలర గడడ ల
ఇసటట ననస:HOUSE NUMBER 119
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన అపసష రరడడ దదసడడటట
ఇసటట ననస:L.I.G-8
వయససస:20
లస: పప

94-193/1424

9704 NDX3199957
పపరర: శసకర పప టటనరర

94-194/1516

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:LIG 139, 4TH LINE
వయససస:51
లస: పప
94-196/884

9707 NDX2522316
పపరర: నసద కకశశర బయమఖవరపప

94-194/1098

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బయమఖవరపప
ఇసటట ననస:LIG 151
వయససస:25
లస: పప
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9708 NDX3093101
పపరర: శకనవరసరరవప గబసటటరర

94-193/1388

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:LIG-155
వయససస:31
లస: పప
94-198/516

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:LIG 173
వయససస:34
లస: ససస స

9712 NDX2544476
పపరర: భవన గగవసదస

94-193/1387

9715 NDX3034774
పపరర: మధస మచచ

9718 NDX2389005
పపరర: ససబబ రరవప గననవరపప

తలర : రమణమమ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:LIG-204,APHB colony
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:LIG-206,89-1/88
వయససస:50
లస: పప

9720 NDX2798858
పపరర: వనసకయమమ చననస శశటట

9721 NDX3200292
పపరర: వరలకడమ గరడడటటరర

94-194/1506

భరస : మబతతఖలల చననస శశటట
ఇసటట ననస:L I G -224
వయససస:88
లస: ససస స
9723 NDX3212552
పపరర: పప షయఖ గరడడటటరర

94-195/868

9724 NDX2389195
పపరర: రజనకలమమరర కకలపరర

94-198/1118

9727 NDX0165480
పపరర: చచజతనఖ కలమమర� పడతసపరటట�

9713 NDX3027588
పపరర: ఆదదలకడమ మచచ

94-193/1386

9716 NDX2806511
పపరర: నవఖ దదపసస తషమమల

94-194/1512

భరస : హరరనతథ తషమమల
ఇసటట ననస:L.I.G-197
వయససస:31
లస: ససస స
94-193/1159

9719 NDX3228319
పపరర: చలమయఖ చచనసనపరటట

94-194/1537

తసడడ:డ రతస యఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:LIG-211
వయససస:32
లస: పప
94-194/1509

9722 NDX3199684
పపరర: పప శయఖ గరడడటటరర

94-194/1517

తసడడ:డ చనతనయన గరడడటటరర
ఇసటట ననస:LIG 242
వయససస:68
లస: పప
94-196/548

భరస : శరఖమ కలమమర కకలపరర
ఇసటట ననస:L I G 250
వయససస:42
లస: ససస స
94-194/1179

94-193/1385

భరస : మలమఖదదడ మచచ
ఇసటట ననస:LIG - 177/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పప శయమ గరడడటటరర
ఇసటట ననస:L I G-242
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చనతనయన గరడడటటరర
ఇసటట ననస:LIG 242
వయససస:68
లస: పప
9726 NDX2946697
పపరర: శకనవరస రరవప పచచవ

94-193/1201

తసడడ:డ మలమఖదదడ మచచ
ఇసటట ననస:LIG - 177/1
వయససస:26
లస: పప
94-193/1389

9710 NDX1311901
పపరర: నతగ మణణ కళరస

భరస : వనసకట రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:L I G-164
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : మమరర ససభబషసణ కరరషరపప
ఇసటట ననస:L.I.G - 176
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మచచ
ఇసటట ననస:LIG - 177/1
వయససస:52
లస: పప
9717 NDX3020815
పపరర: అనసదదప వనలరసకక

94-193/1384

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:L I G -164
వయససస:39
లస: పప

9711 NDX0949560
పపరర: మమధవ దతమమరర

9714 NDX3030327
పపరర: మలమఖదదడ మచచ

9709 NDX1311893
పపరర: వనసకట రరడడడ కళరస

9725 NDX2452175
పపరర: వనసకటటసశరరర బసడతరర

94-194/1103

తసడడ:డ బసడతరర వనసకయఖ బసడతరర
ఇసటట ననస:LIGH 205
వయససస:57
లస: పప
94-194/1544

9728 NDX2982395
పపరర: దసరర వరపడసరద పసచసచక

94-31/1268

తసడడ:డ యలర మసద పచచవ
ఇసటట ననస:0 LINE HOUSING BOARD
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:0 LINE HOUSING BOARD
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వఠలలశశర రరవప పసచసచక
ఇసటట ననస:Manisha Nilayam 323
వయససస:32
లస: పప

9729 NDX3269446
పపరర: శకదడవ అననస

9730 NDX2607356
పపరర: హహసపన ఎసకర ఎసడడ

9731 NDX2607471
పపరర: ఆససయమ బబగస షపక

94-198/1129

భరస : భబనసపడకరశ అననస
ఇసటట ననస:meenakshi villa
వయససస:36
లస: ససస స
9732 NDX2731800
పపరర: నతగ పవన కలమమర కకట

94-194/1528

94-195/741

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన ఎసకర ఎసడడ
ఇసటట ననస:MIG 1-130
వయససస:58
లస: పప

భరస : హహసపన ఎసకర ఎసడడ
ఇసటట ననస:MIG 1-130
వయససస:48
లస: ససస స

9733 NDX3247541
పపరర: వశశ రరపచతరర మబసత

9734 NDX3247608
పపరర: మలర శశరర మబసత

తసడడ:డ వరరసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:MIG-1-222
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ యగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:MIG-16
వయససస:53
లస: పప

94-194/1529
9735 NDX3069671
పపరర: పప థతణతబబ ఈనత పడశరసత
పప థతణతబబ ఈనత
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పప థతణతబబ ఈనత
ఇసటట ననస:MIG-18
వయససస:21
లస: ససస స

9736 NDX3284205
పపరర: హదతసరస షపక
భరస : నతయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:MIG 39
వయససస:26
లస: ససస స

94-193/1404

94-195/742

94-194/1538

భరస : వశశరరపరచతరర
ఇసటట ననస:MIG -16
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/1421

9737 NDX2364438
పపరర: శశ కరజజ

94-195/690

తసడడ:డ చనన కరజజ
ఇసటట ననస:MIG-46
వయససస:23
లస: పప

Page 183 of 332

9738 NDX2474930
పపరర: లకడమ నతగ జగదదశశరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-195/691

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:MIG -47
వయససస:33
లస: ససస స
94-30/1129

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:MIG-70
వయససస:38
లస: ససస స
94-194/1522

తసడడ:డ రరమ కకషర శరససస స శషషష
ఇసటట ననస:MIG 100
వయససస:51
లస: పప
9747 NDX2755361
పపరర: లకడమ నమమ

94-196/1031

భరస : వననసటటసపససరరవ నమమ
ఇసటట ననస:MIG-115
వయససస:42
లస: ససస స
9750 NDX2970614
పపరర: రమఖ కకషర మమరగజ

94-194/1523

94-195/692

తలర : శరసత శక నలబబ లల
ఇసటట ననస:MIG-153
వయససస:27
లస: పప
94-193/1419

తసడడ:డ శకనస ఉపపషటబలమ
ఇసటట ననస:mig-86
వయససస:23
లస: పప

94-198/1120
9745 NDX3011285
పపరర: వనసకటనరజసదడ బబబబ ఓగమరర
ఓగమరర
భసధసవప: పదతమవత ఓగమరర ఓగమరర
ఇసటట ననస:MIG 104
వయససస:32
లస: పప

9746 NDX2519940
పపరర: మధవ నమమ
తలర : లకడమ నమమ
ఇసటట ననస:MIG-113
వయససస:22
లస: ససస స

9748 NDX2677847
పపరర: రవన సససగ

9749 NDX2747772
పపరర: రమదడవ వరకమలర

94-193/1203

9751 NDX2521904
పపరర: తడవకకస అసజ రరడడడ పప లకరర

9754 NDX2749521
పపరర: అసకకత జజఖత ససగస

9757 NDX3283488
పపరర: వనసకయమమ ఓరరచ

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మలకరపపరస
ఇసటట ననస:Mig -222
వయససస:24
లస: ససస స

9760 NDX2906238
పపరర: ఆనసద సతఖవరర న చవల

94-198/764

94-195/870

94-196/549

94-193/1391

9752 NDX2747186
పపరర: లకడమ జజఖతరమయ కకసడడశశటట

94-193/1392

9755 NDX2915627
పపరర: భమపత పడసరద రరడడడ చలర

తసడడ:డ బబలరరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:MIG 269
వయససస:46
లస: పప

94-193/1202
9765 NDX2624286
పపరర: ససతతరరమమసజననయబలల
దడవభకలసన
తలర : లచమపదమమవథద దడవభకలసన
ఇసటట ననస:MIG 275
వయససస:57
లస: పప

9766 NDX2631760
పపరర: రరమబ కజ
తసడడ:డ రమసజనపష కకరరచ
ఇసటట ననస:MIGH-19
వయససస:34
లస: పప

94-198/1121

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:MIG 209
వయససస:35
లస: పప
94-193/1420

9758 NDX2888097
పపరర: వసససధర దడవ వలర భననన

94-193/1390

భసధసవప: ససరజశ చసదడ నతథ వలర భననన
ఇసటట ననస:M I G - 219,
వయససస:70
లస: ససస స
94-193/1395

9761 NDX3000031
పపరర: లసగమమరరస జలకసటట

94-194/1531

తసడడ:డ అపరషరరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:MIG-236
వయససస:49
లస: పప

94-193/1396 9764 NDX2671907
9763 NDX2947240
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ ససరపపరరడడడ
పపరర: శవ కకరస ర మగతల

తసడడ:డ ఉపషరయఖ ఎలబబడడ
ఇసటట ననస:MIG 242
వయససస:36
లస: పప

94-193/1393

తలర : భబగఖలకడమ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:MIG 149
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చవల
ఇసటట ననస:MIG 223
వయససస:33
లస: పప
94-193/1160

94-193/1397

భరస : భబససర రరడడడ వరకమలర
ఇసటట ననస:M I G -130
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:MIG-215
వయససస:53
లస: ససస స
94-193/1394

9743 NDX3170875
పపరర: వషష
ర ఉపపషటబలమ

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:mig 75
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజ ససగస
ఇసటట ననస:M.I.G-201
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకయమమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:MIG-215
వయససస:58
లస: పప

9762 NDX2523330
పపరర: ఏడడకకసడలల ఎలబబడడ

94-198/1135

తసడడ:డ హనసమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:mig-146
వయససస:21
లస: పప

9753 NDX2364453
పపరర: గగవసదరరయ హరరశ మమదతల

9759 NDX2796852
పపరర: రరమ దడవ మలకరపపరస

9742 NDX3288248
పపరర: చనమయ కలమమర గబసడడ

9740 NDX2727519
పపరర: సరయ ససధతరరణణ అసకరల

భరస : శవ కలమమర అసకరల
ఇసటట ననస:MIG 68
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వననద సససగ
ఇసటట ననస:MiG-117
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమరగజ
ఇసటట ననస:MIG - 136
వయససస:27
లస: ససస స

9756 NDX3283470
పపరర: ఎడడకకసడలల ఓరరచ

94-196/1030

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పడతల
ఇసటట ననస:M I G -50
వయససస:18
లస: పప

9741 NDX2546299
పపరర: నలల కసచరర

9744 NDX3186921
పపరర: శకనవరస మమరరస శషషష

9739 NDX2774818
పపరర: లకమ రరడడడ పడతల

94-194/1175

తసడడ:డ ససధతకర రరడడడ మగతల
ఇసటట ననస:MIG 271
వయససస:23
లస: ససస స
94-194/1177

9767 NDX2364420
పపరర: చసదడ శశఖజర కలపష

94-195/693

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలపష
ఇసటట ననస:MIGH-92
వయససస:23
లస: పప
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9768 NDX2394997
పపరర: వనసకట హరన పసడయమ ఏలకరర

94-195/694

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:M I G H-94
వయససస:21
లస: ససస స

9769 NDX2820801
పపరర: మహహశశర రరవప రరవల

94-194/1532

తసడడ:డ మమల కకసడయఖ రరవల
ఇసటట ననస:MIGH - 150
వయససస:29
లస: పప

9771 NDX2065994
పపరర: వనసకటటశశరరర కసదసకకరర

94-195/696

94-196/1063

94-192/1350 9773 NDX3126661
9772 NDX2847002
పపరర: నగజశశరరరవప నతయక బనతవథ
పపరర: శవమమ పసటట ట

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:PLOT 215
వయససస:48
లస: పప

9775 NDX3129442
పపరర: గగపస కకషర రరడడడ పసటట ట

94-195/695

భరస : వనసకటటశశరరర కసదసకకరర
ఇసటట ననస:ORANGE TOWERS 91-3-75/10
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కసదసకకరర
తసడడ:డ మసతత
డ నతయక బనతవథ
ఇసటట ననస:ORANGE TOWERS 91-3-75/10 ఇసటట ననస:pichhaiah bavi tanda
వయససస:64
లస: పప
వయససస:19
లస: పప
9774 NDX3163813
పపరర: శకనవరస రరడడడ పసటట ట

9770 NDX2065986
పపరర: వజయలకకమ కసదసకకరర

94-196/1062

భరస : శకనవరస రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:PLAT 215
వయససస:43
లస: ససస స
94-196/1032

9776 NDX2747475
పపరర: నమమత సప మరగతష

94-193/1398

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:PLOT 2015
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతగ మలర శశర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:Plot no 2
వయససస:18
లస: ససస స
9779 NDX2953495
పపరర: శశషమమ అసగడడ

తసడడ:డ ససబబరరవప వసగర
ఇసటట ననస:PLOT NO 33,2ND LINE
వయససస:52
లస: పప

94-32/1359
9778 NDX2945012
పపరర: నతగ వర వనసకట సతఖనతరరయణ
దదరరశల
భసధసవప: కకషర శరమ రరమరరజ
ఇసటట ననస:PLOT NO 60
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 101
వయససస:29
లస: ససస స

9780 NDX2724003
పపరర: గరనన సరయ నతథ బసడరర

9781 NDX2741890
పపరర: యమససమన ససలమసనత

9782 NDX2932150
పపరర: మహమమద రఫసక

9777 NDX2922318
పపరర: సతఖ శకనవరసస వసగర

94-196/1065

94-193/1399

94-193/1400

94-192/1351

94-196/1072

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:PLOT NO.101 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహమమద రఫసక
ఇసటట ననస:Plot no.122
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎమ ఏ రహహమమన
ఇసటట ననస:plot no.122
వయససస:58
లస: పప

9783 NDX3102092
పపరర: శరరద రరణణ యయకలల

94-196/1080
9784 NDX3243490
పపరర: మమమనసపరటట వనసకట రరమ కకరణ
మమయ
తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస
ఇసటట ననస:PLOT NO 165
వయససస:24
లస: ససస స

9785 NDX3011293
పపరర: శశశలలశ కలమమర నతలదఅలమ

94-195/871

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయకలల
ఇసటట ననస:PLOT NO 156A
వయససస:48
లస: ససస స
9786 NDX3092590
పపరర: జలలఖమ ఖమతషన పఠరన

94-195/872

తసడడ:డ ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:PLOT NO 252
వయససస:19
లస: ససస స
9789 NDX2601342
పపరర: సరయ తరరణ బబ దసబలలేరరర

94-31/1001

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ దసబలలేరరర
ఇసటట ననస:plot no 501
వయససస:18
లస: పప
9792 NDX1314048
పపరర: సలస వటపరరమబల

94-195/874

తసడడ:డ అహమద వటపరరమబల
ఇసటట ననస:PNO-401
వయససస:49
లస: పప
9795 NDX2466944
పపరర: శవ నతగజశశరర పగడతల

94-32/920

భరస : రవసదడనతధ తతజజరర పగడతల
ఇసటట ననస:RAJIVGRUHAKALPANA 32 BLA
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నతలదఅలమ
ఇసటట ననస:PLOT NO.224
వయససస:22
లస: పప

94-196/1064 9788 NDX3253879
9787 NDX3098654
పపరర: మమమథదల శకలకడమ పడసనన గరరనపపడడ
పపరర: పకథదశ గరసజపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:PLOT NO 292
వయససస:25
లస: ససస స
9790 NDX3140795
పపరర: షపక ఆరరఫ షపక

94-195/873

94-30/1419

తసడడ:డ దసరర పడసరద గరసజపలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 305
వయససస:23
లస: పప
94-30/1387

9791 NDX2946762
పపరర: కరవనరర మగరల

94-196/1073

తసడడ:డ షపక మమధతర వల
ఇసటట ననస:plot number 201, R3 block,skyla
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ కరవనరర
ఇసటట ననస:PLOTS 216
వయససస:18
లస: ససస స

9793 NDX2945368
పపరర: వనసకట రరడడడ కలనస

94-30/1390
9794 NDX3043783
పపరర: మలర కరరరర న రరవప గగగబలమమడడ

94-30/1388

తసడడ:డ పరరజ రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:PRAGANA RESIDENCY
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ధరమయఖ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:R1 FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప

9796 NDX2573731
పపరర: చసదడకరసత నలర మతష

9797 NDX2666675
పపరర: వశశనతథ పడసరద ఎమ

94-32/1034

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:S-4, Bank Men apartments
వయససస:38
లస: పప

94-194/1178

తసడడ:డ కరమరరజ ఎమ
ఇసటట ననస:SAI BABA GUDI
వయససస:61
లస: పప
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94-195/697

9799 NDX1170505
పపరర: రమమదడవ నతయబడడ

94-195/698

9800 NDX1826116
పపరర: వజయలకడమ ఆళళ

94-195/699

తసడడ:డ శవ కకటట రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:SAI KERTHIKA RECEDENCE 9
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప నతయబడడ
ఇసటట ననస:SAIKRITHIKARESIDENCE91-1వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పసచచ రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:SAIKRITHIKARESIDENCE91-1వయససస:69
లస: ససస స

9801 NDX1826066
పపరర: పసచచ రరడడడ అలమర

9802 NDX1878661
పపరర: నతగరరరడడడ పప కకరర

9803 NDX2680692
పపరర: హహమ కలమమరర మద

94-195/700

94-195/701

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడ అలమర
ఇసటట ననస:SAIKRITHIKARESIDENCE91-1వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ పప కకరర
ఇసటట ననస:SERI HOMES 91-3-119/302
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరడ కకషర మమరరస మద
ఇసటట ననస:SF-3
వయససస:56
లస: ససస స

9804 NDX0057547
పపరర: మహలకమమమ చతమల

9805 NDX1311471
పపరర: రమమదడవ బకససరన

9806 NDX1463694
పపరర: పడశరసత చచనసనపరటట

94-195/702

94-195/703

94-31/1002

94-195/704

భరస : తరరపతయఖ చతమల
ఇసటట ననస:SRILAKSHMIPRIYARESIDENCY
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : లకమణరరవప బకససరన
ఇసటట ననస:SRI LAKSHMI PRIYA RESIDEN
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసగళరరవ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:SRI LAKSHMI PRIYA RESIDEN
వయససస:32
లస: ససస స

9807 NDX1463652
పపరర: వనసగళ రరవప

9808 NDX1311489
పపరర: లకమణరరవప బకససరన

9809
పపరర: మణణ శసకర చచలకరన

94-195/705

94-195/706

94-30/1406

తసడడ:డ రతస యఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:SRI LAKSHMI PRIYA RESIDEN
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదనరరవప బకససరన
ఇసటట ననస:SRI LAKSHMI PRIYA RESIDEN
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: అఖల చచలకరన
ఇసటట ననస:UNIT-816
వయససస:24
లస: పప

9810 NDX2947315
పపరర: రరజశశఖర రరయణణ

9811 NDX2947323
పపరర: చసదడ శశఖర రరయణణ

9812 NDX3201290
పపరర: శక లకడమ వనసకట ససబబ రరడడ
ఉయమఖరర
తసడడ:డ చసప రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:#-90/16 F NO 405
వయససస:21
లస: పప

94-30/1396

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:w-4
వయససస:46
లస: పప
9813 NDX2603850
పపరర: పదమజ గగగరననన

94-30/1397

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరయణణ
ఇసటట ననస:w-4
వయససస:45
లస: పప
94-30/952

భరస : వజయ కలమమర గగగరననన
ఇసటట ననస:#504
వయససస:40
లస: ససస స

9814 NDX2681518
పపరర: వజయ కలమమర గగగరననన

94-31/735

తసడడ:డ నతగయఖ ఫరదర
ఇసటట ననస:#504
వయససస:49
లస: పప

9815 NDX1204213
పపరర: మసరసనశల షపక

94-198/1

తసడడ:డ బబల వరయఖ
ఇసటట ననస:_857
వయససస:35
లస: పప
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2178 NDX2066026
పపరర: మధసరర లకడమ దడవరకకసడ

94-194/654

భరస : ఏడడకకసడలల దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:89-4-520
వయససస:35
లస: ససస స
2181 NDX2746220
పపరర: శవపరరశత గగటట స

94-194/1384

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడగరర
ఇసటట ననస:89-4-521
వయససస:26
లస: ససస స

2182 NDX2746204
పపరర: శశధర రరడడడ గగటట స

94-194/657

2185 NDX2323426
పపరర: అసజల దగబరబబటట

94-194/1385

2188 NDX1512608
పపరర: అనసష నతగళర
భరస : వనయ భమషణ నతగళర
ఇసటట ననస:89-4-522
వయససస:33
లస: ససస స

94-194/1383

2183 NDX2364396
పపరర: వజయలకడమ మమమలమ

94-194/656

భరస : ససవర కలమమర మమమలమ
ఇసటట ననస:89-4-521
వయససస:39
లస: ససస స
94-194/933

భరస : సతఖనతరరయణ దగబరబబటట
ఇసటట ననస:89-4-521
వయససస:34
లస: ససస స
94-194/1386

2180 NDX2746196
పపరర: వరరరరడడడ గగటట స

తసడడ:డ ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-520
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-520
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపనన రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:89-4-521
వయససస:42
లస: పప
2187 NDX1655499
పపరర: రగజ ససషమ దదడడడగరర

94-194/655

తసడడ:డ ఆసజననయబలల దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:89-4-520
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-520
వయససస:41
లస: ససస స
2184 NDX2364404
పపరర: ససవర కలమమర మమమలమ

2179 NDX2066018
పపరర: ఏడడకకసడలల దడవరకకసడ

94-30/1131

2186 NDX2323400
పపరర: సతఖనతరరయణ దగబరబబటట

94-194/934

తసడడ:డ తరరపతయఖ దగబరబబటట
ఇసటట ననస:89-4-521
వయససస:36
లస: పప
94-194/658

2189 JBV0984740
పపరర: లలతకలమమరర� బబ కకననల�

94-194/659

భరస : ససపదరరరవప� �
ఇసటట ననస:89-4-522
వయససస:42
లస: ససస స
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2190 JBV0984757
పపరర: ససపదరరరవప� బబ కకననల�

94-194/660

తసడడ:డ యయసపబబ� �
ఇసటట ననస:89-4-522
వయససస:47
లస: పప

2191 NDX2760254
పపరర: గసగ రరజ దదడడడ గరర

94-194/1387

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడగరర
ఇసటట ననస:89-4-522
వయససస:24
లస: పప

2193 NDX2321974
పపరర: రరమ లకడమ కకనపపరరడడ

94-193/1161

తసడడ:డ రరమ లసగజశశరరరవప కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-523
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమ లసగజశశర రరవప కకనపపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-523
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగజశశర రరవప కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-523
వయససస:23
లస: పప

2195 NDX2321925
పపరర: రరమ లసగజశశర రరవప
కకనపపరరడడడ
తసడడ:డ అసకరరజ కకనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-523
వయససస:47
లస: పప

2196 NDX2324390
పపరర: మణణ సరయ కకనపరరడడ

2197 NDX2489664
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మసదతడడ

2198 NDX0456053
పపరర: వజయలలలల� తడపపరభటర �

94-194/661

94-194/1112

2194 NDX2322022
పపరర: అరవసద కకనపపరరడడడ

2192 NDX2566081
పపరర: మణణ సరయ కకనపరరడడ

94-194/662

94-194/664

తసడడ:డ రరమలసగజశశర రరవప కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-523
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-4-524
వయససస:27
లస: పప

2199 NDX0455071
పపరర: వనసకట ససబబ రరయ సరససస �స
తడపపరభటర �
తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-525
వయససస:47
లస: పప

94-194/667

94-194/668 2201 NDX3142981
2200 NDX0716480
పపరర: జగననమహనరరవప� తడపపరభటర �
పపరర: సరశత తడపపరరరరభటర

2202 NDX1747247
పపరర: కగసడడనఖ బతష
స ల

94-194/637

తసడడ:డ రరమలసగ సరససస �స
ఇసటట ననస:89-4-525
వయససస:75
లస: పప
2203 NDX1466912
పపరర: నససమమ పరరశన షపక

తసడడ:డ వనసకట సరశమ గగడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:34
లస: ససస స

2205 NDX1467118
పపరర: అహమమద బబషర షపక

2206 NDX1316991
పపరర: జలమన బబషర షపక

94-194/672

తసడడ:డ అబబబల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:27
లస: పప
2208 JBV0980359
పపరర: షసభ యమచతరఖ తషరర పరటట
తసడడ:డ రతస యఖ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:89-4-529
వయససస:80
లస: పప
2211 NDX2793693
పపరర: శశశలజ మదసగబల

94-194/1391

భరస : లకడమ నతరరయణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:89-4-533
వయససస:32
లస: ససస స

2212 NDX2792547
పపరర: ససదదప కలమమర మదసగబల

94-194/678

2215 JBV0985762
పపరర: లకకమతషలసస పడతసపరటట

94-194/673

2218 NDX1466888
పపరర: అజబబన బ షపక
భరస : మహమమద యమససన
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:33
లస: ససస స

94-194/1388

2204 JBV0985630
పపరర: నసరర హన బబగస షపక

94-194/671

2207 JBV0985648
పపరర: అబబబల ఖయబఖప షపక

94-194/674

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:50
లస: పప
94-194/1389

2210 NDX2794238
పపరర: శకనవరస రరవప మదసగబల

94-194/1390

తసడడ:డ మసరసనయఖ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-4-529
వయససస:51
లస: పప
94-194/1392

2213 JBV0987651
పపరర: శకలపతల తషరగర

94-194/677

భరస : భబవనతనరరయణ తషరగర
ఇసటట ననస:89-4-530
వయససస:75
లస: ససస స
94-194/679

భరస : రరమచసదపడసరదస పడతసపరటట
ఇసటట ననస:89-4-532
వయససస:51
లస: ససస స
94-194/1393

భరస : జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-525
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఖయబఖప షపక
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:89-4-529
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస శరమ
ఇసటట ననస:89-4-531
వయససస:41
లస: ససస స
2217 NDX2793594
పపరర: కవత కకతస పలర

94-194/669

తసడడ:డ పపరయఖ నలబబ తష
ఇసటట ననస:89-4-529
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మదసగబల
ఇసటట ననస:89-4-529
వయససస:45
లస: ససస స
2214 NDX1466896
పపరర: రమమదడవ శకషవ

2209 NDX2790517
పపరర: నతగయఖ నలబబ తష

94-194/665

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరయ శరససస స తడపపరరరరభటర
ఇసటట ననస:89-4-525
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల ఖయబఖమ
ఇసటట ననస:89-4-528
వయససస:33
లస: పప
94-194/675

94-194/663

2216 NDX2036839
పపరర: లకడమ నతరరయణ కకతస పలర

94-194/684

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:89-4-533
వయససస:41
లస: పప
94-194/685

2219 NDX0058099
పపరర: మససబద షసజక

94-194/686

తసడడ:డ మహమమద అల షసజక
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:33
లస: ససస స
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2220 NDX0058040
పపరర: నసరర హన షసజక
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94-194/687

తసడడ:డ మహమమదఅల షసజక
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:34
లస: ససస స
94-194/690

తసడడ:డ మహబమబ షసజక
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:71
లస: పప

2224 JBV2550846
పపరర: ఇపదదరరదడవ వరరళళ

94-194/693

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:29
లస: ససస స

2227 JBV0984120
పపరర: వరమమ� మబరరక�

94-194/696

తసడడ:డ గబరకపష� �
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:73
లస: పప

2230 NDX2458420
పపరర: వరభదడ రరవప మటటటగబసట

94-194/1394

95-194/664

తసడడ:డ కకటయఖ జడ
ఇసటట ననస:89-4-540
వయససస:55
లస: పప
95-194/665

తసడడ:డ చననపషరరడడడ�
ఇసటట ననస:89-4-541
వయససస:45
లస: పప

2228 NDX0163642
పపరర: శకకరసత రరడడడ అసబటట

94-194/695

2231 NDX2909844
పపరర: భగఖలకడమ అసబటట

94-194/1182

94-194/1395 2234 NDX3064508
2233 NDX3082252
పపరర: రరమమసజననయ రరజ గవరరకజ
పపరర: ససజజత లకడమ గవరరకజ

2239 NDX2521326
పపరర: భవన జడ

2242 JBV0988238
పపరర: సరయకలమమర� జడ�

2245 SQX1965268
పపరర: లలమవత జడ

2248 JBV2552107
పపరర: వనపకటరమణ రరవపలపలర
భరస : వనపకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-4-541
వయససస:47
లస: ససస స

94-194/1396

భరస : రరమమసజననయ రరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:38
లస: ససస స
94-198/59

2237 SQX1965318
పపరర: ససజజత లకడమ గవరరకజ

95-194/663

భరస : రరమమసజననయ రరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/697

2240 AP151010264110
పపరర: వజయభవరన నమమల

94-194/947

భరస : వనసకటటశశరరరవప నమమల
ఇసటట ననస:89-4-540
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/1067

2243 AP151010261053
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� నమమల�

94-194/1068

తసడడ:డ సరపబశవరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-540
వయససస:54
లస: పప
95-194/666

భరస : మమరరత వర పడసరద జడ
ఇసటట ననస:89-4-540
వయససస:56
లస: ససస స
94-194/699

94-194/692

భరస : శకకరసత రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరత� �
ఇసటట ననస:89-4-540
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర జడ
ఇసటట ననస:89-04-540
వయససస:32
లస: ససస స
2247 JBV0987644
పపరర: వనసకటరపగరరరడ�డడ బబ మబమ�

94-194/1097

భరస : సరయ కలమమర జడ
ఇసటట ననస:89-04-540
వయససస:32
లస: ససస స
94-194/948

2225 JBV0987743
పపరర: శవ పడసరద వరజళళ

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ అసబటట
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వర బడమ గవరరకజ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:47
లస: పప

2244 SQX1965045
పపరర: భవన జడ

94-194/694

తసడడ:డ వరబడహమ రరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయ రరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:18
లస: పప

94-194/689

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:89-4-536
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ కకషర మటటటగబసట
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:40
లస: పప

94-194/1397 2236 NDX0418897
2235 NDX3068210
పపరర: వనసకట వవనక రరజ గవరరకజ
పపరర: కకషరమమరరస కకలక
ర రర

2241 JBV0983643
పపరర: మమరరతవరపడసరద జడ

94-194/691

భరస : గబరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:89-4-537
వయససస:73
లస: ససస స

2229 JBV0988428
పపరర: గబరరసరశమ� మబరరక�

2222 JBV0988691
పపరర: మహమబ యమససన షసజక

తసడడ:డ మహమమద ఆల షసజక
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:89-4-536
వయససస:38
లస: ససస స

2226 NDX1305713
పపరర: శకలత అసబటట

2238 SQX1965300
పపరర: రరమమసజననయ రరజ గవరరకజ

94-194/688

భరస : మహమమద ఆల షసజక
ఇసటట ననస:89-4-535
వయససస:60
లస: ససస స

2223 JBV0988816
పపరర: మహమమద ఆల షసజక

2232 NDX3053113
పపరర: వనసకట శకరరమ చసదడ మమరరస
కకలక
ర రర
తసడడ:డ కకషర మమరరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:89-4-539
వయససస:50
లస: పప

2221 JBV0988709
పపరర: ఫరతమమ షసజక

2246 JBV0984443
పపరర: కనకదసరర � బబ మబమ�

94-194/698

భరస : వనపకటరసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:89-4-541
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/925

2249 JBV2552289
పపరర: వనపకటటశశరరర రరవపలపలర

94-194/926

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:89-4-541
వయససస:55
లస: పప
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2250 JBV0985820
పపరర: వనపకటరరడడడ దదరస
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94-194/701

తసడడ:డ చచసచసరరడడడ దదరస
ఇసటట ననస:89-4-545
వయససస:50
లస: పప
2253 SQX1965284
పపరర: వనసకట రతనమ బతష
స ల

2259 NDX0913798
పపరర: ససమకలరరస అనసత శకనవరస�

95-194/667

94-194/44

94-194/705

94-194/1096

2260 JBV0983403
పపరర: లకకమపదతమవత దడవభకలసన

2263 NDX2736197
పపరర: టåహèన అహమమద షపక

94-194/1400

2266 NDX0078949
పపరర: అమరరననసర గబరరకలషపక

95-194/670

94-194/1345

2269 NDX1565383
పపరర: శవ పడసరద వటటటకకటట

తసడడ:డ పడసరద చతగల
ఇసటట ననస:89-4-557
వయససస:26
లస: ససస స

94-194/704

94-194/706

2261 NDX0165563
పపరర: చసదడశశఖర రరడడడ ఈవపరర

94-194/767

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:48
లస: పప
94-194/1398

2264 NDX2795037
పపరర: కరతతఖయన ఇవపరర

94-194/1399

భరస : చసదడశశకర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/1547

2267 NDX2745065
పపరర: మబసతతజ బబగబమ షపక

94-196/914

భరస : జజన ఆహమãన షపక
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:89-4-552
వయససస:35
లస: పప
2272 NDX0508184
పపరర: అనసష గబజర ల

2273 NDX0610063
పపరర: రవతడజ రరడడడ గబజర ల�

94-194/1020

2275 NDX2747087
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ గబజర ల

94-194/707

94-194/700

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:89-4-555
వయససస:40
లస: పప
94-194/1505

తసడడ:డ రమణ రరడడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-555
వయససస:53
లస: పప
94-194/710

2258 NDX0922914
పపరర: ససమకలరరస శకసతఖ

94-194/1344

2274 NDX2747111
పపరర: కలషన గబజర ల
భరస : వనసకట శవ రరడడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-555
వయససస:50
లస: ససస స

95-194/669

2270 NDX2723377
పపరర: జగన మహనరరవప
తషమమపపడడ
తసడడ:డ నతగజశశరరరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-553
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవరరరడడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-555
వయససస:28
లస: ససస స

94-194/1401

2255 SQX1965292
పపరర: రరజజశ బతష
స ల

భరస : అనసత శకనవరస
ఇసటట ననస:89-4-549
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-553
వయససస:34
లస: ససస స

2277 NDX1573519
పపరర: ససధత రరణణ చతగల

94-194/45

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:79
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:44
లస: ససస స
2271 NDX2723419
పపరర: ససజజత తషమమపపడడ

2257 NDX1349000
పపరర: రరమ కకషర బబ గర వరపప

94-194/703

తసడడ:డ కకషర బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-548
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప దడవభకలసన
ఇసటట ననస:89-4-550
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:18
లస: పప
2268 SQX1965219
పపరర: కలమఖణణ ఏవపరర

95-194/668

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:89-4-549
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరడడడ ఇవపరర
ఇసటట ననస:89-4-551
వయససస:21
లస: పప
2265 NDX2976991
పపరర: భరత రరడడడ ఏవపరర

2254 SQX1965276
పపరర: కకషర బతష
స ల

2252 NDX0164087
పపరర: శశభమషణ నతగళర

తసడడ:డ జయకర నగళర
ఇసటట ననస:89-4-546
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-548
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరళకర రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-549
వయససస:50
లస: పప
2262 NDX2535797
పపరర: ధనసజయ రరడడడ ఇవపరర

94-194/702

భరస : శశ భమషణ నతగళళ
ఇసటట ననస:89-4-546
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషర బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-548
వయససస:35
లస: ససస స
2256 NDX1777095
పపరర: వనసకట నతగ కకషర కలమమరర
బబ గర వర పప
భరస : రరమకకషర బబ గర వర పప
ఇసటట ననస:89-4-549
వయససస:36
లస: ససస స

2251 NDX0621888
పపరర: నతగళర రజత

2278 NDX1573527
పపరర: శరరద చతగల
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:89-4-557
వయససస:46
లస: ససస స

2276 NDX2425049
పపరర: చదలవరడ హరర బబబబ

94-194/927

తసడడ:డ ససబబరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:89-4-556, LIG 76
వయససస:63
లస: పప
94-194/711

2279 NDX1573485
పపరర: శశష తడజ చతగల

94-194/712

తసడడ:డ పడసరద చతగల
ఇసటట ననస:89 -4-557
వయససస:28
లస: పప

Page 189 of 332

2280 NDX1573501
పపరర: పడసరద చతగల
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94-194/713

తసడడ:డ రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:89-4-557
వయససస:54
లస: పప
2283 NDX1204361
పపరర: పడసరద చతగల

94-198/60

94-198/1045

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:89-4-559
వయససస:29
లస: ససస స
2289 JBV2550929
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస కకకవ

94-194/716

94-194/719

94-194/721

తసడడ:డ సరపబశవరరవప పపరరన
ఇసటట ననస:89-4-564
వయససస:49
లస: పప
2301 JBV2948131
పపరర: వనసకట నతరరయణ చససడడ

94-194/717 2291 NDX2140572
2290 JBV2550747
పపరర: శతతరరమమసజననయబలల కకకవ� �
పపరర: వనసకట నతగ శ�వనతత కకమటట

2293 NDX0166595
పపరర: సరసబశవరరవప కకమటట�

2296 NDX0603696
పపరర: రరకకమణణ లసబబ లసబబ

2299 NDX0610014
పపరర: శకధర మమరరస లసబబ�

2302 SQX1965177
పపరర: వనసకట నతగ లకడమ చససడడ

94-194/720

2294 NDX2452126
పపరర: అపరషరరవప అనసమలల

94-194/722

2297 NDX1317189
పపరర: శకనవరస రరవప లసబబ

94-194/723

తసడడ:డ శకధర మమరరస
ఇసటట ననస:89-4-564
వయససస:40
లస: పప
94-194/725

94-194/726
2300 NDX1316850
పపరర: వనసకట కరససలల చససడడ చససడడ

భరస : వనసకట నతరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:89-4-566
వయససస:45
లస: ససస స
95-194/672

2303 JBV0985333
పపరర: వనసకటనతరరయణమమ ససపకర

94-194/729
2304 NDX2489607
పపరర: లకడమ వనసకట ఆకరసక
మబననలకరర
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప మబననలకరర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:20
లస: ససస స

2305 NDX1130558
పపరర: లకకమకళళఖణణ వ
భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:40
లస: ససస స

2307 NDX1466151
పపరర: శశశలశక సప మరగతష

94-194/733 2309 NDX1466136
2308 NDX1316835
పపరర: వనసకట ససధతరరణణ మబననలకరర
పపరర: రసగనతయకమమ ఇసడర

భరస : మలర కరరరర న రరవప
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:53
లస: ససస స

94-194/1095

తసడడ:డ శకనతధసడడ అనసమలల
ఇసటట ననస:89-4-563
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ చససడడ
ఇసటట ననస:89-4-566
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : యస ఎన మలలర సశర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:49
లస: ససస స

94-194/718

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమటట
ఇసటట ననస:89-4-562
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరయఖ
ఇసటట ననస:89-4-566
వయససస:47
లస: పప

94-194/732

94-194/24

భరస : శతతరరమమసజననయబలల కకకవ
ఇసటట ననస:89-4-561
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-564
వయససస:69
లస: పప
94-194/727

94-193/1423
2285 NDX3287141
పపరర: SUBBAYAMMA PETTELA

94-198/1134 2288 JBV2550911
2287 NDX3287166
పపరర: VARA LAKSHMI PETTELA
పపరర: భబరత కకకవ

భరస : శకధర మమరరస లసబబ
ఇసటట ననస:89-4-564
వయససస:58
లస: ససస స
94-194/724

94-194/715

భరస : NARAYANA PETTELA
ఇసటట ననస:89-4-559
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-562
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-564
వయససస:31
లస: ససస స
2298 JBV2550333
పపరర: పడసరద పపరరన

94-193/1422

తసడడ:డ నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:89-4-561
వయససస:71
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అనసమబల
ఇసటట ననస:89-4-562
వయససస:48
లస: ససస స
2295 NDX0505420
పపరర: దదపసకర కకరణ లసబబ�

2284 NDX3287117
పపరర: VENKATESWARARAO
PETTELA
తసడడ:డ NARAYANA PETTELA
ఇసటట ననస:89-4-559
వయససస:32
లస: పప

2282 JBV2551497
పపరర: పడభబదతస బబ రరగదబ�

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-558
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ NARAYANA PETTELA
ఇసటట ననస:89-4-559
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమమపజననయబలల కకకవ
ఇసటట ననస:89-4-561
వయససస:40
లస: పప
2292 NDX0639625
పపరర: మలలర శశరరదడవ అనసమబల

94-194/714

భరస : పడభబదతసస� �
ఇసటట ననస:89-4-558
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:89-4-558
వయససస:53
లస: పప
2286 NDX2929628
పపరర: వరలకడమ పసటట ల

2281 JBV2551000
పపరర: శరసతకలమమరర బబ రరగడడ � �

94-194/728

భరస : వనపకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:89-4-568
వయససస:50
లస: ససస స
94-194/730

2306 NDX0058222
పపరర: శరరద వజరహ

94-194/731

భరస : కకషర మహన వజరహ
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:48
లస: ససస స
94-194/734

భరస : వనసకట నరసయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:68
లస: ససస స
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2310 NDX2489557
పపరర: సరయ కగశక సప మరగతష

94-194/735

తసడడ:డ శవ నతగ మలలర శశర రరవప సప మరగతష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:22
లస: పప

2311 NDX1124742
పపరర: చసదడశశఖర వఝ

94-194/736

తసడడ:డ శకనవరసన వఝ
ఇసటట ననస:89/4/569
వయససస:49
లస: పప

2312 NDX1466227
పపరర: ససవర నతగ మలలర సశర రరవప
సప మరగతష
తసడడ:డ సతఖనతరరణ సప మరగతష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:51
లస: పప

94-194/738 2314 NDX2715555
94-194/1159 2315 NDX2754323
2313 NDX1316843
పపరర: మలర కరరరర న రరవప మబననలకరర
పపరర: సరయ లలత శక హరరనణణ వరజజర హ
పపరర: కకషన మహన వరజజర హ

తలర : పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:56
లస: పప
2316 NDX3170651
పపరర: శసకర రరజ ఉపపష

తసడడ:డ కకషర మహన వరజజర హ
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/1403

తసడడ:డ వరయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:44
లస: పప
2319 NDX3137858
పపరర: కరశలమష నతథ ఉపపష

94-194/1406

తసడడ:డ శసకర రరజ ఉపపష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:20
లస: పప
2322 NDX0352203
పపరర: సరయనతధ ఎరరకలపపడడ

94-194/739

2317 NDX3137841
పపరర: హనసమమయమమ ఉపపష

2321 SQX1965110
పపరర: కకషర మబరళమహన వజర
తసడడ:డ శకనవరసన వజర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:51
లస: పప

2323 NDX1572388
పపరర: షబనత షబన షపక

2324 JBV2550440
పపరర: మబసతతజ బబగస� షపక�

2326 NDX2470276
పపరర: ఖయమమ షసజక

భరస : మసరసన సరహహబ షపక షసజక
ఇసటట ననస:89-4-571
వయససస:90
లస: ససస స
2328 NDX2515195
పపరర: కరరమబలర షపక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:89-4-571,LIG -66
వయససస:70
లస: పప
2331 NDX2489573
పపరర: హరరత శక బబచస

తసడడ:డ బ ససరఖనతరరయణ బ
ఇసటట ననస:89-4-575
వయససస:54
లస: పప

2329 NDX1130723
పపరర: శకదడవ నతగళళ

94-194/744

2332 NDX1348861
పపరర: హహమలత బచసచ

2335 JBV2551661
పపరర: అరరణకలమమరర ఆలకరర

తసడడ:డ మతస యఖ ఆలకరర
ఇసటట ననస:89-4-580
వయససస:43
లస: పప

95-194/673

94-194/741

2327 SQX1965243
పపరర: కరరమబలర SHAIK

95-194/674

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ SHAIK
ఇసటట ననస:89-4-571
వయససస:69
లస: పప
94-194/46

2330 NDX0805168
పపరర: నతగళర శరసతభమషణ

94-194/991

తసడడ:డ జయకర నతగళళ
ఇసటట ననస:89-4-573
వయససస:42
లస: పప
94-194/745

2333 NDX2320166
పపరర: సరయ తడజ బచసచ

94-194/746

తసడడ:డ జతడసదడ నతథ బచసచ
ఇసటట ననస:89-4-575
వయససస:24
లస: పప
94-194/748

భరస : బబబబరరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:89-4-580
వయససస:38
లస: ససస స

94-194/750 2338 JBV2552453
2337 JBV0987701
పపరర: నజయభబససర కలమమర ససదబ చల
పపరర: పరరససదర బబబబరరవప ఆలకరర

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప ససదబ చల
ఇసటట ననస:89-4-580
వయససస:42
లస: పప

94-194/743

భరస : జతడసదడనతధ
ఇసటట ననస:89-4-575
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/747

94-194/1405

భరస : కరరమబలమర� షపక �
ఇసటట ననస:89-4-571
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శరసత భమషణ నతగళళ
ఇసటట ననస:89-4-573
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జతడసదడ నతథ బబ చస
ఇసటట ననస:89-4-575
వయససస:20
లస: ససస స
2334 NDX1209600
పపరర: బ జతడసదడనతధ

94-194/740

తసడడ:డ కరరమబలమర షసజక
ఇసటట ననస:89-4-571
వయససస:31
లస: పప
94-194/928

2318 NDX2793867
పపరర: సరయ లకడమ మమమథదల వజర

94-194/1407
2320 NDX2794170
పపరర: సరయ వర శకనవరస బదదడ నతథ
వజర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర వజర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:18
లస: పప

2325 NDX1381474
పపరర: బబ జజన షసజక

94-194/742

94-194/1404

తసడడ:డ చసదడ శశఖర వజర
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖయమమ షపక
ఇసటట ననస:89-4-571
వయససస:26
లస: ససస స

94-194/1402

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:51
లస: పప

భరస : శసకర రరజ ఉపపష
ఇసటట ననస:89-4-569
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకకషర రరరవప ఎరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-570
వయససస:68
లస: పప

94-194/737

2336 JBV2551679
పపరర: సరగజన ససదబ చల

94-194/749

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-580
వయససస:71
లస: ససస స
94-194/751

2339 NDX3179355
పపరర: శవ గబసజ

94-194/1408

భరస : సరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:89-4-581
వయససస:50
లస: ససస స

Page 191 of 332

2340 NDX3180965
పపరర: నతగరజ గబసజ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-194/1409

తసడడ:డ సరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:89-4-581
వయససస:32
లస: పప
2343 NDX3180247
పపరర: వనసగమమ గబసజ

94-194/1412

94-194/1093

94-194/1021

95-194/675

94-194/753

94-194/756

94-194/759

2353 NDX2697159
పపరర: శక రరమ మమరరస పపనగసడతర

2356 NDX1348846
పపరర: శరఖమల దడవ భవరర

2359 NDX0716464
పపరర: అలమరభక� సయఖద�

2362 JBV0988923
పపరర: మహబమబ సయఖద

94-194/1024

2365 NDX2890903
పపరర: పడమల రరణణ నసదదకటర

94-194/1160

2368 NDX2578128
పపరర: వరరసజననయలల మమకల
భసధసవప: కలమమరర మమకల
ఇసటట ననస:89-4-594
వయససస:65
లస: పప

2348 NDX0715375
పపరర: శకనవరస ఆరరధసఖల�

94-194/752

2351 NDX2792901
పపరర: లకడమ ససజనఖ ఆరరధసఖల

94-194/1415

2354 NDX2733285
పపరర: ఝనస వరణణ పపనగసడతర

94-195/773

భరస : శక రరమ మమరరస పపనగసడతర
ఇసటట ననస:89-4-586
వయససస:65
లస: ససస స
94-194/754

2357 NDX1348838
పపరర: నరసజన పడసరద పప డడగబ

94-194/755

తసడడ:డ బడహమజ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-588
వయససస:39
లస: పప
94-194/757

2360 NDX1316827
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

94-194/758

తసడడ:డ షసజదత
ఇసటట ననస:89-4-590
వయససస:40
లస: పప
94-194/760

2363 NDX0913772
పపరర: సయఖద మహమమద

94-194/943

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:89-4-591
వయససస:30
లస: పప
94-182/1404

భరస : బబ స బబబబ నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-593
వయససస:54
లస: ససస స
94-193/1279

94-194/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:89-4-583
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:89-4-591
వయససస:65
లస: పప

భరస : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:89-4-591
వయససస:57
లస: ససస స
2367 NDX2952877
పపరర: ససబబశ చసదడ బబ స బబబబ
నసదదకటర
తసడడ:డ వనసకటరతనస నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-593
వయససస:57
లస: పప

94-194/1022

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:89-4-589
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:89-4-591
వయససస:32
లస: పప
2364 JBV0988618
పపరర: నసరర హన సయఖద

2350 JBV0981381
పపరర: శకనవరసరరవప� ఆరరధసఖల�

2345 NDX2323780
పపరర: సరయ అనతత పసరరన

తసడడ:డ కరటమ రరజ�
ఇసటట ననస:89-4-583
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమధవరచతరర
ఇసటట ననస:89-4-588
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరచతరర
ఇసటట ననస:89-4-588
వయససస:43
లస: పప
2361 NDX0913749
పపరర: గగస మహహదదబన�

94-194/1414

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పపనగసడతర
ఇసటట ననస:89-4-586
వయససస:66
లస: పప

భరస : బ హహచ వ యస పడసరద
ఇసటట ననస:89-4-588
వయససస:35
లస: ససస స
2358 NDX1124957
పపరర: పడసరద భవరర

2347 NDX3030269
పపరర: సరయ ఆషసక పపరరన

94-194/1411

తసడడ:డ పడసరద పసరరన
ఇసటట ననస:89-4-582
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కరటమరరజ� �
ఇసటట ననస:89-4-583
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:89-4-583
వయససస:20
లస: ససస స
2355 NDX1130855
పపరర: మమధవలత భవరర

94-194/1413

తసడడ:డ పడసరద పపరరన
ఇసటట ననస:89-4-582
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-583
వయససస:39
లస: ససస స
2352 SQX1965193
పపరర: లకడమససజనఖ ఆరరధసఖల

2344 NDX3182292
పపరర: వనసకట లకడమ కడడయమల

2342 NDX3180973
పపరర: అసకమమరరవప గబసజ

తసడడ:డ శరసబయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:89-4-581
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కడడయమల
ఇసటట ననస:89-4-581 WARD 36
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద పసరరక
ఇసటట ననస:89-4-582
వయససస:41
లస: ససస స
2349 JBV0986257
పపరర: ససనత� ఆరరధసఖల�

94-194/1410

భరస : వనసకటటశశరరర కడడయమల
ఇసటట ననస:89-4-581
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నతగరజ గబసటట
ఇసటట ననస:89-4-581
వయససస:27
లస: ససస స
2346 NDX2322097
పపరర: కరసచన పసరరక

2341 NDX3210192
పపరర: వనసకట లకడమ కడడయమల

2366 NDX2891059
పపరర: పదమ పసడయ నసదదకటర

94-182/1405

తసడడ:డ బబ సస బబబబ నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-593
వయససస:30
లస: ససస స
94-22/673

2369 NDX2629004
పపరర: Mani Kumari

94-194/1161

భరస : వరరసజననయలల మమకల
ఇసటట ననస:89-4-594
వయససస:62
లస: ససస స
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2370 NDX2629012
పపరర: వజయ భబససర మమకల

94-194/1162

తసడడ:డ వరరసజననయలల మమకల
ఇసటట ననస:89-4-594
వయససస:38
లస: పప
94-194/761

భరస : చనన అసజయఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:89-4-596
వయససస:50
లస: ససస స
94-194/764

2374 NDX2323004
పపరర: చన అసజయఖ లకరసకలల

భరస : రరమ కకషర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:89-4-597
వయససస:44
లస: ససస స

2377 NDX2323012
పపరర: నతరరయణ రరవప దతసరర

94-194/762

తసడడ:డ ఆసజననయబలల లకరసకలల
ఇసటట ననస:89-4-598
వయససస:23
లస: పప

2380 NDX2458438
పపరర: ధన లకడమ తతలలగబ

94-194/765

భరస : రరమ రరవప తతలలగబ
ఇసటట ననస:89-4-599
వయససస:46
లస: ససస స

2383 NDX2452068
పపరర: లసగ రరజ తతలలగబ

94-194/1087

94-194/856

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:89-4-602
వయససస:45
లస: ససస స

2386 NDX2452258
పపరర: లకడమ పడసనన మమలల

94-194/1090

94-194/1085

94-194/771

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరరకరనపలర
ఇసటట ననస:89-4-604
వయససస:22
లస: పప
2394 NDX2809382
పపరర: బలమర చసదడ బబబబ బలమర

94-193/59

తసడడ:డ బలమర రమమశ బబబబ బలమర
ఇసటట ననస:89-4-605
వయససస:19
లస: పప
2397 NDX2322113
పపరర: ధన లకడమ పసనసబబకలల
భరస : మలర కరరరర న రరవప పసనసబబకలల
ఇసటట ననస:89-4-608
వయససస:39
లస: ససస స

94-194/1088

2384 NDX1317049
పపరర: పడభబకర రరవప మమలల

94-194/768

2387 NDX2452217
పపరర: పడవణ కలమమర మమలల

94-194/1086

2390 NDX2407716
పపరర: శక నవఖ మమరరకరనపలర

94-194/770

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరరకరనపలర
ఇసటట ననస:89-4-604
వయససస:21
లస: ససస స

2392 NDX0057703
పపరర: మమరర రతన కలమమరర బళళళ

2393 NDX0163683
పపరర: రమమష బబబబ బళళళ

2395 NDX2466043
పపరర: ససనత పపరస
భరస : తరరపత రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:89-4-607
వయససస:36
లస: ససస స

94-194/774

2381 NDX2458446
పపరర: ససగరత తతలలగబ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప వటటటకకటట
ఇసటట ననస:89-4-604
వయససస:35
లస: పప
94-194/772

భరస : రమమష బబబబ బళళళ
ఇసటట ననస:89-4-605
వయససస:46
లస: ససస స
94-194/1418

94-194/773

తసడడ:డ నతసచతరయఖ బళళళ
ఇసటట ననస:89-4-605
వయససస:51
లస: పప
94-194/1099

2396 NDX2466035
పపరర: తరరపత రరడడడ పపరస

94-194/1100

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:89-4-607
వయససస:43
లస: పప

94-194/775 2399 NDX2921856
2398 NDX2322063
పపరర: మలర కరరరర న రరవప పసనసబబకలల
పపరర: రవ కలమమర మబలర పపడడ

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ పసనసబబకలల
ఇసటట ననస:89-4-608
వయససస:45
లస: పప

94-194/766

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమలల
ఇసటట ననస:89-4-602
వయససస:26
లస: పప

94-194/769 2389 NDX1850784
2388 NDX1317031
పపరర: లకకమ నకసససహచతరరఖలల మమడసరర
పపరర: మహహష వటటటకకటట

2391 NDX2407708
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస మమరరకరనపలర

2378 NDX2325355
పపరర: రరమ కకషర రరవప నసనన

తసడడ:డ పపడమయఖ
ఇసటట ననస:89-4-602
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమలల
ఇసటట ననస:89-4-602
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహమచతరరఖలక
ఇసటట ననస:89-4-603
వయససస:74
లస: పప

94-194/763

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలలగబ
ఇసటట ననస:89-4-599
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలలగబ
ఇసటట ననస:89-4-599
వయససస:21
లస: పప

2385 NDX0057869
పపరర: లకడమ� మమలల�

2375 NDX2323046
పపరర: పడశరసత దతసరర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నసనన
ఇసటట ననస:89-4-597
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప తతలలగబ
ఇసటట ననస:89-4-599
వయససస:23
లస: ససస స
94-194/1089

94-194/1417

భరస : నతరరయణ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:89-4-597
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ధరమ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:89-4-597
వయససస:38
లస: పప
94-194/1508

2372 NDX3003886
పపరర: చసదడశశకర నసదస

తసడడ:డ మమధవరరవ నసదస
ఇసటట ననస:89-4-594
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:89-4-596
వయససస:55
లస: పప

2376 NDX2325405
పపరర: వనసకట పదమ నసనన

2382 NDX2458453
పపరర: జగదతసబ తతలలగబ

94-194/1416

తసడడ:డ మమకల వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:89-4-594
వయససస:40
లస: పప

2373 NDX2322972
పపరర: అలవనణణ లకరసకలల

2379 NDX2749570
పపరర: దసరరర రరవప లకరసకలల

2371 NDX3103041
పపరర: మమకల వనసకటటశశర రరవప

94-194/1419

తసడడ:డ పరపర రరవప మబలర పపడడ
ఇసటట ననస:89-4-608
వయససస:33
లస: పప
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94-194/776

భరస : నతగర రరడడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:89-4-609
వయససస:41
లస: ససస స
2403 JBV2552198
పపరర: ససతతరరమపజననయబలల ససకర

94-194/778

94-194/781

2409 NDX1316967
పపరర: సరయ అమర నతధ కసచ

94-194/784

94-194/1421

94-194/788

94-194/790

94-194/785

2413 NDX0455972
పపరర: లలతకలమమరర వరకర

2416 JBV2550820
పపరర: జయరరమరరడడడ వరకర

2419 NDX1316785
పపరర: పడపపలర గసడడకకట

94-194/793

94-194/796

భరస : రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:89-4-622
వయససస:42
లస: ససస స

94-194/786

94-194/789

94-194/791

2411 NDX2736148
పపరర: వనసకట సరయ కకషర కసచ

94-194/1420

2414 NDX1316793
పపరర: పడదదప రరడడడ వరకర

94-194/787

2417 NDX1763201
పపరర: రరమమలకడమ పపలవరరస

94-193/61

2420 NDX0456004
పపరర: రరమలకడమ గపడడకకట

94-194/792

భరస : సతఖనతరరయణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:89-4-618
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/794

2425 NDX0352302
పపరర: నగజష బబబబ పడతసపరటట�

94-194/797

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-623
వయససస:33
లస: ససస స

94-194/783

భరస : వనసకటటశశరరర పపలవరరస
ఇసటట ననస:89-4-618
వయససస:59
లస: ససస స

2422 NDX0075838
పపరర: గగపరల కకషరమ చతరరఖలల
గబడడమమళళ
తసడడ:డ వనసకట చతరరఖలల గబడడమమళళ
ఇసటట ననస:89-4-621
వయససస:74
లస: పప

2428 NDX1130749
పపరర: నతగ శశషష చడవపల

2408 NDX0058206
పపరర: లకడమ బబల� కసచ�

తసడడ:డ జయ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-617
వయససస:27
లస: పప

2423 NDX0078998
పపరర: వజయభబరర వ పడతసపరటట�

94-194/795

భరస : నగజష బబబబ�
ఇసటట ననస:89-4-622
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-622
వయససస:44
లస: పప
94-194/799

94-194/780

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద కసచ
ఇసటట ననస:89-4-614
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:89-4-618
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ�
ఇసటట ననస:89-4-618
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబలగబరర బడహమచతరరఖలల
ఇసటట ననస:89-4-622
వయససస:74
లస: పప

2410 AP151010477244
పపరర: వనసకటటశశర పడసరద కసచ

2405 NDX1978040
పపరర: వజయ భబరత కనగరల

భరస : వనసకటటశశర పడసరద�
ఇసటట ననస:89-4-614
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:89-4-617
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:89-4-618
వయససస:31
లస: ససస స

2427 NDX0352211
పపరర: ససబబబరరవప పడతసపరటట

94-194/782

భరస : జయ రరమ రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:89-4-617
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:89-4-617
వయససస:30
లస: పప

2424 NDX1316819
పపరర: లకడమ ససజజత కకమమమరర

2407 NDX1978057
పపరర: లకడమ మననహర కనగరల

94-194/777

తసడడ:డ నతద బడహమస కకసడసరర
ఇసటట ననస:89-4-612
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగధర శరససస స
ఇసటట ననస:89-4-614
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:89-4-615
వయససస:68
లస: ససస స

2421 NDX0163022
పపరర: సతఖనతరరయణ� గసడడకకట�

94-194/779

తసడడ:డ రరమ లసగ చతరర కనగరల
ఇసటట ననస:89-4-612
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద
ఇసటట ననస:89-4-614
వయససస:27
లస: పప

2418 NDX1316777
పపరర: పడససద గసడడకకట

2404 NDX1978065
పపరర: శవ కలమమరర కకనసకక

2402 JBV2552206
పపరర: సతఖవత ససకర

భరస : ససతతరరమపజననయబలల ససకర
ఇసటట ననస:89-4-610
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కలమమర చతరరఖలల కకనకక
ఇసటట ననస:89-4-612
వయససస:44
లస: ససస స

2406 NDX1978073
పపరర: సరయ వజయ రరస తడజ
కకనతగల
తసడడ:డ లకడమ మననహర కకనతగల
ఇసటట ననస:89-4-612
వయససస:26
లస: పప

2415 NDX1316801
పపరర: పడకరష రరడడడ వరకర

94-193/60

తసడడ:డ పప ఠర రరడడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:89-4-610
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద ససకర
ఇసటట ననస:89-4-610
వయససస:65
లస: పప

2412 NDX2750768
పపరర: రతన కలమమరర చలర

2401 NDX1124940
పపరర: నతగర రరడడడ పప లలరర

2426 NDX1348820
పపరర: రవసదడ బబబబ కకమమమరర

94-194/798

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-622
వయససస:48
లస: పప
94-194/800

2429 NDX0907162
పపరర: రరమకకటట చచవపల

94-194/801

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చచవపల
ఇసటట ననస:89-4-623
వయససస:40
లస: ససస స
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94-194/802

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-623
వయససస:55
లస: ససస స
94-194/804

భరస : ఇమమనసయయల దదడడడ గరర
ఇసటట ననస:89-4-625
వయససస:44
లస: ససస స

2434 NDX2322451
పపరర: శకనవరసరరవప దదడడడగరర

94-194/807

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:89-4-626
వయససస:44
లస: పప

2437 NDX2930956
పపరర: శవ కలమమరర మథదకలమ

తసడడ:డ కకటటశశర శరమ తతటపలర
ఇసటట ననస:89-4-628
వయససస:48
లస: ససస స

2440 NDX3003977
పపరర: లకడమ కల తతటపలర

తసడడ:డ పపరరచసదడరరవప ససరస
ఇసటట ననస:89-4-629
వయససస:36
లస: పప
94-194/813

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-631
వయససస:41
లస: పప
94-194/815

94-194/1527

2449 NDX2475127
పపరర: వరసవ లత కకరకపరటట

2452 NDX2489599
పపరర: ఆదదలకడమ కకటర

94-194/819

2455 NDX2636223
పపరర: రరదదర కతస ర

94-194/811

2458 JBV0987818
పపరర: లకకమససజజత వతఖస
భరస : శకనవరసచకకవరరస వతఖస
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:48
లస: ససస స

2438 NDX0165704
పపరర: కకటటశశర శరమ తతటపలర

94-194/808

2441 JBV0986281
పపరర: లకకమతషలసస ససరస

94-194/809

2444 NDX1626573
పపరర: కకటటశశరమమ తషమమపపడడ

94-194/812

భరస : రరమ కకటట రరడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-631
వయససస:61
లస: ససస స
94-194/997

2447 NDX2452456
పపరర: జవన చచననసశశటట

94-194/814

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చచననస శశటట
ఇసటట ననస:89-4-632
వయససస:20
లస: పప
94-194/816

2450 NDX2475101
పపరర: అభనయ కకరకపరటట

94-194/1105

తసడడ:డ చసదడశశఖర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89-4-633
వయససస:21
లస: ససస స
94-194/817

2453 NDX2489649
పపరర: వనసకట రరడడడ కకటర

94-194/818

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:89-4-636
వయససస:43
లస: పప
94-194/1170

తసడడ:డ జగదదశ కలమమర కతస ర
ఇసటట ననస:89-4-637
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/821

94-194/806

భరస : పపరరచసదడరరవప ససరస
ఇసటట ననస:89-4-629
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కకటర
ఇసటట ననస:89-4-636
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జగదదశ కలమమర కతర
ఇసటట ననస:89-4-637
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వతస స
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:54
లస: పప

94-194/1422

భరస : చసదడశశఖర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89/4/633
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:89-4-635
వయససస:26
లస: ససస స

2457 JBV2550812
పపరర: శకనవరసచకకవరరస వతస స

2446 NDX1626623
పపరర: మమధవ తషమమపపడడ

2435 NDX2322931
పపరర: మమధవలత తయఖగమర

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప తతటపలలర
ఇసటట ననస:89-4-628
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరఘవ రరడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-631
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : మహలకకమ చతగసటట
ఇసటట ననస:89-4-633
వయససస:29
లస: ససస స

2454 NDX1756958
పపరర: మమదసలర జజ కతర

94-193/1280

తసడడ:డ రరమమరరవప ససరస
ఇసటట ననస:89-4-629
వయససస:59
లస: పప

2445 NDX2408227
పపరర: రరజనత రరడడ తషమమపపడడ

95-194/676

భరస : అసజ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:89-4-626
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర శరమ ఠగథపలల
ఇసటట ననస:89-4-628
వయససస:45
లస: ససస స

94-194/810 2443 JBV0986265
2442 JBV0986273
పపరర: ఈశశర చసద వదఖ సరగర ససరస
పపరర: పపరర చసదడరరవప ససరస

2451 NDX2767978
పపరర: షకకల షపక

94-194/805

భరస : పసదబ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:89-4-627
వయససస:27
లస: ససస స
94-194/1092

2432 SQX1965094
పపరర: నరజ మసరల

భరస : శవ నతగ రరజ బసడర
ఇసటట ననస:89-4-624
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరజ దదడడడ గరర
ఇసటట ననస:89-4-625
వయససస:46
లస: పప

2436 NDX2322907
పపరర: అసజ రరడడడ తయఖగమర

2448 NDX1154178
పపరర: కకరస ర చతగసటట

94-194/803

తసడడ:డ రరధతకకషర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:89-4-624
వయససస:33
లస: పప

2433 NDX2322428
పపరర: పడభబవత దదడడడ గరర

2439 NDX2458461
పపరర: లకడమ కళ తతటపలర

2431 NDX1317064
పపరర: శవనతగ రరజ బసడర

2456 NDX1317080
పపరర: లలత మననజజ వఠఖస

94-194/820

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:27
లస: ససస స
94-194/1027

2459 NDX3138534
పపరర: ఓగరరరల రరజజశశరర ఓగరరరల

94-194/1423

భరస : ఓగరరరల గగరర శసకర శరససస స శసకర శరససస స
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:87
లస: ససస స
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94-194/1424 2461 NDX3137775
94-194/1425 2462 JBV0987792
2460 NDX3137825
పపరర: వథఖమ లకడమ ససజజత వథఖమ
పపరర: వథఖమ శసకర ససదదప వథఖమ
పపరర: ఈశశరర� కరకలమమనస�

94-194/822

భరస : వథఖమ శకనవరస చకకవరరఠర చకకవరరఠర
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వథఖమ శకనవరస చకకవరరఠర చకకవరరఠర
ఇసటట ననస:89-4-638
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:41
లస: ససస స

2463 JBV0983593
పపరర: ఉమమమహహశశరరరరవ�
కరకలమమనస�
తసడడ:డ యలమపద� �
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:48
లస: పప

2464 NDX2797876
పపరర: ఉదయ రసగ కలమమర కకయఖ

2465 NDX2747038
పపరర: మమధసరర కకయఖ

2466 NDX2747012
పపరర: వనసకట వణత దడవ కకయఖ

94-194/823

తసడడ:డ కజ వ రమణయఖ కకయఖ
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:52
లస: పప
94-194/1428

తసడడ:డ ఉదయ రసగ దడవ కకయఖ
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:21
లస: ససస స
2469 JBV2551083
పపరర: మరర షసజక

94-194/825

తసడడ:డ అల షసజక
ఇసటట ననస:89-4-640
వయససస:60
లస: పప
2472 NDX1130806
పపరర: వజజసదడమమ రరయ

94-194/827

94-194/830

94-194/1431

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:89-4-646
వయససస:27
లస: ససస స
2484 NDX2761799
పపరర: మసజల తతడడళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:89-4-647
వయససస:51
లస: పప

2470 NDX3196011
పపరర: శసకర పప టటనరర

2471 NDX1130822
పపరర: షరరమల రరణణ వసజజ

94-194/1430

2473 NDX1272186
పపరర: కకరణ కలమమర వసజ

2476 JBV0987776
పపరర: ఈశశరమమ శపకలల

2479 NDX2758324
పపరర: శరకవణణ పరష

2482 NDX2407781
పపరర: శవరరరడడడ కరరక

94-194/1433

2485 NDX2489748
పపరర: గరతతసజల మసగబ

94-194/828

2488 NDX1317114
పపరర: సశరర కలమమరర గబరరకల
భరస : మరరయకలమమర గబరరకల
ఇసటట ననస:89-4-648
వయససస:56
లస: ససస స

94-194/826

2474 NDX1124759
పపరర: అశశక కలమమర వసజజ

94-194/829

తసడడ:డ జజషషవర
ఇసటట ననస:89-4-641
వయససస:40
లస: పప
94-194/831

2477 NDX0805408
పపరర: చసదడమమళ శసకలల

94-194/832

తసడడ:డ కకటటలసగస శసకలల
ఇసటట ననస:89-4-642
వయససస:59
లస: పప
94-194/1432

2480 NDX0913855
పపరర: సరబబబర హహసపసన షపక

94-193/62

తసడడ:డ శశశదత షపక
ఇసటట ననస:89-4-644
వయససస:42
లస: పప
94-194/836

2483 NDX2407773
పపరర: భబససర రరడడడ కరరక

94-194/837

తసడడ:డ నరరస రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:89-4-646
వయససస:51
లస: పప
94-194/838

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసగబ
ఇసటట ననస:89-4-647
వయససస:21
లస: ససస స
94-194/840

94-194/824

తసడడ:డ జజషషవర
ఇసటట ననస:89-4-641
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:89-4-646
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతడడళళ
ఇసటట ననస:89-4-646 LIG -145
వయససస:22
లస: ససస స
2487 NDX0163881
పపరర: శకనవరసరరవప మసగబ�

భరస : మరర షసజక
ఇసటట ననస:89-4-640
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : రమణ పరష
ఇసటట ననస:89-4-643
వయససస:19
లస: ససస స
94-194/835

2468 JBV0987768
పపరర: ఫరరద బబ షసజక

తసడడ:డ ఉదయ రసగ కలమమర కకయఖ
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదడమమళ శసకలల
ఇసటట ననస:89-4-642
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ పరష
ఇసటట ననస:89-4-643
వయససస:43
లస: పప
2481 NDX2407815
పపరర: రమమదడవ కరరక

94-194/1429

తసడడ:డ జజషషవర
ఇసటట ననస:89-4-641
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమల
ఇసటట ననస:89-4-642
వయససస:28
లస: ససస స
2478 NDX2829695
పపరర: సరసబ శవ రరవప పరష

2467 NDX2747053
పపరర: వనణబ మమధవ కకయఖ

94-194/1427

భరస : ఉదయ రసగ కలమమర కకయఖ
ఇసటట ననస:89-4-639
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:89-4-640
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజషషవర
ఇసటట ననస:89-4-641
వయససస:74
లస: ససస స
2475 NDX1317098
పపరర: భబవన శసఖసల

94-194/1426

2486 NDX0057687
పపరర: తడవనణణ� కరరషరపప�

94-194/839

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-647
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/841

2489 NDX2829760
పపరర: వనసకట పడడతమ రరవప యరర గడడ

94-194/1434

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరర గడడ
ఇసటట ననస:89-4-648
వయససస:41
లస: పప
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94-194/1518

భరస : వనసకట పదమ రరవప యమరర గడడ
ఇసటట ననస:89-4-648
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/844

తసడడ:డ రరమ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:28
లస: పప
94-194/847

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:33
లస: పప

94-194/845

2497 JBV0988303
పపరర: రరమమరరవప మమమడడ

94-94/1018

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఎనమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-653
వయససస:19
లస: ససస స

2500 NDX2531358
పపరర: సరసబశవ రరవప బయఖవరపప

94-194/848

94-194/850

భరస : శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:44
లస: ససస స

2503 NDX2489524
పపరర: శకనవరస రరవప పరరచరర

94-19/549

భరస : వనసకటరరవప వకరససత
ఇసటట ననస:89-04-656
వయససస:46
లస: ససస స

2506 NDX3085180
పపరర: వనసకట రరవప వకరససత

94-194/851

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:18
లస: ససస స

2509 NDX2369767
పపరర: వనసకజటసశరరర బదదశటట

94-194/1435

2512 NDX2407690
పపరర: సరయ ససధ నసదదరరజ

94-19/598

2501 NDX2489516
పపరర: సషసదన పరరచరర

94-194/849

2504 NDX3138682
పపరర: భబరత వకరససత

94-194/1211

2507 NDX3106960
పపరర: సపనహ చచదరర వకరససత

94-19/550

2510 NDX2738177
పపరర: వర నతగవరపడసరద ఎరగలర

94-194/853

2513 NDX2351724
పపరర: శకకరసత ధసళపరళళ

94-194/854

భరస : బబల శకనవరస ససబడహమణఖస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:36
లస: పప

94-194/855
2514 NDX2407682
పపరర: బబల శకనవరస ససబడహమణఖస
నసదదరరజ
తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:41
లస: పప

2515 NDX3148616
పపరర: వనసకటటశశరరర బడడశత

2516 NDX3097201
పపరర: లకడమ నరసమమ బడడశత

తసడడ:డ పసదబ నతగయఖ బడడశత
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:51
లస: పప

2517 NDX2794022
పపరర: ససహరరలఠర యరగళళ

2518 NDX2733376
పపరర: పదమ ఎరగలర

తసడడ:డ వర నతగ వర పడసరద యరగళళ
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వర నతగవరపడసరద ఎరగలర
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:48
లస: ససస స

94-193/1281

తసడడ:డ అచచయఖ ఎరగలర
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస ధసళపళ
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:23
లస: ససస స

94-194/1440

94-194/1436

తసడడ:డ వనసకటరరవప వకరససత
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ నతగయఖ బదదశటట
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:51
లస: పప
94-194/852

2498 NDX2687036
పపరర: హహమ మసగళగరరర

భరస : వనసకటరరవప వకరససత
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వకరససత
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:53
లస: పప
94-194/1437

94-194/846

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరచరర
ఇసటట ననస:89-4-656
వయససస:51
లస: పప
94-194/1212

2495 NDX1348929
పపరర: బబలకకషర ఇకలసరరస

భరస : వనసకట రమణ మసగలగరరర
ఇసటట ననస:89-4-651
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బయఖవరపప
ఇసటట ననస:89-4-655
వయససస:57
లస: పప

2502 NDX2489755
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ పరరచరర

94-194/843

తసడడ:డ శవ నతగజశశర రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:53
లస: పప

2499 NDX2620144
పపరర: మమనస ఎనమరరడడడ

2511 NDX2452266
పపరర: లకడమ ధసళపళ

2494 NDX1466276
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస మమమడడ

2492 NDX1348945
పపరర: అనసష కకసడపలర

భరస : శవ రరమ పడసరద కకసడపలర
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:29
లస: పప

2496 NDX1348937
పపరర: శవ రరమ పడసరదస కకసడపలర

2508 NDX2794006
పపరర: సరశసతన పరరచసరర

94-194/842

భరస : బబలకకషర ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:89-4-649
వయససస:30
లస: ససస స

2493 NDX1466250
పపరర: మధసన చకకవరరస మమమడడ

2505 NDX3110004
పపరర: భబరత వకరససత

2491 NDX1348911
పపరర: ససగబణ ఇకలసరరస

94-194/1438

94-194/1439

భరస : వనసకటటశశరరర బడడశత
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:41
లస: ససస స
94-195/774

2519 NDX2733368
పపరర: రజత కలమమర ఎరగలర

94-195/775

తసడడ:డ వర నతగవరపడసరద ఎరగలర
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:21
లస: పప
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2520 SQX1965250
పపరర: పపనననశశర రరవప పసతసగర

95-194/677

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:61
లస: పప
2523 NDX2333151
పపరర: ససధతఖరరణణ ధసళపరళళ

2521 SQX1965359
పపరర: లకడమ నరసమమ బదదశటట

95-194/678

భరస : వనసకటటశశరరర బదదశటట
ఇసటట ననస:89-4-659
వయససస:40
లస: ససస స
94-195/26

2524 NDX2344208
పపరర: ధనలకడమ ధసళపరళళ

2522 SQX2075554
పపరర: ససహరరలఠర యరగళళ

95-215/1319

తసడడ:డ వర నతగ వర పడసరద యరగళళ
ఇసటట ననస:89-4-659 ,flat-101
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/27

2525 NDX2333128
పపరర: శకనవరస దసళపరళళ

94-195/28

భరస : శకకరసత ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:89-4-659,SRINILAYAM APART
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప ధసళపరళళ
తసడడ:డ అసకమమరరవప దసళపరళళ
ఇసటట ననస:89-4-659, SRINILAYAM APART ఇసటట ననస:89-4-659,SRINILAYAM APART
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప

2526 NDX2344182
పపరర: అసకమమరరవప ధసళపరళళ

2527 NDX3042819
పపరర: శకనవరస రరవప ఇరర

94-195/29

94-194/1441

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ ధసళపరళళ
తసడడ:డ గబరరసరశమ ఇరర
ఇసటట ననస:89-4-659, SRINILAYAM APART ఇసటట ననస:89-4-679
వయససస:69
లస: పప
వయససస:41
లస: పప
2529 NDX2408003
పపరర: లకడమ మమరస ల

94-194/858

భరస : ససబబబరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:44
లస: ససస స
2532 NDX2400000
పపరర: మమజజటట రరజఖలకడమ

94-195/24

94-194/1120

94-194/1442

94-194/1445

తసడడ:డ పపననయఖ వపననస
ఇసటట ననస:89-4-697
వయససస:26
లస: పప

2539 NDX2828838
పపరర: నతగజశశర రరవప కసదసల

2542 NDX2793768
పపరర: వరలకడమ కరస శశటట

94-193/1282

2545 NDX3163730
పపరర: రరజ రరవప కకమమ

94-194/1121

94-194/1443

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:89-4-697
వయససస:55
లస: పప

94-194/20

2537 NDX2767333
పపరర: నతగ లకడమ శరరద అలమమరర

94-194/1201

2540 NDX2829513
పపరర: రతన బబబబ కరస శశటట

94-194/1444

తసడడ:డ తరరపత రరవప కరస శశటట
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:39
లస: పప
94-194/1446

2543 NDX2464519
పపరర: ససతతరరమయఖ కజతన

94-197/25

తసడడ:డ కజతన భబససరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:39
లస: పప
94-193/1283

Deleted

2548 JBV0982157
పపరర: రరమకకషరరరరడ�డడ దడవరపలర �

2534 NDX2465300
పపరర: శక గగరర ససనత కజతన

భరస : శకనవరస కలమమర అలమమరర
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ కకమమ
ఇసటట ననస:89-4-689
వయససస:62
లస: పప
94-194/861

94-194/860

భరస : ససతతరరమయఖ కజతన
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రతన బబబబ కరస శశటట
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ కకమమ
ఇసటట ననస:89-4-689
వయససస:62
లస: పప
2547 NDX1466169
పపరర: మహహశ కలమమర వపననస

94-195/25

తసడడ:డ అకసయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:39
లస: పప

భరస : నతగజశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:32
లస: ససస స
2544 NDX3190055
పపరర: రరజ రరవప కకమమ

2536 SQX1335539
పపరర: పరరర సరరరధద కజతన

2531 NDX2407971
పపరర: ససబబ రరడడ మమరస ల
తసడడ:డ నరస రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:55
లస: పప

తలర : బబలనతగమమ కజతన
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస అలమమరర
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:39
లస: పప
2541 NDX2828556
పపరర: ఉదయ లకడమ కసదసల

94-194/859

తసడడ:డ మమజజటట నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:75
లస: పప

భసధసవప: బబలనతగమమ కజతన
ఇసటట ననస:89-4-688
వయససస:30
లస: ససస స
2538 NDX2794204
పపరర: శకనవరస కలమమర అలమమరర

2533 NDX2399996
పపరర: మమజజటట వనసకటటశశర రరవప

94-194/857

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమజజటట వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-682
వయససస:69
లస: ససస స
2535 NDX2656635
పపరర: పడసనన కజతన

2530 NDX2407989
పపరర: రజన కరసత రరడడ మమరస ల

2528 NDX2408029
పపరర: లకడమ పడసనన మమరస ల

94-194/862

2546 NDX3207842
పపరర: నతగజశశరర కకమమ

94-193/1284

భరస : రరజరరవప కకమమ
ఇసటట ననస:89-4-689
వయససస:58
లస: ససస స
2549 NDX0632414
పపరర: శకరరమ సదతశవరరవప

94-194/863

తసడడ:డ వశశనతధస సదతశవరరవప
ఇసటట ననస:89-4-697
వయససస:64
లస: పప
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2550 NDX3180916
పపరర: శకనవరసరరవప పప నననకసటట

94-194/1447

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప నననకసటట
ఇసటట ననస:89-4-697
వయససస:44
లస: పప
2553 NDX2746725
పపరర: రజన గబసటటరర

94-194/1519

94-194/866

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89-4-701
వయససస:66
లస: ససస స
2559 NDX3282217
పపరర: పపణఖవత గసగరననన

94-193/1416

తలర : సతఖవత దడవ నసకల
ఇసటట ననస:89-4-714
వయససస:49
లస: పప
2565 JBV2551463
పపరర: తరరమల రరవప కరరషరపప

94-194/871

భరస : వనసకట రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:89-4-718
వయససస:35
లస: ససస స
2571 NDX1317239
పపరర: రమమష మసడవ

94-194/875

భరస : శరవణన రరజమహన
ఇసటట ననస:89-4-721/1
వయససస:30
లస: ససస స

2558 NDX3281029
పపరర: ే్ే్ేడేడకకకక జజగగరరరర

94-194/867

2560 JBV2550861
పపరర: వనసకటరరడ�డడ కళళస�

2563 NDX2808541
పపరర: నతగమణణ నసకల

94-194/868

94-194/877

94-194/1449

94-194/872

94-194/869

2564 SQX1965235
పపరర: నతగ మణణ నసకల

95-194/679

2567 NDX2811271
పపరర: వనసకట రరడడడ కలర స

94-194/1450

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:89-4-718
వయససస:39
లస: పప
94-194/873

2570 NDX1316900
పపరర: మసడవ కకషర కలమమరర

94-194/874

భరస : రమమష మసడవ
ఇసటట ననస:89-4-719
వయససస:47
లస: ససస స
94-198/1046

2573 NDX1747361
పపరర: ఆషర షసజక

94-194/876

భరస : ససజదత షసజక
ఇసటట ననస:89-4-721
వయససస:47
లస: ససస స
94-193/1285

తసడడ:డ రరజమహన కనతనపసరరన
ఇసటట ననస:89-4-721/1
వయససస:38
లస: పప
94-194/1453

2561 NDX1317205
పపరర: పప తరరడడడ నకస

భరస : సతఖ శకనవరస నసకల
ఇసటట ననస:89-4-714
వయససస:45
లస: ససస స

2569 NDX1317130
పపరర: అనసష మమధవ

2575 NDX2845113
పపరర: శరవణన రరజమహన

94-193/1413

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ నకస
ఇసటట ననస:89-4-712
వయససస:51
లస: పప

2566 NDX2140580
పపరర: చనన వనసకట రరడడ ఇపషల

2572 NDX3214533
పపరర: రరజజశ తచనతల

94-194/865

తసడడ:డ పపపేస.... లలహహహేస,,
ఇసటట ననస:89-4-708
వయససస:62
లస: పప

తలర : వకయ కలమమరర తచనతల
ఇసటట ననస:89-4-720
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ
లలట షసజక
ఇసటట ననస:89-4-721
వయససస:47
లస: పప
2577 NDX2741627
పపరర: ససదతరకకడక శరవణన

2557 NDX1316975
పపరర: శకనవరస రరవప ఆతమకకరర

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:89-4-719
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:89-4-719
వయససస:58
లస: పప
2574 NDX1747353
పపరర: ససజదత షసజక

భరస : చనన వనసకట ససబబ రరవప నసలమలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-700
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశ రరడడ ఇపషల
ఇసటట ననస:89-4-718
వయససస:65
లస: పప
94-194/1451

94-194/870

2555 NDX2324010
పపరర: చననవనసకట ససబబబరరవప
నసతషలపరటట
తసడడ:డ అసకమమ నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-700
వయససస:37
లస: పప

94-194/864

భరస : సతఖ శకనవరస నసకల
ఇసటట ననస:89-4-714
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణరరవప కరరషరపప
ఇసటట ననస:89-4-716
వయససస:67
లస: పప
2568 NDX2811156
పపరర: నతగమణణ కలర స

2554 NDX2324150
పపరర: నతగరరజ నసలమలపరటట

తసడడ:డ శకరరమ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:89-4-712
వయససస:48
లస: పప
94-194/597

2552 NDX2322840
పపరర: ససబబబరరవప భమననన

తసడడ:డ పరపయఖ భమననన
ఇసటట ననస:89-4-698
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరమదతస ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:89-4-701
వయససస:70
లస: పప

భరస : పసచచయఖ గసగరననన
ఇసటట ననస:89-4-708
వయససస:58
లస: ససస స
2562 NDX0913368
పపరర: నసకల వర వనసకట రరసబబబబ

94-194/1448

భరస : శకనవరసరరవప పప నననకసటట
ఇసటట ననస:89-4-697
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:89-4-699
వయససస:26
లస: ససస స
2556 NDX1316983
పపరర: పపణఖవత ఆతమకకరర

2551 NDX3208816
పపరర: నతగ లకడమ పప నననకసటట

2578 NDX0922898
పపరర: సరమమమ జఖస వరభదడ
భరస : కజశవ నతరరయణ రరడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:89-4-722
వయససస:62
లస: ససస స

2576 NDX2755700
పపరర: శరవణన రరజమహన

94-194/1452

తసడడ:డ రరజమహన రరజమహన
ఇసటట ననస:89-4-721/1
వయససస:38
లస: పప
94-194/878

94-194/879
2579 NDX0912600
పపరర: కజశవ నతరరయణ రరడడ వరభదడ

తసడడ:డ అసజ రరడడడ వరభదడ
ఇసటట ననస:89-4-722
వయససస:68
లస: పప
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2580 NDX0058180
పపరర: తరరపతమమ ఓసటటపపల

94-194/880

భరస : వనసకటటశశరరర ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:89-4-723
వయససస:31
లస: ససస స
2583 NDX2869345
పపరర: మసగమమ వననసమమలమ

94-182/1407

94-182/1410

94-194/884

2587 NDX2838415
పపరర: వసతపపల దసరర

2590 NDX1319615
పపరర: దడవనలర రమమదడవ

94-194/887

94-194/892

తసడడ:డ రమణత చతరర టటకక
ఇసటట ననస:89-4-736
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససధతకర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:89-4-737
వయససస:25
లస: ససస స
94-194/896

2605 NDX1719659
పపరర: రరవత బతష
స ల

94-194/1455

2608 NDX0113167
పపరర: శకలకడమ చసకరస
భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:36
లస: ససస స

2591 NDX1319631
పపరర: దడవనలమ రమనయమఖ

94-194/886

2594 NDX2324507
పపరర: వజయ కలమమరర గబరజజల

94-194/889

2597 NDX1747379
పపరర: వససత నతగమణణ టటకక

94-194/373

2600 NDX3179785
పపరర: ససధతకర రరడడడ వసగర

94-194/1456

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:89-4-737
వయససస:54
లస: పప
94-194/1458

2603 NDX0075879
పపరర: రఘబనతథ రరడడ చచరరకలపలర

94-194/895

తసడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-738
వయససస:32
లస: పప
94-193/63

భరస : అరరణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:29
లస: ససస స
94-193/65

94-194/883

భరస : మకతషఖన జయరరవ టటకక
ఇసటట ననస:89-4-736
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:89-4-737
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-738
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ చసకస
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:65
లస: పప

2602 NDX3179751
పపరర: చసదడ లలఖ వసగర

2588 NDX1319649
పపరర: దడవనలర బబడమరరసబక

భరస : ససబబబరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:89-4-733
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససధతకర రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:89-4-737
వయససస:55
లస: ససస స
94-194/1457

94-182/1409

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-4-728
వయససస:49
లస: పప

94-194/891

2599 NDX3192598
పపరర: జయ పడద వసగర

2607 NDX0880476
పపరర: వనణబగగపరలరరవ చసకస

94-194/885

2596 NDX2324556
పపరర: ససబబబరరవప గబరజజల

2598 NDX1747239
పపరర: మకతషఖసజయ రరవప టటకక

2585 NDX2869493
పపరర: రమమశ వననసమమలమ

తసడడ:డ రమనయమఖ
ఇసటట ననస:89-4-728
వయససస:27
లస: ససస స

94-194/888

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గబరజజల
ఇసటట ననస:89-4-733
వయససస:72
లస: పప

2604 NDX0075861
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చచరరకలపలర

94-194/1454

2593 NDX0046722
పపరర: వనసకట లకడమ కరసత రరవప�
మదతడడగబ�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:89-4-732
వయససస:55
లస: పప

94-194/890
2595 NDX2321727
పపరర: లలత పరమమశశరర
దసగర రరజపసదబ దరరజ
భరస : నరసససహ రరవప దసగర రరజపసదబ దరరజ
ఇసటట ననస:89-4-733
వయససస:70
లస: ససస స

94-194/882

తసడడ:డ గబరవయఖ వననసమమలమ
ఇసటట ననస:89-4-725
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమనయమఖ
ఇసటట ననస:89-4-728
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరసతతరరవప�
ఇసటట ననస:89-4-732
వయససస:49
లస: ససస స

2601 NDX3194933
పపరర: భవషఖ వసగర

94-182/1408

భరస : వసతపపల దసరర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-725
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ దడవనళ
ఇసటట ననస:89-4-728
వయససస:29
లస: ససస స
2592 NDX0112631
పపరర: ఝమనసరరణణ మదడడగబ�

2584 NDX2869303
పపరర: దసరర ఒసటటపపల

2582 NDX0164616
పపరర: దసరరరరరవప ఒసటటపపల

తసడడ:డ చచననయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:89-4-723
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:89-4-725
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ వననసమమలమ
ఇసటట ననస:89-4-725
వయససస:25
లస: ససస స
2589 NDX1319623
పపరర: లకడమ దడవ దడవనళ

94-194/881

తసడడ:డ చచననయఖ ఒసటటపపరర
ఇసటట ననస:89-4-723
వయససస:36
లస: పప

భరస : గబరవయఖ వననసమమలమ
ఇసటట ననస:89-4-725
వయససస:55
లస: ససస స
2586 NDX2869576
పపరర: అచచమమ వననసమమలమ

2581 NDX0166488
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒసటటపపరర

2606 NDX0455824
పపరర: నజజమ షపక

94-193/64

భరస : అబబబలమర మర షపక
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:59
లస: ససస స
94-194/897

2609 NDX0114132
పపరర: లకడమ కనకదసరర చసకరస

94-194/898

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:39
లస: ససస స
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2610 NDX0046433
పపరర: శవపడసరద చసకరస
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94-194/899

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:40
లస: పప
2613 NDX0882688
పపరర: నతగజశశరరరవప వనమలపలర

94-194/902

94-194/903

భరస : సతఖనతరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:89-4-741
వయససస:57
లస: ససస స
2619 NDX0882662
పపరర: హనఫ మహమమద�

94-194/906

94-194/908

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:89-4-746
వయససస:25
లస: ససస స
2628 JBV2551612
పపరర: రమణ� సరగనబబ యన�

94-194/1054

94-198/1047

భరస : శకనవరస రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:89-4-759
వయససస:38
లస: ససస స

2620 NDX0882522
పపరర: మహమమద గగస షపక

2623 NDX0046458
పపరర: గగపస కకషర అడడ గరరర

2626 NDX2848505
పపరర: వజయ చసదర మబనపలర

94-198/1050

94-194/907

2621 NDX3084225
పపరర: యమససమన ససలమసన షపక

94-194/1460

భరస : హనఫ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:89-4-742
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/910

2624 NDX2726206
పపరర: శవరరమ పడసరద కకసడడశశటట

2635 NDX3099850
పపరర: రమదడవ పపటట
ర రర

2638 NDX2407856
పపరర: ససబబబయమమ పచచన
భరస : వనసకటబడవప పచచన
ఇసటట ననస:89-4-760
వయససస:41
లస: ససస స

94-194/1461

తసడడ:డ కలరరమ రరవప కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:89-4-746
వయససస:55
లస: పప
94-194/1463

2627 NDX2798775
పపరర: ససధఖ మబనపలర

94-194/1464

భరస : వజయ చసదర మబనపలర
ఇసటట ననస:89-4-747
వయససస:30
లస: ససస స
94-193/1286

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:89-4-753
వయససస:19
లస: పప
94-198/1048

2633 NDX2892511
పపరర: నవన పపటట
ర రర

94-198/1049

తసడడ:డ ఏన
ఇసటట ననస:89-4-754
వయససస:22
లస: ససస స
94-193/1287

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:89-4-754 MIG-157
వయససస:41
లస: ససస స
94-194/1466

94-194/905

94-194/1055 2630 NDX3154796
2629 JBV2551604
పపరర: పడసరదరరవప� సరగనబబ యన�
పపరర: సరయ కలమమర రరడడ అటట
ర రర

2632 NDX2953610
పపరర: నవఖత పపటట
ర రర

94-194/1459

భరస : చన మరర
ఇసటట ననస:89-4-742
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-754
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏన
ఇసటట ననస:89-4-754
వయససస:21
లస: ససస స
2637 NDX2960318
పపరర: శకదడవ పచచవ

2618 NDX0883777
పపరర: ఫజల బబగస షపక

94-194/904

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:89-4-751
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటట లసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-754
వయససస:53
లస: పప
2634 NDX2892529
పపరర: నవయమససడ పపటట
ర రర

2617 JBV0984567
పపరర: సతఖనతరరయణరరడడడ చలమర� �

తసడడ:డ వనయ కలమమర మబనపలర
ఇసటట ననస:89-4-747
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:89-4-751
వయససస:43
లస: ససస స
2631 NDX2953602
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పపటట
ర రర

భరస : వ డక నతగజశశర రరవప వనమమలపఅల
ఇసటట ననస:89-4-740
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరనతథస
ఇసటట ననస:89-4-743
వయససస:43
లస: పప
94-194/1462

94-194/901

2615 NDX3087988
పపరర: వనసకట దసరర నతగజశశర రరవప
వనమబలపలర
తసడడ:డ టబటబ రరవప వనమబలపలర
ఇసటట ననస:89-4-740
వయససస:48
లస: పప

94-194/909

తసడడ:డ చన మరర
ఇసటట ననస:89-4-742
వయససస:44
లస: పప

భరస : గగపసకకషర
ఇసటట ననస:89-4-743
వయససస:34
లస: ససస స
2625 NDX2939924
పపరర: లకడమ జజఖతరమయ కకసడడశశటట

2614 NDX0892646
పపరర: నతగ పదమజ వనమమలపఅల

2612 NDX2489714
పపరర: జశశసత వనమబలపలర

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప వనమబలపలర
ఇసటట ననస:89-4-740
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ � �
ఇసటట ననస:89-4-741
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చన మరర�
ఇసటట ననస:89-4-742
వయససస:40
లస: పప
2622 NDX0640813
పపరర: శకలకడమ అడడ గరరర

94-194/900

తసడడ:డ వనణబగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:89-4-739
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తతతతరరవప
ఇసటట ననస:89-4-740
వయససస:48
లస: పప
2616 JBV0984591
పపరర: హహహమమవత చలమర� �

2611 NDX0046714
పపరర: వరరసజననయబలల చసకరస

2636 NDX2770121
పపరర: రరమ కకషర పచచవ

94-194/1181

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:89-4-759
వయససస:18
లస: పప
94-194/911

2639 NDX2407831
పపరర: వనసకటబడవప పచచన

94-194/912

తసడడ:డ యలమసద పచచన
ఇసటట ననస:89-4-760
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: తరరపతమమ గబజర ల
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94-182/1641

భరస : తరరపతయఖ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:51
లస: ససస స
2643 NDX3280013
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలపరటట

94-182/1644

2644 NDX3280021
పపరర: సరయ కకరణ పరలపరటట

94-194/1467

2647 NDX2755916
పపరర: శవ కలమమరర పలర పరటట

తసడడ:డ రరమచసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:31
లస: పప
94-193/1288

94-194/1470

94-194/893

94-194/914

తసడడ:డ ససబబబరరవప దసలర
ఇసటట ననస:89-4-777
వయససస:50
లస: పప

2659 NDX1445304
పపరర: పరమమశశరర తతడడపలర

2662 NDX3300027
పపరర: మబరహరర బతష
స ల

94-194/1472

2665 NDX3042694
పపరర: పదతమవత ఇరర

94-193/1289

2668 NDX2515435
పపరర: లలమ పరవన దసళళ
తసడడ:డ హరర బబబబ దసళళ
ఇసటట ననస:89-4-777
వయససస:21
లస: ససస స

2648 NDX2364222
పపరర: మటకటర మననహర రరడడ

94-194/1543

2651 SQX1965128
పపరర: సరయకకరణ పలపరటట

95-194/681

2654 NDX3034725
పపరర: వనసకట వరలకడమ కమమమల

94-194/1469

భరస : రమమశ గసడడ
ఇసటట ననస:89-4-764
వయససస:53
లస: ససస స
94-196/684

2657 NDX3250024
పపరర: మబరహరర బతషల

94-182/1618

తసడడ:డ హరరబబబబ
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:18
లస: పప
94-194/894

2660 NDX2489490
పపరర: ఉమభవరన మదసకకరర

94-194/913

తలర : పరమమశశరర తతడడపలర
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/1551

2663 NDX3011392
పపరర: పడభబ దనస బబలలల

94-194/1471

తసడడ:డ భససరరరవప బబలలల
ఇసటట ననస:89-4-766
వయససస:28
లస: పప
94-194/1209

భరస : శకనవరస రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:89-4-769
వయససస:39
లస: ససస స
94-194/916

94-182/1646

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడభబదతస బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-766
వయససస:23
లస: ససస స
2667 NDX2475440
పపరర: హరర బబబబ దసలర

95-194/680

భరస : శశషయఖ తతడడపలర
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హజరథ షపక
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:53
లస: పప
2664 NDX3011400
పపరర: ససధ బబ లర

2656 NDX0046649
పపరర: రమమష గసడడ

2645 NDX3280039
పపరర: సరయ కకరణ పరలపరటట

తసడడ:డ మటకటర శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరధత కకషర మమరరస గసడడ
ఇసటట ననస:89-4-764
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబబ షపక
ఇసటట ననస:89-4-765
వయససస:25
లస: ససస స
2661 NDX2408235
పపరర: సరయ బబబబ షపక

94-194/1468

తసడడ:డ రరధత కకషర మమరరస గసడడ
ఇసటట ననస:89-4-764
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ గసడడ
ఇసటట ననస:89-4-764
వయససస:19
లస: పప
2658 NDX1445296
పపరర: ఆయయషర షపక

2653 NDX3026846
పపరర: రమమష గసడడ

94-182/1643

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పలపత
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కకషరమమరరస గసడడ
ఇసటట ననస:89-4-764
వయససస:61
లస: పప
2655 NDX3034717
పపరర: చచజతనఖ గసడడ

94-182/1645

భరస : కకటటశశరరరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:48
లస: ససస స

94-194/1545 2650 SQX1965169
2649 NDX0164251
పపరర: యశశసత కలమమర� పడతసపరటట�
పపరర: కకటటశశర రరవప పలపత

2642 NDX3280005
పపరర: రరజజశ పరలపరటట

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:26
లస: పప

భరస : వరయఖ మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:54
లస: ససస స

2652 NDX3027109
పపరర: నతరరయణ రరవప గసడడ

94-182/1642

తసడడ:డ చనన వరయఖ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-761
వయససస:58
లస: పప
2646 NDX2867406
పపరర: రగశమమ మసదతడడ

2641 NDX3279999
పపరర: తరపతయఖ గబజర ల

2666 NDX2475416
పపరర: కకషర కలమమరర దసలర

94-194/915

భరస : హరర బబబబ దసలర
ఇసటట ననస:89-4-777
వయససస:40
లస: ససస స
94-194/917

2669 NDX2764884
పపరర: రరప సరయ శక దసళళ

94-194/1473

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:89-4-777
వయససస:18
లస: ససస స
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2670 NDX1349109
పపరర: రరజశశఖర మకతతటట
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94-194/461

తసడడ:డ ఆనసద మమకతతటట
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:29
లస: పప
2673 NDX2407799
పపరర: ఝమనస రరణణ మమకథదటట

94-194/918

95-194/683

94-196/885

94-194/323

94-194/931

తసడడ:డ వషర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-5-007
వయససస:43
లస: పప
2688 NDX3075496
పపరర: కకటటశశరమమ వపయఅలమ

94-194/1474

2680 NDX2325298
పపరర: రమమదడవ పపసల

2683 NDX2364271
పపరర: కకటటశశరర మదసగబల

94-198/1051

94-194/919

95-194/682

2678 NDX2935039
పపరర: నరరయణమమ కసచడటట

94-194/1475

2681 NDX2325280
పపరర: రరజజరరవప పపసల

94-194/922

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపసల
ఇసటట ననస:89-4-1178
వయససస:61
లస: పప
94-194/929

2684 NDX2364305
పపరర: యశవసత రరడడడ మదసగబల

భరస : నతరరయణ రరడడ నతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:89-5-007
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-5-007
వయససస:22
లస: పప

2686 NDX3074937
పపరర: శకనవసరరరవ వపయఅలమ

2687 NDX3075488
పపరర: పప తషరరజ వపయఅలమ

94-182/1414

2689 NDX3115763
పపరర: శకనవరస రరడడ ససరప రరడడ

2692 NDX2400299
పపరర: లకడమ నతరరయణ గబఱప స

94-194/930

94-182/1415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపయఅలమ
ఇసటట ననస:89-5-783
వయససస:43
లస: పప
94-182/1416

తసడడ:డ కకటట ససరప రరడడడ
ఇసటట ననస:89-5-786
వయససస:46
లస: పప
94-182/1418

2675 SQX1965078
పపరర: శరరష గబసటట

భరస : శకనవరస రరవప కసచడటట
ఇసటట ననస:89-4-781
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ వపయఅలమ
ఇసటట ననస:89-5-783
వయససస:44
లస: పప

భరస : పప తషల రరజ వపయఅలమ
ఇసటట ననస:89-5-783
వయససస:39
లస: ససస స
2691 NDX3099280
పపరర: వనసకట రమణ ససరప రరడడడ

2677 NDX2867448
పపరర: శకనవరస రరవప కసచడటట

94-194/463

తసడడ:డ జజషర గబసటట
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప పపసల
ఇసటట ననస:89-4-1178
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వననద సససగ
ఇసటట ననస:89-4-`293
వయససస:42
లస: ససస స
2685 NDX2395150
పపరర: నతరరయణ రరడడడ మదసగబల

94-194/985

తసడడ:డ హనసమయఖ కసచడటట
ఇసటట ననస:89-4-781
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరడమమ
డడ
ఇసటట ననస:89-4-818
వయససస:29
లస: పప
2682 NDX1466961
పపరర: పపడమ దడవ

2674 NDX2323814
పపరర: మమరర గబసత

2672 NDX1349075
పపరర: జజససఫ గబసటట

తసడడ:డ చసదడయఖ గబసటట
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గబసత
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర మమకతతటట
ఇసటట ననస:89-04-780
వయససస:21
లస: ససస స
2679 NDX2683555
పపరర: నతగ గణణశ కలమమర నసడసరర

94-194/462

తసడడ:డ ఆనసద మమకతతటట
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమకథదటట
ఇసటట ననస:89-4-780
వయససస:29
లస: ససస స
2676 SQX1965144
పపరర: దదవఖ మమకతతటట

2671 NDX1349091
పపరర: రవ మమకతతటట

2690 NDX3011434
పపరర: వనసకట రమణ ససరప రరడడడ

94-182/1417

భరస : శకనవరస రరడడడ ససరప రరడడడ
ఇసటట ననస:89-5-786
వయససస:44
లస: ససస స
94-182/95

2693 NDX2597557
పపరర: సయద రరషమ సయద

94-32/991

భరస : ససరప రరడడడ వనసకట రమణ ససరప రరడడడ శకన
ఇసటట ననస:89-5-786
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గబఱప స
ఇసటట ననస:89-5-794 SRI SAI HOMES
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సయద నయమజ అహమద సయద
ఇసటట ననస:89-5-799
వయససస:18
లస: ససస స

2694 JBV2578417
పపరర: సయద రజయ సయద

2695 NDX2673382
పపరర: యమదగరరర ససదబ ద

2696 NDX3003993
పపరర: మరరయమమ నలర

94-182/1663

94-182/1171

భరస : సయద నయమజ అహమద సయద
ఇసటట ననస:89-5-799
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యమదగరరర ససదబ ద
ఇసటట ననస:89-5-879
వయససస:75
లస: పప

2697 NDX3205069
పపరర: మరరయమమ నలమర

94-182/1420 2699 NDX2930147
2698 NDX2924876
పపరర: వనసకట పపరరయఖ ఆరసగరబబద
పపరర: ఉషరరణణ ఆరసగరబబద

94-182/1419

Deleted

భరస : యమదయఖ నలమర
ఇసటట ననస:89-5-879, 1st Line
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:89-5-880
వయససస:38
లస: పప

94-186/1298

భరస : యమదయఖ నలర
ఇసటట ననస:89-5-879
వయససస:43
లస: ససస స
94-182/1421

భరస : వనసకట పపరరయఖ
ఇసటట ననస:89-5-880
వయససస:35
లస: ససస స
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2700 NDX2933034
పపరర: రరమ కకషర ఒరరస
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94-182/1422

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:89-5-880
వయససస:31
లస: పప
2703 NDX2634376
పపరర: మసజ మబకరసర

94-182/1173

94-182/100

94-182/97

2707 NDX2683670
పపరర: మలర కరసబ కకన

94-182/1176

2710 NDX2306348
పపరర: చలకమమ ఓరరచ

94-182/1174

2713 NDX2305209
పపరర: పసచచమమ అలలగబల

భరస : ఉమమమహహశశర శకనవరస కకన
ఇసటట ననస:89-5-881 NR.WATER KUNDUL
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-882
వయససస:36
లస: ససస స

2715 JBV3058625
పపరర: పకకరయఖ మసడవ

2716 NDX2305357
పపరర: తరరపత రరవప కలసచతల

94-182/105

తసడడ:డ అదరత
ఇసటట ననస:89-5-884/6, F-203, Samskruth
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కలసచతల
ఇసటట ననస:89-5-885
వయససస:24
లస: పప

2718 NDX2759553
పపరర: ఔరసగభద వనసకట పపరర యఖ

2719 NDX2442952
పపరర: వనసగమమ మసడవ

94-182/1426

2705 NDX2305415
పపరర: నతగజశశర రరవప గబసజ

94-182/98

94-182/1175
2708 NDX2665669
పపరర: ఉమమమహహశశర శకనవరస కకన

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప కకన
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:41
లస: పప
94-182/101

భరస : ఏడడకకసడలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-881/A
వయససస:39
లస: ససస స
94-182/1424

94-182/1172

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:25
లస: పప

భరస : లలట రరమ మహనరరవప కకన
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప కకన
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:30
లస: ససస స
2712 NDX2915528
పపరర: బబబ కలమఖణణ కకన

2704 NDX2306546
పపరర: దసరర భవరన వసస

2702 NDX2631307
పపరర: రవసదడ మబకరసర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబకరసర
ఇసటట ననస:89-5-880/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవ నతగజశశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మరరజ వసస
ఇసటట ననస:89-5-881
వయససస:30
లస: పప
2709 NDX2670552
పపరర: బబబ కలమఖణణ కకన

94-182/1423

తసడడ:డ శతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:89-5-880
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవసదడ మబకసర
ఇసటట ననస:89-5-880/1
వయససస:29
లస: ససస స
2706 NDX2306454
పపరర: శవ నతగజశశర రరవప వసస

2701 NDX2746543
పపరర: లకడమనతరరయణ కకతస పలర

2711 NDX2306371
పపరర: ఏడడకకసడలల ఓరరచ

94-182/102

తసడడ:డ రరఘవపలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-881/A
వయససస:46
లస: పప
94-182/103

2714 NDX2368900
పపరర: ఏడడకకసడలల ఒరరస

94-187/14

తసడడ:డ రరఘవపలల ఒరరస
ఇసటట ననస:89-5-882
వయససస:46
లస: పప
94-182/106

2717 NDX2759462
పపరర: ఔరసగరభద ఉషరరణణ

94-182/1425

భరస : ఔరసగభద వనసకట పపరరయఖ
ఇసటట ననస:89-5-885 SANTHOSH ANGAR
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/141

2720 NDX1471549
పపరర: మహహసదడ మసడవ

94-182/142

తసడడ:డ ఔరరరభద మలర యఖ
ఇసటట ననస:89-5-885 SANTHOSH NAGAR
వయససస:38
లస: పప

భరస : పకకరయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:89-5-886, SAMSKRUTI APTS
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:89-5-886, SAMSKRUTI APTS
వయససస:25
లస: పప

2721 NDX1221407
పపరర: వనసకట కకటమమమ ఊరరచ

2722 NDX1221415
పపరర: కకసడల రరవప ఊరరచ

2723 NDX2783728
పపరర: తడవనణణ ఆలలగబలమ

94-182/107

భరస : కకసడల రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-887
వయససస:37
లస: ససస స
2724 NDX1558602
పపరర: గగగరననన రజన

తసడడ:డ బబల నరసససహహలల ఊరరచ
ఇసటట ననస:89-5-887
వయససస:40
లస: పప
94-182/109

తసడడ:డ వజయ బబబబ గగగరననన
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:27
లస: ససస స
2727 NDX1221530
పపరర: అసకమమ ఓరరచ
భరస : ఇశకయల బబబబ ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:35
లస: ససస స

94-182/108

2725 NDX1221522
పపరర: భమలకకమ ఓరరచ

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:89-5-887
వయససస:20
లస: ససస స
94-182/110

భరస : శకనవరస రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:27
లస: ససస స
94-182/112

2728 NDX1221431
పపరర: శకనవరస రరవప బబతషల
తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర బబతషల
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:37
లస: పప

94-182/1427

2726 NDX1221472
పపరర: పరరశత బతస లల

94-182/111

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:35
లస: ససస స
94-182/113

2729 NDX1222470
పపరర: మలకకసడలల ఓరరచ

94-182/114

తసడడ:డ బబలనరసససహహలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:37
లస: పప
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2730 NDX1221449
పపరర: ఇజడయల బబబబ ఓరరచ

94-182/115

తసడడ:డ నరసససహహలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:41
లస: పప
2733 NDX2306116
పపరర: కకటమమ అలలగబల

94-182/116

94-182/119

94-182/122

94-182/125

94-182/1429

94-182/1432

94-182/1435

భరస : గణణశ బబబబ బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:45
లస: ససస స

2743 NDX1221266
పపరర: పడసరద అలలగబల

2746 NDX3011384
పపరర: బల రమ రరడడడ కలరరగసటట

2749 NDX2745917
పపరర: జయలకడమ కలరరగసటట

2752 NDX2757417
పపరర: దదర బబబబ కలరరగసటట

94-194/1477

2755 NDX2617181
పపరర: మమరఖ ఇమమలమ

94-182/126

94-182/1430

94-182/121

2741 NDX1221241
పపరర: గగవసదస బతష
స ల

94-182/124

2744 NDX2933000
పపరర: శకనస ఆలలగబలమ

94-182/1428

2747 NDX2905768
పపరర: బలరరమ రరడడడ కలరరగసటట

94-182/1431

తసడడ:డ బలరరమ రరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:63
లస: పప
94-182/1433

2750 NDX2862241
పపరర: జయలకడమ కలరరగసటట

94-182/1434

భరస : బల రమ రరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/1436

2753 NDX2862290
పపరర: ససజజత కలరరగసటట

94-182/1437

భరస : దదరబబబబ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:36
లస: ససస స
94-236/735

Deleted

2758 NDX1842609
పపరర: వరలకమమమ చవపకలల

2738 NDX1221233
పపరర: కకటమమమ దడవళళ

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:89-5-891
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మశశ ఇమమలమ
ఇసటట ననస:89-5-895
వయససస:18
లస: పప
94-182/128

94-182/118

తసడడ:డ రరగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బల 0రమ రరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:36
లస: పప

భరస : బల రమ రరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:53
లస: ససస స
2757 NDX1827767
పపరర: రరమ దడవ బబ లలదబ సల

94-182/123

భరస : బలరరమరరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బలరరమ రరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:53
లస: ససస స
2754 NDX3011368
పపరర: జయలకడమ కలరరగసటట

2740 NDX1221258
పపరర: గరరరష కలమమర రమనబబ యన

2735 NDX1221548
పపరర: చనన కకసడమమ ఆలలగబల

భరస : వనసకటటశశరరర దడవనళళ
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమరరడడడ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:89-5-894
వయససస:63
లస: పప
2751 NDX2905594
పపరర: జయలకడమ కలరరగసటట

94-182/120

తసడడ:డ కకటయఖ అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకనడ లక
ఇసటట ననస:89-5-891
వయససస:19
లస: ససస స
2748 NDX2745909
పపరర: బలరరమరరడడడ కలరరగసటట

2737 NDX1221555
పపరర: శవ ఆలలగబల

94-245/1043

భరస : శవ అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-889
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలసలయఖ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ దడవళళ
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:47
లస: పప
2745 NDX2788594
పపరర: నతగలకడమ ఓరరచ

94-182/117

తసడడ:డ పపదబ వనసకటటశశరరర అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-889
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసరదస అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-890
వయససస:63
లస: ససస స
2742 NDX1221225
పపరర: వనసకటటశశరరర దడవళళ

2734 NDX2306066
పపరర: వనసకట రతనస అలలగబల

2732 NDX1047265
పపరర: సతతసర షపక

తసడడ:డ నతగబర బ కకనటస
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యయరయఖ అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-888/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ పప రరమమల
ఇసటట ననస:89-5-889
వయససస:24
లస: పప
2739 NDX1221217
పపరర: గబరవమమ ఆలలగబల

94-245/1042

భరస : సతతసర అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-888
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతనస అలలగబల
ఇసటట ననస:89-5-888/1
వయససస:42
లస: ససస స
2736 NDX1827478
పపరర: ససవర గగపస పప రరమమల

2731 NDX1047240
పపరర: నతగమర బ షపక

94-182/129

భరస : వరససదడవ హనసమసత జజససఖలల చవపకల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:55
లస: ససస స

2756 NDX1808866
పపరర: రరకకమణణమమత కకపపషల

94-182/127

తసడడ:డ తరరపరలల కకపపషల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:26
లస: ససస స
2759 NDX2066448
పపరర: మనష కలమమర వయసపపర

94-182/130

తసడడ:డ హరర బబబబ వయసపపర
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:24
లస: పప
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2760 NDX1827700
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లలర దసబల

94-182/131

తసడడ:డ గణణశ బబబబ బబ లలర దసబల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:25
లస: పప
2763 NDX3143187
పపరర: తరరపరలల కకపపషల

94-182/1438

94-182/136

2764 NDX2306181
పపరర: వరమమ కకసడత

తసడడ:డ వర రరడడడ లలట కకసడత
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:50
లస: పప

94-194/932

2770 NDX1392315
పపరర: కకటటయఖ మదసగబల

94-198/63

94-198/66

భరస : నతగరరజ tokala
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:41
లస: ససస స

94-182/1439

2782 NDX2419687
పపరర: వనవత ససమలత

94-198/69

2785 NDX0883868
పపరర: ఏసపటరర రరణణ� దసడడడ�

94-198/61

2788 NDX0455675
పపరర: సరమమమ జఖస� పసలర లల�
భరస : నతగజశశరరరవప� pillula
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:48
లస: ససస స

94-182/138

2771 SQX1757673
పపరర: వనసకటటసశరమమ వరకర

95-182/580

2774 NDX2933117
పపరర: ససతమమ దతసరర

94-182/1440

2777 NDX2341055
పపరర: సరగజన దతసస

94-198/62

భరస : భబససర దతసస
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:69
లస: ససస స
94-198/64

2780 NDX0418798
పపరర: కకషర దతస

94-198/65

తసడడ:డ భబససర
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:37
లస: పప
94-198/67

2783 NDX2419695
పపరర: నలస గగపస కకషర

94-198/68

తసడడ:డ నలస వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:89-6-1133
వయససస:22
లస: పప
94-193/66

తసడడ:డ అసజయఖ� duddu
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:30
లస: ససస స
94-193/68

2768 NDX2307080
పపరర: శకనతధ గబరరజజల

భరస : వనణబ దతసరర
ఇసటట ననస:89-5-906 , 2ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనవత బబబబ
ఇసటట ననస:89-6-1133
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నలస వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:89-6-1133
వయససస:23
లస: పప
2787 NDX0663641
పపరర: సరమమమ జఖస తతకల

2779 NDX2341089
పపరర: రసజజన కలమమర బహర

94-182/135

భరస : వ వ ససబబరరమ రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సప ల బహర
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భబససర
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:42
లస: పప
2784 NDX2419679
పపరర: నలస సరయ కకషర

94-182/140

తసడడ:డ భబససర దతస
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబశ దసరర
ఇసటట ననస:89-6-909
వయససస:22
లస: పప
2781 NDX0435248
పపరర: రవసదడ దతస

2776 NDX0425884
పపరర: సరసశత సరహహ

2765 NDX2342103
పపరర: తరరపతయఖమమ గబరజజల

తసడడ:డ శకనవరససలల గబరరజజల
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:89-5-906 , 2ND LINE
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-05-1993
వయససస:26
లస: ససస స
2778 NDX2341030
పపరర: శశహహ దసరరర

94-182/137

తసడడ:డ ససబబయఖ మడడగబల
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వరకర
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:62
లస: పప

94-182/133

భరస : శకనసవరససలల గబరజజల
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:43
లస: ససస స

2767 NDX2305431
పపరర: తరరపతమమ చసతగబసటర

95-182/581 2773 NDX2933422
2772 SQX1757772
పపరర: వనసకట ససబబ రరమ రరడడ వరకర
పపరర: వనణబ దతసరర

2775 NDX2489581
పపరర: సససధస మసదతడడ

94-182/134

భరస : వనసకటటశశరరర చసతగబసటర
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:62
లస: ససస స
94-182/139

2762 NDX1826694
పపరర: గణణశ బబబబ బబ లలదబ సల

తసడడ:డ ససభయఖ బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:51
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ కకసడత
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ గబఱప స
ఇసటట ననస:89-5-905
వయససస:55
లస: ససస స
2769 NDX2306207
పపరర: తరరపత రరడడడ కకసడత

94-182/132

తసడడ:డ గణణశ బబబబ బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ కకపపషల
ఇసటట ననస:89-5-904
వయససస:50
లస: పప
2766 NDX1754747
పపరర: శవ రరజఖ లకడమ గబగరరలస

2761 NDX1826827
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ లలదబ సల

2786 NDX0455642
పపరర: భబణబ పసలర లల

94-193/67

భరస : కరరమబలమర pillula
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/69

2789 AP151010528055
పపరర: ఈశశరమమ దసడడడ� duddu

94-193/70

భరస : అసజయఖ� duddu
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:52
లస: ససస స
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2790 NDX0882571
పపరర: కరరమబలమర పసలర లల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-193/71

తలర : సరమమమ జఖస పసలర లల
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:38
లస: పప
2793 NDX2157031
పపరర: అశకఫపన షపక

94-193/74

94-215/977

94-193/77

94-193/80

94-193/82

94-235/856

94-193/85

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:45
లస: పప

2803 AP151010528409
పపరర: మసరసన కకనటస

2806 MLJ1880525
పపరర: ససరజషరబబబ� అదచబపలర �

2809 NDX0455584
పపరర: మనతకడ తమమనడడ

2812 AP151010528131
పపరర: రజణబక తమమననడడ

94-193/88

2815 NDX0454470
పపరర: జజజ నత నసద కకనటస

94-193/81

2818 NDX1316595
పపరర: మసగయఖ తమమననదద
తసడడ:డ రరమ లకమయఖ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:48
లస: పప

94-193/76

2801 AP151010528396
పపరర: ఎలసమమ కకనటస

94-193/79

2804 NDX2896983
పపరర: వరసజననయబలల వలలర పప

94-193/1291

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:44
లస: పప
94-234/1193

2807 NDX2365633
పపరర: రతన రరజ బబ సదస

94-235/825

తసడడ:డ రతస యఖ లలట బబ సదస
ఇసటట ననస:89-9-1641/2
వయససస:25
లస: పప
94-193/83

2810 NDX0715516
పపరర: రరమకకటమమ� రరగరడడ�

94-193/84

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:41
లస: ససస స
94-193/86

2813 AP151010528097
పపరర: సతఖవత తమమననడడ

94-193/87

భరస : యమకకబబ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:72
లస: ససస స
94-193/89

తసడడ:డ మసరసన కకనటస
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:29
లస: పప
94-193/91

2798 NDX2108802
పపరర: నతగమణణ కకనతథస

భరస : పపతషర కకనటస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగర రరవప తమమననన
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:25
లస: పప
2817 AP151010528021
పపరర: బబసజ తమమననడడ

94-193/78

భరస : పపనతనరరవప
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబసజ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:44
లస: ససస స
2814 NDX1739723
పపరర: రరమ లకమణ తమమననన

2800 AP151010528385
పపరర: వజయకలమమరర కకనటస

94-193/1290
2795 NDX2999472
పపరర: రహమతషననసర బబగబమ షపక

తసడడ:డ మసరసన కకణతస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద� �
ఇసటట ననస:89-9-825
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ బబ సడడ
ఇసటట ననస:89-9-1641/2
వయససస:22
లస: పప
2811 AP151010528132
పపరర: శరసతకలమమరర తమమననడడ

94-193/75

తసడడ:డ పపతషర కకనటస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:89-9-16
వయససస:62
లస: పప
2808 NDX2574762
పపరర: రతన కలమమర బబ సడడ

2797 NDX2108059
పపరర: రమఖ కకనతథస

94-193/73

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:89-8
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన కకనటస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపతషరర కకనటస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:48
లస: పప
2805 JBV0981498
పపరర: ససబబబరరవప కకలర పపడడ

94-193/1179

భరస : జజజ ననసదస కకనతథస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయరరవప కకనటస
ఇసటట ననస:89-9
వయససస:42
లస: ససస స
2802 AP151010528410
పపరర: జయరరవప కకనటస

2794 NDX2682821
పపరర: అలర బకలల షపక

2792 AP151010528054
పపరర: అసజయఖ దసడడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:89-8
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల సతస ర
ఇసటట ననస:89-8
వయససస:50
లస: పప
2799 AP151010528387
పపరర: మరరయమమ కకనటస

94-193/72

తసడడ:డ యయసప పప
ఇసటట ననస:89-7
వయససస:48
లస: పప

భరస : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:89-8
వయససస:41
లస: ససస స
2796 NDX2675494
పపరర: మమససస అల షపక

2791 NDX0454504
పపరర: ఓబబలలసస కటటటబడడ

2816 AP151010528058
పపరర: పపనతనరరవప తమమననడడ

94-193/90

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:89-10
వయససస:40
లస: పప
94-193/92

2819 JBV2947901
పపరర: వరలకడమ మమటట ట

94-31/75

భరస : సరసబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:50
లస: ససస స
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2820 JBV2947919
పపరర: సరసబరరడడడ మమటట ట
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94-31/76

తసడడ:డ మలమరరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:57
లస: పప
2823 NDX2341782
పపరర: సరసబ రరడడడ మమటట ట

94-182/145

94-193/95

94-193/98

94-193/101

94-31/938

94-238/960

94-182/148

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:25
లస: ససస స

2833 NDX2897056
పపరర: రరజఖస బనననలమ

94-193/1244

94-182/149

2828 AP151010528129
పపరర: రరజఖలకడమ బనననల�

2831 AP151010528288
పపరర: మలర కరరరర న రరవప బననలర
banella
తసడడ:డ అయఖనన banella
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:40
లస: పప
2834 NDX2897023
పపరర: మలర కరరర న రరవప బనననలమ

94-31/939 2837 NDX2668929
2836 NDX2598407
పపరర: ఎసఆరఎ ఆసజననయబలల వనలకరర
పపరర: సతఖనతరరయణ వనలకరర

2839 NDX2491678
పపరర: వనసకటటశశరర బతష
స ల

2842 NDX0892612
పపరర: శరరష ఎరరకలపపడడ

2845 NDX2369668
పపరర: ససజవ రరడడడ మమటట ట

2848 NDX0531475
పపరర: అకసమమ మమచవరపప�
machavarapu
భరస : నతగబలల� machavarapu
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:38
లస: ససస స

94-193/97

94-193/100

94-193/1245

94-237/843

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:89-11-902
వయససస:59
లస: పప
94-182/146

2840 NDX2424349
పపరర: శవ లల మమటట ట

94-182/147

భరస : శవరరమ రరడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-13
వయససస:59
లస: ససస స
94-193/102

2843 NDX0803965
పపరర: ఎరరకలపపడడ ససశల దడవ�

94-193/103

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:89-13-211
వయససస:70
లస: ససస స
94-182/150

తసడడ:డ మలమరరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:62
లస: పప
94-193/104

94-193/94

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:45
లస: పప

భరస : శశధర
ఇసటట ననస:89-13-211
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:54
లస: ససస స
2847 NDX1350495
పపరర: వనసకట సతఖవత గగబబబరర

94-193/99

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-12
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-13
వయససస:71
లస: పప
2844 NDX2369700
పపరర: అనసరరధ మమటట ట

2830 NDX0454579
పపరర: మధస� బనననల�

2825 NDX1454966
పపరర: వసదస బబనననల

భరస : అయఖనన�
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-11-902
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససతతరరమ
ఇసటట ననస:89-11-902
వయససస:25
లస: ససస స
2841 NDX2424356
పపరర: శవరరమ రరడడ మమటట ట

94-193/96

భరస : ఐయమనన
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-11-902
వయససస:55
లస: ససస స
2838 NDX2617462
పపరర: హరరత బబ డడడపలర

2827 NDX1573428
పపరర: అచచమమ బతష
స ల bathula

94-182/144

భరస : శశఖర బబనననల
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన�
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన bathula
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:41
లస: పప
2835 NDX2598878
పపరర: గరయతడ వనలకరర

94-193/93

భరస : వనసకటటశశరరర bathula
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన బబనననల
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:29
లస: పప
2832 NDX1573410
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల bathula

2824 NDX1454958
పపరర: పప లలమమ బబనననల

2822 NDX2341626
పపరర: వజయలకడమ పసడడట మమటట ట

తసడడ:డ మలమరరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మధస బబనననల
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరర న�
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:33
లస: ససస స
2829 NDX1454974
పపరర: శశఖర బబనననల

94-182/143

భరస : సరసబరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-11
వయససస:60
లస: పప
2826 NDX0455709
పపరర: లకడమ� బనననల�

2821 NDX2341808
పపరర: వర లకడమ మమటట ట

2846 NDX2369718
పపరర: మలర రరడడడ మమటట ట

94-182/151

తసడడ:డ నతగర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:80
లస: పప
94-193/105

2849 AP151010528299
పపరర: సరమమమ జఖస నననమమరర
nannamuri
భరస : భబససరరరవప nannamuri
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:53
లస: ససస స

94-193/106
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2850 NDX2380939
పపరర: అణబ రరధ మమటట ట
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94-193/107

భరస : ససజవ రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:55
లస: ససస స
2853 NDX0607226
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప�

94-193/110

94-193/113

94-193/116

94-193/119

94-193/121

94-193/124

తసడడ:డ పపలర యఖ goli
ఇసటట ననస:89-16
వయససస:53
లస: పప
2871 NDX1808585
పపరర: ససబడహమణఖస రరజజ

94-182/154

తసడడ:డ గగవసద రరజ bikki
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:42
లస: పప

2858 NDX1350503
పపరర: చచడమమ నరరలశశటట

94-193/115

2860 NDX0166736
పపరర: రఫసక మహమమద

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:48
లస: ససస స
94-193/117

2863 NDX2221091
పపరర: సరయ కలమమర గగబమబరర

2866 NDX1739749
పపరర: వనసకట అరరర న గగల

94-182/1385

94-197/31

2864 NDX0507780
పపరర: వశశ ససగబణ గగల

94-193/120

94-193/122

2867 NDX0947242
పపరర: వనసకట వనణబ గగల

94-193/123

తసడడ:డ జ బ ఎన మలలర శశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-16
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబగర నతగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:89-16
వయససస:27
లస: పప

2869 NDX0507905
పపరర: పదమ బలజజపలర �

2870 NDX2341832
పపరర: వజయ రరజజ

2872 NDX2341816
పపరర: శకనవరస బలజజపలర

2875 NDX1626532
పపరర: శక వనణణ నననమమరర

2878 NDX3078706
పపరర: ససనత నతరపప శశటట
తలర : పదమ వత నతరపప శశటట
ఇసటట ననస:89-18
వయససస:19
లస: ససస స

94-193/118

భరస : బబగర నతగమలలర శశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-16
వయససస:31
లస: ససస స

94-182/152

94-182/153

భరస : రరజజ శకనవరస రరజజ
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:42
లస: ససస స
94-182/155

2873 NDX3015245
పపరర: PRASANNA
JAMMALAMUDI
భరస : IRMIAH JAMMALAMUDI
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:43
లస: ససస స

94-193/125

2876 NDX1577040
పపరర: బకకస రమమదడవ bikki

భరస : వనణబ నననమమరర
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:29
లస: ససస స
94-193/127

2861 AP151010528475
పపరర: అసకమమరరవప నరరలశశటట �
తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బలజజపలర
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరజరరడడడ లమతడ
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:35
లస: ససస స
2877 NDX1577032
పపరర: బకకస వనసకటటశశరరర bikki

94-193/114

భరస : శకనవరస బలజజపలర
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల రరజజ
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:25
లస: పప
2874 NDX3134327
పపరర: రరజమమ రరజ

94-193/112

తసడడ:డ పపననయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:22
లస: పప

భరస : నతగ మలలర శశర రరవప బబగర
ఇసటట ననస:89-16
వయససస:49
లస: ససస స
2868 NDX0947457
పపరర: బబగర నతగమలలర శశర రరవప గగల

2855 AP151010528353
పపరర: భబససరరరవప నననమమరర
nannamuri
తసడడ:డ వనసకటసరశమ nannamuri
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రహమమన
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ నలజజల
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:65
లస: పప
2865 NDX1977836
పపరర: వజయ లకడమ గగల

2857 NDX0057802
పపరర: జజరరన షసజక

94-193/109

94-193/111

భరస : రషసద షసజక
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప నలర జజల
ఇసటట ననస:89-15
వయససస:59
లస: ససస స
2862 NDX1124932
పపరర: పడసరదరరవప నలజజల

2854 NDX0882647
పపరర: వనణబ నననమమరర

2852 NDX0913442
పపరర: శకనవరసరరడడడ కమతస

తసడడ:డ కకటటరరడడడ కరమతతఎస
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప నతననమమరర
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర రరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:62
లస: పప
2859 NDX1130681
పపరర: సశరర లత నలర జజల

94-193/108

భరస : రరమమరరవప నతననమమరర
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:89-14
వయససస:32
లస: పప
2856 NDX2380921
పపరర: ససజవ రరడడడ మమటట ట

2851 AP151010528473
పపరర: కనకదసరర నతననమమరర

94-182/1384

94-193/126

భరస : వనసకటటశశరరర bikki
ఇసటట ననస:89-17
వయససస:31
లస: ససస స
94-193/1252

2879 NDX3120532
పపరర: పదతమవత నతరపప శశటట

94-198/1031

తలర : కకటయఖ నతరపప
ఇసటట ననస:89-18
వయససస:38
లస: ససస స
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2880 NDX3078177
పపరర: అనత నతరపప శశటట
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94-198/1032

తలర : పదతమవత నతరపప శశటట
ఇసటట ననస:89-18
వయససస:22
లస: ససస స
2883 NDX0809707
పపరర: అరరణ పసల�

94-182/157

94-193/128

94-193/131

94-194/1267

94-193/134

94-193/137

94-193/140

తసడడ:డ అపషయఖ
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:48
లస: పప

2893 SQX1758051
పపరర: అరరణత పసల

2896 NDX1865015
పపరర: పదతమవత నతరరషశశటట

2899 AP151010528345
పపరర: ససతతరవమమ గగబమబరర

2902 NDX1350560
పపరర: రమమష బబ బమబరర

94-193/143

2905 NDX1350545
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగబమబరర

95-181/945

2908 NDX0883843
పపరర: అరరణ ఎలదసడడ
భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:89-22
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/130

2891 AP151010528397
పపరర: పసదనతరరయణ రగరరర

94-193/133

2894 SQX1758234
పపరర: కకటటశశర రరవప పసల

95-181/946

తసడడ:డ చనన నరసససహ పసల
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:38
లస: పప
94-193/135

2897 NDX1350537
పపరర: జజఖత గగబమబరర

94-193/136

భరస : శశషగరరర రరవప గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:38
లస: ససస స
94-193/138

2900 NDX2108018
పపరర: వజయ గగరర లకడమ తతళళరర

94-193/139

భరస : మలర కరరరర న రరవప తతళళరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:67
లస: ససస స
94-193/141

2903 NDX1350164
పపరర: నతగ లకకమ గగబమబరర

94-193/142

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:27
లస: పప
94-193/144

తసడడ:డ లకమయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:42
లస: పప
94-193/146

2888 AP151010528420
పపరర: రరమకకటమమ రరగరరర

తసడడ:డ ససబబయఖ రగరరర
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:42
లస: పప
2907 NDX0475020
పపరర: సరసబయఖ గగబమబరర

94-193/132

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:67
లస: ససస స
2904 NDX0668525
పపరర: శశషగరరరరరవప గగబమబరర

2890 NDX1350511
పపరర: రరగరరర సరసబశవ రరవప

94-182/159

భరస : పసదనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల నతరరషశశటట
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:39
లస: ససస స
2901 AP151010528389
పపరర: తషలశమమ గగబమబరర

94-193/129

భరస : కకటటశశరరరవప పసల
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర గబసడపననన
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:35
లస: ససస స
2898 NDX0573683
పపరర: అసజమమ గగబమబరర

2887 NDX1350529
పపరర: శరరదత రరగరరర

2885 NDX2307049
పపరర: హనసమసతరరవప నలర చరర
తసడడ:డ అసజయఖ నలర చరర
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదబనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమసజననయలల
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:36
లస: ససస స
2895 NDX0882555
పపరర: రమఖ గబసడపననన

94-182/158

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:40
లస: పప
2892 NDX2723393
పపరర: జయ లకడమ రరగరరర

2884 NDX2307163
పపరర: భమలకడమ నలర చరర

94-182/156
2882 NDX2341840
పపరర: వనసకట అనసత లకడమ మబకలస

భరస : శకనసవరస రరడడ మబకలస
ఇసటట ననస:89-19
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప నలర చరర
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరపబశవరరవప
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:38
లస: ససస స
2889 AP151010528221
పపరర: రరమమసజననయబలల రరగరరర

94-149/810

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:89-19
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� పసల
ఇసటట ననస:89-20
వయససస:32
లస: ససస స
2886 JBV2552214
పపరర: శరరద రరగరరర

2881 NDX2605020
పపరర: వనసకట అనసత లకడమ మబకలస

2906 NDX2107994
పపరర: లకమణ రరవప తతళళరర

94-193/145

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప తతళళరర
ఇసటట ననస:89-21
వయససస:45
లస: పప
94-193/147

2909 JBV2552123
పపరర: తరరపతమమ ఎలదపడడ

94-193/148

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:89-22
వయససస:43
లస: ససస స
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2910 AP151010528303
పపరర: ససబబమమ పప లశశటట

94-193/149

భరస : ససతతరరమయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:89-22
వయససస:77
లస: ససస స
2913 NDX2307015
పపరర: రరమ దడవ చతతరరజపలర

94-182/161

94-182/164

94-182/167

94-182/170

94-193/1256

94-28/996

94-182/175

94-182/171

2926 SQX1758259
పపరర: కకటటశశరమమ కటరర

2929 NDX2341576
పపరర: కలమఖణణ గగలర

2932 NDX3191897
పపరర: వనసగమమ కరకరర

94-182/1388

94-182/1391

Deleted

2935 NDX3195682
పపరర: వనసగమమ కరకరర

95-181/947

94-182/173

2921 NDX2306959
పపరర: వనసకటటశశరరర కకయలసపరటట

94-182/169

2924 NDX2305472
పపరర: అనసతయఖ కకయలసపరటట

94-182/172

2927 SQX1758267
పపరర: గబరర బబబబ కటరర

95-181/948

2930 NDX2341584
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప గగలర

94-182/174

తసడడ:డ కలమఖణణ గగలర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:28
లస: పప
94-182/1386

94-182/1389

Deleted
94-182/1392

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

94-182/166

తసడడ:డ రతయఖ కటరర
ఇసటట ననస:89/24
వయససస:43
లస: పప

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2938 NDX3192374
పపరర: వనసగమమ కరకరర

2918 NDX2309805
పపరర: మబసతతజ షపక

తసడడ:డ అనసతయఖ కకయలసపరటట
ఇసటట ననస:89/24
వయససస:72
లస: పప

Deleted

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2923 NDX2306876
పపరర: చచననయఖ పప రరమమళర

94-182/163

తసడడ:డ అనసతయఖ కకయలసపరటట
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:30
లస: పప

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2937 NDX3198447
పపరర: వనసగమమ కరకరర

94-182/168

భరస : శకనవరస రరవప గగలర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమఖణణ గగలర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:29
లస: పప
2934 NDX3186665
పపరర: వనసగమమ కరకరర

2920 NDX2309896
పపరర: బబషర మహమమద షపక

2915 NDX2306991
పపరర: వనసకటటశశరరర చతతరరజపలర

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గబరర బబబబ కటరర
ఇసటట ననస:89/24
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స
2931 NDX2341923
పపరర: దదలప కలమమర గగలర

94-182/165

తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ పప రరమమళర
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:54
లస: ససస స
2928 NDX3188018
పపరర: వనసగమమ కరకరర

2917 NDX2306827
పపరర: లకడమ దసరర పప రరమమళర

94-182/160

తసడడ:డ తరరపరటయఖ చతతరరజపలర
ఇసటట ననస:89-23
వయససస:59
లస: పప

తలర : మబసతతజ షపక
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:42
లస: పప
2925 NDX2942415
పపరర: శవ పరరశత చమట

94-182/162

తసడడ:డ చచననయఖ పప రరమమళర
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ పప రరమమళర
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:46
లస: ససస స
2922 NDX2305548
పపరర: మసరసన వరల షపక

2914 NDX2307064
పపరర: నరజసదడ చతతరరజపలర

2912 NDX2305076
పపరర: శరకవణణ చతతరరజపలర

భరస : నరజసదడ చతతరరజపలర
ఇసటట ననస:89-23
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చతతరరజపలర
ఇసటట ననస:89-23
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకయలసపరటట
ఇసటట ననస:89-24
వయససస:25
లస: ససస స
2919 NDX2306728
పపరర: వనసకరటమమ పప రరమమళర

94-193/150

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలదసడడ
ఇసటట ననస:89-22
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చతతరరజపలర
ఇసటట ననస:89-23
వయససస:53
లస: ససస స
2916 NDX2306793
పపరర: లకడమ దడవ కకయలసపరటట

2911 AP151010528007
పపరర: బబబబ వనలదసడడ

2933 NDX3202355
పపరర: వనసగమమ కరకరర

94-182/1387

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2936 NDX3196953
పపరర: వనసగమమ కరకరర

94-182/1390

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2939 NDX3189172
పపరర: వనసగమమ కరకరర

94-182/1393

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స
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2940 NDX3202488
పపరర: వనసగమమ కరకరర
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94-182/1394

Deleted

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

2943 NDX3257235
పపరర: యశశసత దడవరపప

94-198/1127

తసడడ:డ మల కకసడయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:18
లస: పప
2946 NDX2309383
పపరర: పడభబవత వలలర పప

94-182/178

94-182/181

94-182/184

94-182/1396

95-181/950

94-182/188

తసడడ:డ చనన నరసససహస కసచరర
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:30
లస: పప

2950 NDX2341907
పపరర: శవ రరడడ ససధ

2953 NDX2309672
పపరర: వనసకటరరవప బసడతరర

2956 NDX2712651
పపరర: నఠఖ సతఖ రరజ కకచచరర

2959 NDX3296605
పపరర: రరజ కకదవథ

2962 NDX2342061
పపరర: బబల వర వరన కకకషరస

94-182/191

2965 NDX2341980
పపరర: దసరర రరవప అలలగబల

94-182/182

2968 NDX2342012
పపరర: అసకమ రరవప కకకషరస
తసడడ:డ అసజయఖ కకకషరస
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:30
లస: పప

94-182/177

2948 NDX2341865
పపరర: ససదబ ద ససబబబలల

94-182/180

2951 NDX2341550
పపరర: వనసకటటశ వలపప

94-182/183

తసడడ:డ శకరరమబలల వరలలపప
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:33
లస: పప
94-182/185

2954 NDX2341881
పపరర: ససదబ ద వనసకట రరడడడ

94-182/186

తసడడ:డ ససదబ ద గబరరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:47
లస: పప
94-193/1176

2957 SQX1758242
పపరర: పడవణ కలమమర బతష
స ల

95-181/949

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89/27
వయససస:27
లస: పప
94-234/1533

2960 NDX2305563
పపరర: ససభబషసణణ పప ననగసటట

94-182/187

భరస : వనసకటటసశరరర పప ననగసటట
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:27
లస: ససస స
94-182/189

2963 NDX2341964
పపరర: ససనతత చలమర

94-182/190

తలర : రమణమమ చలమర
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:41
లస: ససస స
94-182/192

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలలగబల
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:23
లస: పప
94-182/194

2945 NDX2309870
పపరర: నతగమలలర శశరర బసడతరర

భరస : ససదబ ద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప కకకషరస
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మబసలయఖ యడర వఅల
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:59
లస: ససస స
2967 NDX2306744
పపరర: దసరర రరవప కసచరర

94-182/179

తలర : లకడమ కకదవథ
ఇసటట ననస:89-27-5,5th line
వయససస:18
లస: పప

భరస : దసరర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:27
లస: ససస స
2964 NDX2342046
పపరర: వనసకట లకడమ యడర వఅల

2947 NDX2309755
పపరర: బబలమమ బసడతరర

94-193/1257

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదతసస కకచచరర
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:89/27
వయససస:62
లస: పప
2961 NDX2306702
పపరర: నతగమణణ కసచరర

94-182/176

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడతరర
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:19
లస: పప
2958 SQX1758093
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

2944 NDX1221381
పపరర: అసజల ఆలలగబల

2942 NDX2721777
పపరర: మమధవ రరవప మబపష

తసడడ:డ మలమఖదదడ
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ససధ
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప డడరసగబల
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:34
లస: పప
2955 NDX2998912
పపరర: రరజశశఖర బసడరర

భరస : నగజశశరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:89-25
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదబ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:25
లస: పప
2952 NDX1221399
పపరర: వనసకటటష డచరసగబల

94-182/1395

భరస : వనసకట దతసరర అలలగబల
ఇసటట ననస:89-26
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:89-27
వయససస:28
లస: ససస స
2949 NDX2341931
పపరర: ససదబ ద మలర ఖమరరర న రరడడడ

2941 NDX3188554
పపరర: వనసగమమ కరకరర

2966 NDX2306686
పపరర: కనకరరరవప ఉపషలపరటట

94-182/193

తసడడ:డ చసదడయఖ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:26
లస: పప
94-182/195

2969 NDX2305514
పపరర: రమమష గబసడపననన

94-182/196

తసడడ:డ ససబబయఖ గబసడపననన
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: వనసకయఖ చలమర
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94-182/197

తసడడ:డ ససబయఖ చలర
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:55
లస: పప
2973 AP151010528349
పపరర: చననమమ చకసస

94-193/153

94-193/156

94-193/159

94-193/162

94-193/165

94-198/70

భరస : లకమయఖ రరవనలమ
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:50
లస: ససస స

2983 NDX1316678
పపరర: హరరష తషసగ

2986 NDX0607648
పపరర: మహన రరవప గకసధద

2989 NDX0057604
పపరర: వనసకట ససససమత చకసల

94-193/170

2992 AP151010528346
పపరర: మహలకడమ అసచసల

94-193/173

2995 NDX0057885
పపరర: వరమమ జగడస

94-193/163

2978 NDX2523694
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గబసటక

94-193/158

2981 JBV2552099
పపరర: రమణ� మబతస ననన�

94-193/161

2984 NDX1316686
పపరర: సతఖనతరరయణ తషసగ

94-193/164

తసడడ:డ గమరరనతనధతస
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:27
లస: పప
94-193/166

2987 NDX0882530
పపరర: గబరరనధస తషపగ

94-193/167

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:50
లస: పప
94-193/168

2990 NDX1454933
పపరర: మహలకడమ నవపలకరర

94-193/169

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:36
లస: ససస స
94-193/171

2993 NDX0531715
పపరర: సరసబబడజఖస చకసస

94-193/172

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:47
లస: ససస స
94-193/174

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చనహనసమయఖ అసచసల
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:47
లస: పప

94-193/155

భరస : నతరరయణ� �
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అసచసల
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:45
లస: ససస స

94-193/176 2998 AP151010528277
2997 NDX1454941
పపరర: హనసమసత రరవప నవపలకరర
పపరర: హనసమసతరరవప అసచసల

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:43
లస: పప

94-193/160

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప అసచసల
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:42
లస: ససస స
2994 JBV2552131
పపరర: అచచమమ రరవనల

2980 NDX0640094
పపరర: ససశల గకసధద గకసధద

2975 JBV2552016
పపరర: రరఘవయమఖ� చకసస�

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:89/28
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ గరలయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:41
లస: పప

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:59
లస: ససస స
2991 AP151010528342
పపరర: మమధవ అసచసల

94-193/157

తసడడ:డ గబరరనతనధస
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:33
లస: పప
2988 NDX1643759
పపరర: వనసకట లకడమ యడవలర

2977 AP151010528044
పపరర: కకటటశశరరరవప చకసస�

94-193/152

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:39
లస: పప

భరస : మహన రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గబరరనతథస
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:48
లస: ససస స
2985 NDX0611145
పపరర: నతగజశశరరరవప ససదబ ద

94-193/154

తసడడ:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:72
లస: పప

భరస : నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-29
వయససస:29
లస: ససస స
2982 JBV2552115
పపరర: అపజమమ తషపగ

2974 AP151010528350
పపరర: జజనకమమ చకసస�

2972 JBV2552024
పపరర: ససజదమమ� చకసస�

భరస : రరఘవయమఖ� �
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చకసస
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:46
లస: పప
2979 NDX1454990
పపరర: హహమ కలమమరర ససదబ ద

94-193/151

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చకసస
ఇసటట ననస:89-28
వయససస:41
లస: ససస స
2976 AP151010528278
పపరర: శకనవరస చకసస

2971 NDX1350552
పపరర: వజయలకకమ చకసస

2996 NDX0064394
పపరర: శకనవరస రరవప చకసస

94-193/175

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప చకసస
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:37
లస: పప
94-193/177

2999 AP151010528272
పపరర: శకనవరసరరవప అసచసల

94-193/178

తసడడ:డ చనహనసమయఖ అసచసల
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:50
లస: పప
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3000 NDX0163436
పపరర: నతగజశశరరరవప చతకస చలస

94-193/179

తసడడ:డ నతరరయణ చలస
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:56
లస: పప

3001 AP151010528365
పపరర: చనహనసమయఖ అసచసల

తసడడ:డ హనసమసతరరవ అసచసల
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:72
లస: పప

3003 NDX0474411
పపరర: సరసబశవరరవప గబసడ

94-198/72

తసడడ:డ బబపనయఖ
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:31
లస: పప

3004 NDX0969956
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటరర

94-193/182

భరస : శవ నతగజశశర రరవప మమదస శశటట
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:34
లస: ససస స

3007 JBV2552073
పపరర: భబరత చమట

తసడడ:డ లసగయఖ మమదస శశటట
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:35
లస: పప
94-198/74

భరస : వనసకటటశశరరర మమడడబబ యనత
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:31
లస: ససస స

3013 NDX0663658
పపరర: భబరత మబవశ

94-193/190

తసడడ:డ చనన ఆసజననయలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:89-34 SLR NAGAR
వయససస:41
లస: పప

3016 NDX2324101
పపరర: జజఖత పరలపరరస

తసడడ:డ వనసకయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:89/34, SLR NAGAR
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ బడత
ఇసటట ననస:89-36
వయససస:39
లస: పప

3022 NDX2324515
పపరర: వనసకట రమణ పరలపరరస

94-193/181

3008 AP151010528347
పపరర: శవపరరశత చమట

94-193/184

3011 NDX1204775
పపరర: నరరససహరరవప చమట

94-193/187

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:40
లస: పప
94-193/188

3014 NDX0668426
పపరర: శకహరరరరవప మబవశ

94-193/189

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-34
వయససస:42
లస: పప
94-193/226

3017 NDX2322626
పపరర: ససబబలకడమ పరలపరరస

94-193/227

భరస : చనన ఆసజననయబలల పరలపరరస
ఇసటట ననస:89/34, SLR NAGAR
వయససస:62
లస: ససస స
94-151/895

3020 NDX0573915
పపరర: కకటమమ బడత బడత

94-193/191

భరస : కకటటశశరరరవప బడత
ఇసటట ననస:89-36
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/229

3023 NDX3019262
పపరర: తరరపటమమ గబసటక

94-182/1397

తసడడ:డ చనన ఆసజననయబలల పరలపరరస
భరస : ససబడహమణఖస గబసటక
ఇసటట ననస:89/36, SLR NAGAR MAIN ROA ఇసటట ననస:89-37
వయససస:45
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స
94-193/1263

భరస : జ వ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-37
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహమమద గగస షపక
ఇసటట ననస:89/38
వయససస:38
లస: ససస స

94-193/186

తలర : తరపతమమ
ఇసటట ననస:89-35
వయససస:49
లస: పప
94-193/192

3005 NDX0531525
పపరర: లకడమ చమటబ

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హరర కకషర పరలపరరస
ఇసటట ననస:89/34, SLR NAGAR
వయససస:35
లస: ససస స

94-193/228 3019 NDX2618551
3018 NDX2323038
పపరర: చనన ఆసజననయబలల పరలపరరస
పపరర: రమణ ఏలదతసడక

3027 NDX2324358
పపరర: నసరర హన షపక

94-193/183

భరస : శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:89-34
వయససస:39
లస: ససస స

3015 NDX2440824
పపరర: హరర కకషర పరలపరరస

94-198/71

భరస : నరహరర
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:35
లస: పప

3012 NDX1644377
పపరర: జజఖత మమడడబబ యనత

3024 NDX2750016
పపరర: బడహమఅన గబసటక

94-198/73

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:89-33
వయససస:37
లస: ససస స

94-193/185 3010 NDX0607663
3009 NDX1865148
పపరర: శవనతగజశశర రరవప మమదస శశటట
పపరర: నరహరర చమట

3002 NDX1644328
పపరర: భబరత గబసడత

తసడడ:డ బబపనయఖ గబసడత
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:89-30
వయససస:39
లస: పప

3006 NDX1865080
పపరర: శకదడవ మమదస శశటట

3021 NDX0642751
పపరర: కకటటశశరరరవప బడత

94-193/180

3025 NDX0640045
పపరర: వరజసదడ దసరజరమబషదద

94-193/193

భరస : వనణబగగపరల రరడడ దసరజరమబషదద
ఇసటట ననస:89-38
వయససస:38
లస: ససస స
94-194/936

3028 NDX2324275
పపరర: రజయమ బబగమ షపక
భరస : మహమమద రఫస అహమద షపక
ఇసటట ననస:89/38
వయససస:45
లస: ససస స

94-194/935
3026 NDX2324325
పపరర: మహమమద మర ససలవ న షపక

తసడడ:డ మహమమద రఫస అహమద షపక
ఇసటట ననస:89/38
వయససస:21
లస: ససస స
94-194/937

94-194/938
3029 NDX2324234
పపరర: మహమమద రఫస అహమద షపక

తసడడ:డ మహమమద ససజదత షపక
ఇసటట ననస:89/38
వయససస:49
లస: పప
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94-193/194

భరస : వనమమరరడడడ కళళ
ఇసటట ననస:89-39
వయససస:60
లస: ససస స
94-194/940

భరస : జగదదశ కసదగటర
ఇసటట ననస:89-40
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/198

తసడడ:డ రరదడచతరర పపటట చతరర
ఇసటట ననస:89-43
వయససస:72
లస: పప
94-193/200

తసడడ:డ చచసచయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:55
లస: పప
94-194/1375

94-182/1406

94-193/203

94-193/1277

3043 NDX2793727
పపరర: రరఢ కలమమరర గగల

3046 JBV0980789
పపరర: లత కకటడ

3049 JBV0980771
పపరర: వజయ కకటబడ

94-193/206

94-194/1476

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-48
వయససస:33
లస: పప

94-194/1376

3038 NDX0913228
పపరర: శకనవరసరరవ యమ

94-193/199

3041 NDX2821841
పపరర: జగదదశ కలమమర గగల

94-193/1278

3044 NDX2821866
పపరర: రరధత కలమమరర గగల

94-194/1377

భరస : కకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:52
లస: ససస స
94-193/201

3047 JBV0980680
పపరర: శపకర రరజశశఖర కకటబడ

94-193/202

తసడడ:డ గరసధద కకటబడ
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:34
లస: పప
94-193/204

3050 NDX1854141
పపరర: వనసకట పవన కలమమర శరమ
మమరరపలర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప మమరరపలర
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:38
లస: పప

94-193/205

3053 NDX0455790
పపరర: సదసరణపడశరపత కరకలమమనస

94-193/207

94-193/1178
3052 NDX2628469
పపరర: మరరేడపలర వనసకట పవనకలమమర
శరమ
తసడడ:డ మరరేడపలర హనసమటరరవప
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజశఖమమణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:89-47
వయససస:53
లస: ససస స

3055 SQX1965086
పపరర: మనస బబ కససస

3056 SQX1965342
పపరర: పవన రవ కలమమర బబ కససస

95-194/684

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ కససస
ఇసటట ననస:89-48
వయససస:20
లస: ససస స
94-193/208

94-193/197

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద కకటబడ
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససరజసదడనతథ బబనరరర కకటడ
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:71
లస: పప

భరస : అజజ అబబబల షపక
ఇసటట ననస:89-49
వయససస:80
లస: ససస స

3040 NDX2821858
పపరర: కకటటశశర రరవప గగల

3035 NDX0880575
పపరర: నతగరతన పపటబటచతరర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� యమ
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:55
లస: పప

భరస : గరసధద కకటడ
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద కకటడ
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:36
లస: పప

3057 JBV0988519
పపరర: దతవపద బ అబబబల షపక

94-194/941

భరస : కకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర శరమ మఏపఅల
ఇసటట ననస:89-46
వయససస:28
లస: ససస స

3054 NDX2824845
పపరర: జగదదశ కలమమర గగల

3037 NDX1565441
పపరర: ఉమ మహహశ కడడయమల

94-194/939

భరస : పపటట చతరర
ఇసటట ననస:89-43
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:89-45
వయససస:58
లస: పప

3051 JBV0981761
పపరర: గరసధద కకటడ

94-193/196

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-44
వయససస:34
లస: పప

3039 NDX1125004
పపరర: లకడమనతరరయణ మపరరస

3048 NDX1084417
పపరర: శసకర రరజశశఖర కకటడ

3034 NDX0112151
పపరర: నతగజజఖత మమరక

3032 NDX1041243
పపరర: వరజసదడ దసరరరసపపడడ

భరస : వనణబ గగపరల రరడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:89-39
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ మమరక
ఇసటట ననస:89-42
వయససస:29
లస: ససస స

3036 NDX0880484
పపరర: రరదడచతరర పపటట చతరర

3045 NDX3011475
పపరర: పరరశత గరయతడ మఏపఅల

94-193/195

తసడడ:డ వనమమరరడడ కళళ
ఇసటట ననస:89-39
వయససస:40
లస: పప

3033 NDX1130616
పపరర: కకరణమయ కసదగటర

3042 NDX2794378
పపరర: కకటటశశర రరవప గగల

3031 NDX0454777
పపరర: నతగరరరర నరరడడ కళళ

3058 JBV0988493
పపరర: షపషషదదబన షసజక
తసడడ:డ రజజక షసజక
ఇసటట ననస:89-49
వయససస:34
లస: పప

95-194/685

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ కససస
ఇసటట ననస:89-48
వయససస:21
లస: పప
94-193/209

3059 JBV0985085
పపరర: ఉమమభవరన కరకరర మమడ

94-193/210

తసడడ:డ ససబడమణణశశరరరవ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:89-50
వయససస:35
లస: ససస స
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3060 JBV0984344
పపరర: శరపతకలమమర కరకరర మమడ

94-193/211

భరస : ససబడమణణశశరరరవ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:89-50
వయససస:60
లస: ససస స
3063 JBV0984351
పపరర: లకకమదసరరరపబ కరకరర మమడ

94-193/212 3062 NDX1405563
3061 JBV0984336
పపరర: ససబడమణణశశరరరవప కరకరర మమడ
పపరర: ససబడమణఖ రరడడ రరజజ

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:89-50
వయససస:67
లస: పప
94-193/213

3064 AP151010234050
పపరర: పపషరషవత బమరగడడ

తసడడ:డ ససబడమణణశశరరరవ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:89-51
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆళళశర సరశమ బమరగడడ
ఇసటట ననస:89-52
వయససస:81
లస: ససస స

3066 NDX0046540
పపరర: జగదదశ కలమమర తతళళ
ర రర

3067 NDX2540755
పపరర: మహమమద మయన షపక

94-193/216

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవ తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89-55
వయససస:34
లస: పప
3069 NDX2540763
పపరర: షహర నషరత షపక

94-182/1170

తలర : ససజరర అజడన షపక
ఇసటట ననస:89-56
వయససస:18
లస: ససస స
3072 NDX0163733
పపరర: రషసద షపక
తసడడ:డ BUDE సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:89-59
వయససస:49
లస: పప
3075 NDX1330398
పపరర: హహమబసదస గగవసద

94-193/222

94-182/1441

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ లలలమ
ఇసటట ననస:89-75
వయససస:20
లస: పప
3084 NDX2417756
పపరర: నససరత షపక

94-182/1168

94-194/944

94-193/215

3068 NDX2540748
పపరర: ససజరర అజడన షపక

94-182/1169

తసడడ:డ మహమమద మహహదబ దన బబషర షపక
ఇసటట ననస:89-56
వయససస:48
లస: పప

భరస : మహమమద మయన షపక
ఇసటట ననస:89-56
వయససస:41
లస: ససస స

3070 NDX1084243
పపరర: రవ శసకర పపనసగబళళ

3071 NDX0163972
పపరర: ఉదయ కలమమర కరయల

94-193/217

3073 NDX0668772
పపరర: మర అబబబలమర

94-193/220

3074 NDX0913251
పపరర: మసరసన షరరఫ మహమమద

3082 NDX2954584
పపరర: ఆశ ససనల కకరణ కలమమర
కరకలమమనస
తసడడ:డ జజసఫ పరల రరజ
ఇసటట ననస:89-76
వయససస:18
లస: పప
3085 NDX2417749
పపరర: ఫయమజ అహమద షపక

94-193/221

తసడడ:డ మదతర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:89-59
వయససస:84
లస: పప

94-193/223 3077 NDX0668764
3076 NDX1164540
పపరర: కకరణ కలమమర గగవసదస గగవసదస
పపరర: వనసకటరసగరరరడడడ అననస

3079 NDX3117975
పపరర: నతగ జజఖత లలలమ

94-193/218

తసడడ:డ శసకరన నతయర కరయల
ఇసటట ననస:89-59
వయససస:43
లస: పప

94-193/224

తసడడ:డ అసజరరడడడ అననస
ఇసటట ననస:89-60
వయససస:47
లస: పప
94-182/1442

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ లలలమ
ఇసటట ననస:89-75
వయససస:41
లస: ససస స
94-182/1444

3065 NDX0112193
పపరర: హహమలత తతళళ
ర రర
భరస : రరఘవనసదడ రరవ తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89-55
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన సరశమ గగవసదస
ఇసటట ననస:89-60
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహన రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:89-75
వయససస:56
లస: ససస స
3081 NDX3131083
పపరర: యయశశసథ రరడడడ లలలమ

94-193/214

తసడడ:డ ఎహహసరన అల అబబబలమర
ఇసటట ననస:89-59
వయససస:68
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర గగవసద
ఇసటట ననస:89-60
వయససస:40
లస: ససస స
3078 NDX3117983
పపరర: రతన కలమమరర అలర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ రరజజ
ఇసటట ననస:89-50
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస పపనసగబళళ
ఇసటట ననస:89-57
వయససస:44
లస: పప
94-193/219

94-194/942

3080 NDX3134707
పపరర: నతగ వరర న రరడడడ లలలమ

94-182/1443

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ లలలమ
ఇసటట ననస:89-75
వయససస:21
లస: పప
94-182/1449

3083 NDX0454611
పపరర: కకషర చచజతనఖ నననమమరర

94-193/225

తసడడ:డ భబససరరరవప
ఇసటట ననస:89-77
వయససస:35
లస: పప
94-194/945

3086 NDX2417731
పపరర: శకనవరస రరవప చచకస

94-194/946

భరస : ఫయమజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:89-84 BALAJI TOWERS BACK
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:89-84 BALAJI TOWERS BACK
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస చచకస
ఇసటట ననస:89-84 SR APARTMENTS
వయససస:46
లస: పప

3087 NDX0884403
పపరర: వశ కకజజర

3088 AP151010534001
పపరర: రరజ కకణతస

3089 JBV2567865
పపరర: భమరరజ కకణతస

భరస : మణణకరఖరరవప
ఇసటట ననస:89-125
వయససస:34
లస: ససస స

94-198/75

తసడడ:డ నతతనయయలల
ఇసటట ననస:89-125 /1
వయససస:57
లస: పప

94-198/76

94-198/77

తసడడ:డ నతతనయయలల
ఇసటట ననస:89-125/3
వయససస:50
లస: పప
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94-194/1268

భరస : సరసబశవరరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:89-216
వయససస:63
లస: ససస స
3093 NDX2325009
పపరర: అబబబల రహహస మహమమద

3091 NDX3200482
పపరర: శరఖస సససదర తలక
ర రర

94-194/1269

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తలక
ర రర
ఇసటట ననస:89-216
వయససస:35
లస: పప
94-193/231

3094 NDX2324952
పపరర: అహమమద షపక

3092 NDX2325058
పపరర: అసమతషనషర మహమమద

భరస : అబబబల రరహమన మహమమద
ఇసటట ననస:89/216, SLR NAGAR NEW AR
వయససస:35
లస: ససస స
94-193/232

Deleted

3095 NDX0455535
పపరర: చనన కరసతమమ పపసపరటట

తసడడ:డ జబబబర మహమమద
ఇసటట ననస:89/216, SLR NAGAR NEW AR
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:89/216, SLR NAGAR NEW AR
వయససస:61
లస: పప

భరస : శశఖర పపసపరటట
ఇసటట ననస:89_1
వయససస:46
లస: ససస స

3096 NDX0531343
పపరర: కకటటశశరమమ ఉయమఖలమ

3097 JBV2551240
పపరర: కకశశర కలమమర పపసపరట

3098 NDX1287572
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకరకపరటట

94-193/1135

భరస : పప తషరరజ ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:89_1
వయససస:47
లస: ససస స
3099 NDX0820365
పపరర: శకనవరసరరవప ఈరర �
తసడడ:డ గబరరసరశమ�
ఇసటట ననస:89_1_94
వయససస:39
లస: పప
3102 NDX0426064
పపరర: రరధ దసరరరసపపడడ

94-198/792

94-198/795

94-198/798

భరస : సరయనతథ
ఇసటట ననస:89_3_211
వయససస:70
లస: ససస స
3114 NDX1701946
పపరర: రమమదడవ మకరసన
భరస : శకనవరస రరవప మకరసన
ఇసటట ననస:89_3_233
వయససస:41
లస: ససస స
3117 NDX0461517
పపరర: శకనవరస మమరరస శషరట�
తసడడ:డ రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:89_4_308
వయససస:51
లస: పప

94-198/796

3109 NDX1204486
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప జజగర

3112 NDX0461509
పపరర: సరయనతథ ఎరరకలపపడడ�

3115 NDX1701938
పపరర: శకనవరస రరవప మకరసన

3118 NDX0425850
పపరర: నతగజశశరమమ చడజజటట
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:89_4_316
వయససస:70
లస: ససస స

3107 NDX0435164
పపరర: రవ వరమ� మమడసరన�

94-198/797

94-198/799

3110 NDX0636977
పపరర: వనసకట ససతతరరమమసజననయ
పడసరద కరర
తసడడ:డ వనసకట లకకమససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:89_2_361
వయససస:70
లస: పప

94-198/800

94-198/804

3113 NDX0075945
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప
పసనసమబచసచ
తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:89_3_231
వయససస:75
లస: పప

94-198/805

94-198/807

3116 NDX0905596
పపరర: శవరతనశక తలర పననన�

94-198/815

తసడడ:డ పపలర యఖ మకరసన
ఇసటట ననస:89_3_233
వయససస:56
లస: పప
94-198/816

94-198/794

తసడడ:డ నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:89_2_166
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:89_3_211
వయససస:69
లస: పప
94-198/806

94-198/791

తసడడ:డ చలమమరరడడడ
ఇసటట ననస:89_2_138
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:89_2_358
వయససస:41
లస: పప
94-198/803

3101 NDX0425769
పపరర: ఇసదదర మమడసరన

94-198/793 3104 NDX0418996
3103 NDX0418947
పపరర: వనణబ గగపరల రరడడ దసరరరసపపడడ
పపరర: పరపసరరడడడ దసరరరసపపడడ

3106 NDX0433540
పపరర: రజన� మమడసరన�

94-193/1137

భరస : రవ వరమ
ఇసటట ననస:89_2_66
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ వరమ�
ఇసటట ననస:89_2_166
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:89_2_223
వయససస:59
లస: పప
3111 NDX0461483
పపరర: ససశలదడవ ఎరరకలపపడడ

94-198/785

తసడడ:డ పరపసరరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:89_2_138
వయససస:48
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:89_2_162
వయససస:37
లస: ససస స
3108 NDX0970814
పపరర: వరరసజననయబలల లసగరననన

3100 NDX0820381
పపరర: గబరరసరశమ ఈరర �

94-193/1134

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89_1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చన మహసకరళ�
ఇసటట ననస:89_1_94
వయససస:65
లస: పప

భరస : పరపసరరడడడ దసరరరసపపడడ
ఇసటట ననస:89_2_138
వయససస:68
లస: ససస స
3105 NDX0425926
పపరర: అరరణ శరనబబ యన

94-193/1136

తసడడ:డ పసదబశశఖర పపసపరటట
ఇసటట ననస:89_1
వయససస:36
లస: పప
94-198/784

94-193/230

భరస : ఉదయ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:89_4_223
వయససస:51
లస: ససస స
94-198/817

3119 NDX0460501
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమదల

94-198/818

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:89_4_347
వయససస:50
లస: పప
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94-198/819

భరస : వనసకట రసగ రరడడడ బటట గరరర
ఇసటట ననస:89_4_356
వయససస:64
లస: ససస స
3123 NDX0970855
పపరర: యమ యన వ ససలశ

94-198/822

94-198/825

94-198/828

94-198/830

94-198/834

94-198/801

94-198/809

తసడడ:డ రజజక షసజక
ఇసటట ననస:89_49
వయససస:35
లస: ససస స

3133 NDX2099290
పపరర: ససససమత దతస

3136 NDX0418756
పపరర: మహహశశర� దతస�

3139 NDX1643692
పపరర: లకడమ యడవలర

3142 NDX0576827
పపరర: సతఖవత గబసడత

94-198/812

3145 NDX2171445
పపరర: ససరరఖ కలమమరర దదసతననన

94-198/832

3148 NDX1041383
పపరర: పపనసగబళళ సరసశత
భరస : పపనసగబళళ రవశసకర
ఇసటట ననస:89_57
వయససస:36
లస: ససస స

3128 NDX1303502
పపరర: ససపపరర రరవపలపలర

94-198/827

3131 NDX0418830
పపరర: శకనవరసరరవప. ఏ

94-198/829

3134 NDX0934240
పపరర: మమత దతస

94-198/833

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:89_6_909
వయససస:37
లస: ససస స
94-198/835

3137 NDX0433649
పపరర: భబససర� దతస�

94-198/836

తసడడ:డ సప లల�
ఇసటట ననస:89_6_909
వయససస:73
లస: పప
94-198/802

3140 NDX1574350
పపరర: రరణణ కకసకలటట

94-198/808

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:89_30
వయససస:35
లస: ససస స
94-198/810

3143 NDX0474437
పపరర: బబపనయఖ గబసడత

94-198/811

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:89_30
వయససస:52
లస: పప
94-198/813

భరస : మబరళ దదసతననన
ఇసటట ననస:89_32
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/1140

94-198/824

తసడడ:డ కరటమ రరజ
ఇసటట ననస:89_4_584
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:89_30
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:89_31
వయససస:36
లస: ససస స
3147 JBV0988501
పపరర: షహనతబ షసజక

94-198/831

తలర : వనసకట లకడమ
ఇసటట ననస:89_29
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89_30
వయససస:36
లస: ససస స
3144 NDX2133718
పపరర: వనసకట ససబబమమ దడవరపప

3130 NDX0418863
పపరర: శవ బబబబ చచరరకకరర

3125 NDX0426031
పపరర: వనసకటలకడమ కకలక
ర రర�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89_4_544
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససర�
ఇసటట ననస:89_6_909
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమమసజననయబలల రరగరరర
ఇసటట ననస:89_26
వయససస:36
లస: ససస స
3141 NDX0980391
పపరర: వనసకట రమణ గబసటటరర

94-198/826

భరస : కకషర దతస
ఇసటట ననస:89_6_909
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహహశశర
ఇసటట ననస:89_6_909
వయససస:38
లస: ససస స
3138 NDX1643965
పపరర: జయ లకకమ రరగరరర

3127 NDX1685017
పపరర: సహదడవ రరడడడ సరనకకమబమ

94-198/821

భరస : వనసకట శకరరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:89_4_539
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:89_4_567}
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:89_4_588
వయససస:45
లస: ససస స
3135 NDX0425900
పపరర: గరత దతస

94-198/823

తసడడ:డ చన కకటట రరడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:89_4_539
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ బబబబ
ఇసటట ననస:89_4_567
వయససస:57
లస: ససస స
3132 NDX1204007
పపరర: శరరద చతగల

3124 NDX0435735
పపరర: జగదదష చచరరకకరర�

3122 NDX1203991
పపరర: ససవరర లత బయటటస
డ

భరస : ఐజక దయమనసదరరవప
ఇసటట ననస:89_4_460
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ శవబబబబ�
ఇసటట ననస:89_4_533
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:89_4_539
వయససస:80
లస: ససస స
3129 NDX0426049
పపరర: నతగ లకడమ చచరరకకరర

94-198/820

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:89_4_396
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ
ఇసటట ననస:89_4_497
వయససస:37
లస: పప
3126 NDX0426015
పపరర: అనససయ కకలక
ర రర

3121 NDX0970509
పపరర: రరససలల మహమమద

3146 NDX1644351
పపరర: ససదఖ రరణణ చమట

94-198/814

భరస : నరసససహ రరవప చమట
ఇసటట ననస:89_33
వయససస:32
లస: ససస స
94-193/1141

3149 JBV2568467
పపరర: లకడమ కకణతస

94-198/786

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:89_125
వయససస:40
లస: ససస స
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3150 AP151010534609
పపరర: గజకసమమ కకచపపడడ�

94-198/787

భరస : జనతరరనరరవప�
ఇసటట ననస:89_125
వయససస:52
లస: ససస స
3153 NDX2025188
పపరర: నతథనల కకనతథస

94-198/790

94-194/993

94-194/998

3157 NDX1124866
పపరర: వనసకటకకషర పసలర

3160 NDX0621938
పపరర: భబరత� గబడడపపడడ�

94-194/1001

3163 NDX2140515
పపరర: పటబన ఫరతమమ బ పటబన

94-194/995

తసడడ:డ రరమరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89|1|65
వయససస:63
లస: పప

3166 JBV0983932
పపరర: రరధదక దసరర స

3155 NDX0805101
పపరర: నతగళ� వనయ భమషణ�

94-194/999

3158 NDX1466920
పపరర: అనల కలమమర చలమచరర

94-194/1000
3161 NDX0164194
పపరర: శకనవరస రరవప� జలలర ళళమమడడ�

94-194/1002

3164 NDX2140523
పపరర: జజన ఖమన పటబన

94-194/1003

తసడడ:డ ఖమదర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:89|1|40
వయససస:78
లస: పప
94-194/1005

3167 NDX1316934
పపరర: ఫణణ కలమమర దసరర స

94-194/1006

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:89|1|67
వయససస:26
లస: పప

94-194/1007 3169 NDX2220853
94-194/1010 3170 NDX0716506
3168 JBV0985150
పపరర: ేరమనరససపహరరవప యపడపలర
పపరర: krishnamurthy bhamidipati
పపరర: ఎలయమజ అహమద షపక

3171 NDX0912105
పపరర: యనమదల సతఖనతరరయణ

తసడడ:డ venkatarao bhamidipati
ఇసటట ననస:89|3|237
వయససస:68
లస: పప
94-194/1014

తసడడ:డ చసదడమమళ యనమదల
ఇసటట ననస:89|4|360
వయససస:73
లస: పప
3174 NDX1349034
పపరర: భబగఖ లకడమ భమరశశటట

94-194/1051

భరస : వనపకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:89|4|545
వయససస:45
లస: ససస స

3175 NDX1349042
పపరర: శకనవరస భమరశశటట
తసడడ:డ గసగర రరజ
ఇసటట ననస:89|4|461|1
వయససస:48
లస: పప

94-194/1019

94-194/1015

3173 NDX0716498
పపరర: చసదన కకటగరరర

94-194/1016

తసడడ:డ నతసరయఖ కకటగరరర
ఇసటట ననస:89|4|363
వయససస:59
లస: పప
94-194/1052

3176 NDX1573469
పపరర: ససబబబ రరవప మబదదబననడడ

94-194/1053

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:89|4|461|1
వయససస:82
లస: పప

94-194/1023 3179 JBV0982496
3178 NDX0867622
పపరర: నతజ అపసర ససలమసన సయఖద
పపరర: సరగజనమమ� జటటరర�

భరస : అలమర భక సయఖద
ఇసటట ననస:89|4|589
వయససస:39
లస: ససస స

94-194/1011

తసడడ:డ అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:89|3|244
వయససస:31
లస: పప

భరస : చసదన కకటగరరర
ఇసటట ననస:89|4|363
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:89|4|461|1
వయససస:39
లస: ససస స
3177 JBV2551034
పపరర: తరరపతమమ� దదరస�

3172 NDX0058131
పపరర: శశభబ కకటగరరర

94-194/996

తసడడ:డ వనమబలయఖ�
ఇసటట ననస:89|1|39
వయససస:49
లస: పప

భరస : చచపచసరరమయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:89|1|67
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమపతరరవప యపడపలర
ఇసటట ననస:89|1|95
వయససస:71
లస: పప

94-194/992

తసడడ:డ బబలమజ రరవప
ఇసటట ననస:89|1|37
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:89|1|40
వయససస:73
లస: ససస స
94-194/1004

94-198/789

తసడడ:డ జయకర�
ఇసటట ననస:89|1|18
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:89|1|39
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల పటబన
ఇసటట ననస:89|1|40
వయససస:33
లస: ససస స
3165 NDX1287671
పపరర: మసరసన రరడడడ దడవరపలర

94-194/990

తసడడ:డ పస వ వ రరజ
ఇసటట ననస:89|1|36
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:89|1|39
వయససస:41
లస: ససస స
3162 NDX2140549
పపరర: పటబన షమస పటబన

3154 NDX0642512
పపరర: సప మయఖ హరరదతససల

3152 JBV2568111
పపరర: రరజజష�

తసడడ:డ పడభబదతసస� �
ఇసటట ననస:89_125/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ హరరదతససల
ఇసటట ననస:89|1|14
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ దతమమరర కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:89|1|28
వయససస:45
లస: పప
3159 NDX0058164
పపరర: అసజల� జలలర ళళమమడడ�

94-198/788

తసడడ:డ నతతననయయలల�
ఇసటట ననస:89_125
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ భమరరజ కకనతథస
ఇసటట ననస:89_125/3
వయససస:25
లస: పప
3156 NDX0912626
పపరర: దతమమరర రమమష

3151 JBV2568103
పపరర: పడభబదతసస కకణతస�

94-194/1025

భరస : రరమససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:89|4|607
వయససస:72
లస: ససస స
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3180 NDX0912352
పపరర: కకరకపరటట చసదడశశఖర
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94-194/1026

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89|4|633
వయససస:50
లస: పప
3183 NDX1317163
పపరర: నతగమణణ కకఠరరర

94-194/1030

94-194/1033

94-194/1036

94-194/1039

94-194/1034

3188 NDX1626755
పపరర: కకరణమయ అలవల

94-194/1035

భరస : అరరణత భబససరరరడడ అలవల
ఇసటట ననస:89|4|729
వయససస:43
లస: ససస స

94-194/1037 3191 NDX1626714
3190 NDX1978594
పపరర: అరరణ భబససర రరడడ ఆలపరల
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ అలవల

3193 NDX1224179
పపరర: రజన కకరణ పరటటబసడర

94-194/1042

3196 NDX1760462
పపరర: ససలలచన కరసపఅల

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:89|4|747
వయససస:44
లస: పప

94-194/1040

94-194/1048

3204 NDX1565409
పపరర: ససరఖ కలమమరర కడడయమల

94-194/1056

3202 NDX0610345
పపరర: శరసతయఖ నలబబ లల�

94-194/1043

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89|44
వయససస:54
లస: ససస స

94-194/1046

3208 NDX1316744
పపరర: మమధవ బబ కససస
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89|48
వయససస:39
లస: ససస స

3197 NDX1565490
పపరర: ససరజష కసపలర

94-194/1044

3200 JBV0981019
పపరర: నతరరయణమమ నలబబ లల� �

94-194/1047

భరస : శరసతయఖ� �
ఇసటట ననస:89|4|750
వయససస:66
లస: ససస స
94-194/1049

94-194/1050
3203 NDX0164582
పపరర: వనజ ఎ వ యల వ పడసరద కకపష�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:89|4|755
వయససస:48
లస: పప
94-194/1057

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89|44
వయససస:31
లస: పప
94-194/1059

94-194/1041

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:89|4|747
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరజలల�
ఇసటట ననస:89|4|750
వయససస:75
లస: పప
3205 NDX1565433
పపరర: గగతమ కలమమర కడడయమల

3194 NDX1224146
పపరర: శరసత కకరణ పరటటబసడర
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:89|4|735
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర మమదతల
ఇసటట ననస:89|4|750
వయససస:51
లస: ససస స

3201 NDX0163832
పపరర: గగవసద రరయ వషష
ర శక�
నసబబ లల�
తసడడ:డ శరసతయఖ�
ఇసటట ననస:89|4|750
వయససస:47
లస: పప

94-194/1038

తసడడ:డ లచచరరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:89|4|729
వయససస:71
లస: పప

భరస : లకమయఖ కరసపఅల
ఇసటట ననస:89|4|747
వయససస:48
లస: ససస స

94-194/1045 3199 NDX2038330
3198 NDX0716514
పపరర: వససతకలమమర� వనమబలపలర �
పపరర: శరసత శక మమదతల

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:89|44
వయససస:66
లస: పప

94-194/1032

భరస : శరసత కకరణ
ఇసటట ననస:89|4|735
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:89|4|746
వయససస:30
లస: ససస స

3207 NDX1565417
పపరర: సతఖనతరరయణ కడడయమల

3185 JBV0986497
పపరర: మబరళమహనరరవప�
కరకలమమనస�
తసడడ:డ చసదడమమళ� �
ఇసటట ననస:89|4|724
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఆలపరల
ఇసటట ననస:89|4|729
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:89|4|735
వయససస:42
లస: ససస స
3195 NDX1349125
పపరర: జజఖతసత దడవ కకసడడశశటట

3187 JBV0983494
పపరర: మబరళ కకషర వనటకరసత

94-194/1029

94-194/1031

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:89|4|726
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:89|4|729
వయససస:68
లస: ససస స
3192 NDX1224187
పపరర: నలమ బబ లలర పలర

3184 JBV0987578
పపరర: సరగజ� కరకలమమనస�

3182 NDX1348960
పపరర: పదమ సరగజన చటటటలల

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:89|4|715
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మబరళమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:89|4|724
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషర వనటకసటట
ఇసటట ననస:89|4|726
వయససస:40
లస: ససస స
3189 NDX1626680
పపరర: సరవతడ అలవల

94-194/1028

భరస : పప త రరడడడ నకస
ఇసటట ననస:89|4|712
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రవసదడ కకఠరరర
ఇసటట ననస:89|4|716
వయససస:41
లస: ససస స
3186 NDX0668533
పపరర: శవ నతగ పరరశత వనటకసటట

3181 NDX1317197
పపరర: పడమల నకస

3206 NDX1565425
పపరర: వససత రరఘవ కడడయమల

94-194/1058

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89|44
వయససస:36
లస: పప
94-194/1060

3209 NDX1316736
పపరర: శకనవరస రరవప బబ కససస

94-194/1061

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:89|48
వయససస:43
లస: పప
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3210 SAA1012632
పపరర: లకడమ కలసబస
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93-18/140

భరస : వనసకటయఖ కలసబస
ఇసటట ననస:90
వయససస:44
లస: ససస స
3213 NDX1802264
పపరర: నతగ గసగర పరశత వరధతన
చసదడపరటట
భరస : సరసబశవ రరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:90-1
వయససస:41
లస: ససస స

94-182/200

94-2/1359

94-116/786

3217 NDX2682110
పపరర: శవనతరరయణ దగబరపరటట

3220 NDX1630566
పపరర: శక లకడమ చచనతనరరడడ

94-182/205

3223 NDX2684421
పపరర: శఖమల దడవ లనసపప ఠర

94-30/1064

94-31/80

భరస : శకనవరస రరడడడ లసకరపప తష
ఇసటట ననస:90-1-02
వయససస:37
లస: ససస స

3226 NDX2258382
పపరర: వజయ కలమమరర వణబకకరర

94-182/203

94-31/83

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ లసకరపప తష
ఇసటట ననస:90-1-02
వయససస:48
లస: పప

3229 NDX1235167
పపరర: బబబ లకడమ నసదతఖల

94-30/1067

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసదఖచల
ఇసటట ననస:90-1-03
వయససస:31
లస: పప
3234 NDX2252583
పపరర: లకడమ ససనత ససరర

94-31/81

94-30/350

3235 NDX2252567
పపరర: వనసకట సరమమమ జఖస ససరర

94-182/206

3238 NDX1987215
పపరర: పదమ మలలర బబ యన
భరస : సరసబశవరరవప మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:90-1-14
వయససస:55
లస: ససస స

3221 NDX1791483
పపరర: మలలర శశరర పసడతల

94-182/204

3224 NDX2679397
పపరర: శఖమల దడవ లనసపప ఠర

94-30/1068

3227 NDX1439554
పపరర: శకనవరస రరడడ వణబకకరర

94-31/82

3230 NDX1235142
పపరర: గబరవర రరజ నసడతఖచల

94-182/207

తసడడ:డ వననసటటశశరరవప నసదఖచల
ఇసటట ననస:90-1-03
వయససస:28
లస: పప
94-30/349

3233 NDX3016599
పపరర: అపరషరరవప తడలగగరరర

94-182/1471

తసడడ:డ కకటయఖ తచలర గగరర
ఇసటట ననస:90-1-4
వయససస:41
లస: పప
94-30/351

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:90-1-12
వయససస:61
లస: ససస స
94-30/353

94-31/79

తసడడ:డ శవర రరడడ వనసకలరర
ఇసటట ననస:90-1-02
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:90/1/04
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబససర ససరర
ఇసటట ననస:90-1-12
వయససస:38
లస: ససస స
3237 NDX2252559
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప ససరర

3232 NDX0602201
పపరర: వనసకట రమణమమ శనగ

3218 NDX2370260
పపరర: పపలర యఖ పసదతతల

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:90-1-2
వయససస:18
లస: పప

భరస : హనసమసతషరరవప నసదఖచల
ఇసటట ననస:90-1-03
వయససస:28
లస: ససస స
94-182/208

94-182/202

భరస : పపలర యఖ పసడతల
ఇసటట ననస:90-1-01
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-1-2
వయససస:46
లస: ససస స

3228 NDX2370336
పపరర: శకనవరస రరడడడ లసకరపప తష

3215 NDX1802371
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదడపరటట

తసడడ:డ ససదబయఖ పసదతతల
ఇసటట ననస:90-1-01
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:90-1-2
వయససస:18
లస: ససస స

3225 NDX2370328
పపరర: శకవలర లసకరపప తష

94-31/78

తసడడ:డ కకదసడ రరమ మమరరస చసదడపరటట
ఇసటట ననస:90-1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ రరడడడ చచనతనరరడడ
ఇసటట ననస:90-1-01
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ రరడడడ చచనతనరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-01
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అదద నతరరయణ ససరర
ఇసటట ననస:90-1-12
వయససస:67
లస: పప

94-182/201

తసడడ:డ మమలకకనతడఈహ
ఇసటట ననస:90-1/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:90-1-01
వయససస:20
లస: పప

3231 NDX1235159
పపరర: హనసమసతషరరవప నసదతఖల

3214 NDX1827106
పపరర: పడససల లవసగ సపట న బసడడ

3212 NDX2370492
పపరర: వనసకట సరశమ యసడర చచరరవప

తసడడ:డ పసదబ వల గగనబయఖ యసడర చచరరవప
ఇసటట ననస:90-1
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజరర లవసగ సపట న బసడడ
ఇసటట ననస:90-1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవనతరరయణ
ఇసటట ననస:90-1/1
వయససస:42
లస: ససస స

3222 NDX1630467
పపరర: శకకరసత రరడడడ చచనతనరరడడడ

94-31/77

భరస : వనసకట సరశమ యసడర చచరరవప
ఇసటట ననస:90-01
వయససస:34
లస: ససస స

3216 NDX2678829
పపరర: వనసకట ససజజత దగబరపరటట

3219 NDX2622975
పపరర: వనసకట వజయ కకషర పసడతల

3211 NDX2258374
పపరర: తరరపఠమమ యసడర చచరరవప

3236 NDX2252575
పపరర: ఉదయ భబససర ససరర

94-30/352

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:90-1-12
వయససస:38
లస: పప
94-182/209

3239 NDX1987363
పపరర: శకనవరస రరవప దరరల

94-182/210

తసడడ:డ రరధతకకషర మమరరస దరరల
ఇసటట ననస:90-1-14
వయససస:49
లస: పప
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3240 NDX2252856
పపరర: అమమలఖ ఆరర
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94-30/354

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:21
లస: ససస స
3243 NDX0943068
పపరర: వశశనతథ రరడడడ తతనగబసడతల

94-30/357

94-30/1274

94-212/1266

3247 NDX3040961
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకలర

3250 NDX3040987
పపరర: రవ తడజ రరడడడ కకలర

94-182/211

94-31/86

భరస : శశశరరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-21
వయససస:51
లస: ససస స

3253 NDX1791327
పపరర: రరకజష కలమమర చసదదలల
చసదదలల
తసడడ:డ ససబడమణఖస చసదదలల
ఇసటట ననస:90-1-18
వయససస:29
లస: పప
3256 NDX0657130
పపరర: శశశ రరడడడ జజననల

తసడడ:డ ససబడహమణఖ శరమ గబళరపలర
ఇసటట ననస:90-1-23
వయససస:35
లస: పప
3261 NDX2427904
పపరర: పపరర సరయ గరడచ

94-30/360

తసడడ:డ నరసప రరడడడ మమదదరడకడ
ఇసటట ననస:90-1-28
వయససస:59
లస: పప

94-212/1267

94-30/1276

3265 NDX2258101
పపరర: రరవణమమ సరన

94-182/212

3268 NDX3004181
పపరర: రమణ మమదదరరడడడ వసకట
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-28
వయససస:56
లస: ససస స

3248 NDX3040979
పపరర: వజయ లకడమ కకలర

94-212/1265

3251 NDX0630863
పపరర: హహహమమవత భవనస

94-31/84

3254 NDX0657353
పపరర: పడతభ జజననల

94-31/85

తసడడ:డ శశశ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:90-1-21
వయససస:35
లస: ససస స
94-31/87

3257 NDX1806647
పపరర: కగమబదద గబళరపలర

94-182/213

తసడడ:డ ససబడహమణఖ శరమ గబళరపలర
ఇసటట ననస:90-1-23
వయససస:25
లస: ససస స
94-31/88

3260 NDX0110718
పపరర: వనసకటటష వడతడదద

94-182/215

తసడడ:డ వ నతగజశశరరరవప వడతడదద
ఇసటట ననస:90-1-24
వయససస:29
లస: పప
94-31/89

3263 JBV2948784
పపరర: సరసబరరడడడ గరదచ

94-31/90

తసడడ:డ వనసకటపరషరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:90-1-25
వయససస:71
లస: పప
94-31/91

భరస : శవ రరడడడ సరన
ఇసటట ననస:90-1-28
వయససస:34
లస: ససస స
94-31/1103

94-30/359

భరస : మహననడ
డ డడ భవనస
ఇసటట ననస:90-1-17
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:90-1-25
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:90-1-28
వయససస:35
లస: ససస స
3267 NDX3004157
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమదదరడకడ

3262 JBV2948651
పపరర: లకమమమ గరదచ

3245 NDX0749663
పపరర: వనసకటటశశరరర తతనగబసడతల

భరస : శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర గమడ
ఇసటట ననస:90-1-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ గరడచ
ఇసటట ననస:90-1-25
వయససస:21
లస: ససస స
3264 NDX2930105
పపరర: జయశక మమదదరరడడడ

94-212/1264

తసడడ:డ వర రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:90-1-21
వయససస:62
లస: పప

94-182/214 3259 NDX1779216
3258 NDX2042521
పపరర: వనసకట పతసజల శరమ గబళరపలర
పపరర: ససజజత గమడ

94-30/356

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ తతనగబసడతల
ఇసటట ననస:90/1/16
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస చసదదలల
ఇసటట ననస:90-1-18
వయససస:28
లస: ససస స
3255 NDX0657361
పపరర: పపషష జజననల

94-30/358

తసడడ:డ నతగర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:22
లస: ససస స
3252 NDX1791285
పపరర: ససజనఖ చసదదలల చసదదలల

3244 NDX2252823
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ ఆరర

3242 NDX0723585
పపరర: జజఖత బతష
స ల

భరస : వనసకటటశశరరర తతనగబసడతల
ఇసటట ననస:90/1/16
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:47
లస: ససస స
3249 NDX3040953
పపరర: వనసకట నవఖశక కకలర

94-30/355

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:90-1-16
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతనగబసడతల
ఇసటట ననస:90/1/16
వయససస:34
లస: పప
3246 NDX2746063
పపరర: కలమమరర భటబడజ

3241 NDX2252831
పపరర: హహమ ఆరర

3266 NDX2258226
పపరర: ససవరరరడడడ సరన

94-31/92

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ సరన
ఇసటట ననస:90-1-28
వయససస:45
లస: పప
94-31/1104

3269 NDX1050632
పపరర: పడశరసత కలపరష కలపష

94-31/93

భరస : కలమమరసరశమ కలపష
ఇసటట ననస:90-1-29
వయససస:37
లస: ససస స
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3270 NDX1050608
పపరర: కలమమరసరశమ కలపరష
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94-31/94

తసడడ:డ ససబడమణఖశరససస స కలపష
ఇసటట ననస:90-1-29
వయససస:40
లస: పప
3273 JBV2948552
పపరర: శరతషసమమర కసదచపప

3271 JBV2948511
పపరర: లకడమకమల కసదచపప

94-31/95

భరస : శరతషసమమర కసదచపప
ఇసటట ననస:90-1-30
వయససస:52
లస: ససస స

3272 JBV2948164
పపరర: నవనససమమర కసదచపప

94-31/96

తసడడ:డ నవణబసమమర కసదచపప
ఇసటట ననస:90-1-30
వయససస:34
లస: పప

94-31/97

తసడడ:డ కరమశరససస స కసదచపప
ఇసటట ననస:90-1-30
వయససస:59
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28

6555 NDX0365304
పపరర: శకలలత సరగజ కరససరరజ

94-30/710

భరస : ఫణణ కకషప ర కరశరరజ
ఇసటట ననస:90-10-252
వయససస:37
లస: ససస స
6558 NDX0357541
పపరర: మహనరరవప గబసడర పలర �

94-30/713

94-31/680

94-31/681

6562 NDX1643635
పపరర: పదతమవత కకమమశశటట

6565 AP151010114467
పపరర: నతగరరజఖస బబ యన

94-31/684

6568 NDX2502136
పపరర: అభనయ రరడడడ కరరరమమరర

6571 NDX0677823
పపరర: శకనవరసరరవప మరకర

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరర నరరవప లకసవరజల
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భగవసత రరవప మరక
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:43
లస: పప

6573 NDX0008755
పపరర: శకనవరసన వజయలకడమ

6574 NDX1466375
పపరర: పడమలమ సపగరనస

94-172/73

తలర : కలమబదవలర
ఇసటట ననస:90-13-494
వయససస:47
లస: ససస స
6576 NDX0156000
పపరర: వనసకరయమమ ఇలవరపప
భరస : వనసకటటష ఇలవరపప
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:41
లస: ససస స

94-198/87

94-31/682

6577 NDX1859695
పపరర: మమరరయ దతస ఇసటటరర
తసడడ:డ ఆశరరశదస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:26
లస: పప

94-30/714

6563 NDX1574368
పపరర: భబససర రరడడడ సరనకకమబమ

94-198/88

6566 NDX0682724
పపరర: నరమల లకరసవజల

94-31/683

భరస : రరమ మమరరస లకసవరజల
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:57
లస: ససస స
94-31/685

6569 NDX2502235
పపరర: వనసకటరరడడడ చలమర

94-31/686

తసడడ:డ పపనన రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:33
లస: పప
94-31/688

6572 NDX0721597
పపరర: వనసకట మలర కరరరర నరరవప
లకరసవజల
తసడడ:డ శకరరమమమరరస లకసవరజల
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:62
లస: పప

94-31/689

94-172/74

6575 NDX0156075
పపరర: జజఖత మరరయమల

94-172/75

తసడడ:డ రరమబలల సపగరనస
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:34
లస: ససస స
94-172/76

6560 NDX2070951
పపరర: కకటటశశరమమ కకరకపరటట

తసడడ:డ కకసడత రరడడ
ఇసటట ననస:90-12-1284
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:22
లస: పప
94-31/687

94-30/712

భరస : నతగజశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:90-10-654
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భగవసతరవప మరక
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:64
లస: ససస స
6570 NDX0721928
పపరర: ఫణణ పడవణ లకరస వజల

94-140/567

భరస : శసకరస
ఇసటట ననస:90-12-1281
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఎస రరవప లకసవరజల
ఇసటట ననస:90-13
వయససస:31
లస: ససస స
6567 NDX0941955
పపరర: ససతతమహలకడమ మరకర

6559 NDX2698488
పపరర: శరఖస సలవనసదడ

6557 NDX0463570
పపరర: ఫణణకకషప ర కరససరరజ�

తసడడ:డ మహనరరవప� కరశరరజ
ఇసటట ననస:90-10-252
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజజశ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:90-10-603
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశశరరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:90-12-1
వయససస:32
లస: పప
6564 NDX0914275
పపరర: ఫణణ భబరర వ లకరసవజర ల

94-30/711

భరస : మహనరరవప� గబసడర పలర
ఇసటట ననస:90-10-252
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస� గబసడర పలర
ఇసటట ననస:90-10-252
వయససస:71
లస: పప
6561 NDX0657155
పపరర: వరజసదడ జజననల

6556 NDX0365403
పపరర: అనసతలకడమ గబసడర పలర �

భరస : రవ మరరయమల
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:37
లస: ససస స
94-172/77

6578 NDX1466300
పపరర: యయసస రరజ ఇసటటరర

94-172/78

తసడడ:డ ఆశరరశదస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:28
లస: పప
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6579 NDX1466185
పపరర: ఇశరకయలల ఇసటటరర
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94-172/79

తసడడ:డ ఆశరరశదస ఇసటటరర
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:30
లస: పప
6582 AP151010465060
పపరర: ఉదయలకడమ యసపరరల

94-172/82

94-31/691

94-198/964

94-31/1109

94-30/717

94-30/720

94-30/723

తసడడ:డ ేచేచజేర గదజ
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:21
లస: పప

6592 NDX1256270
పపరర: తడజససశ వనలగటర

6595 AP151010099069
పపరర: పదమజ ఉయమఖరర

6598 NDX1185479
పపరర: పడభబకరరరవప గబరజజల

6601 NDX1185446
పపరర: శకనవరస చకకవరరస కరకరర

94-30/726

94-30/1268

6604 NDX1817859
పపరర: వనసకట నతరరయణ కసటట

94-31/690

6587 NDX1224054
పపరర: భబగరరథ బబబబ బసడడ

94-31/693

6590 NDX3045515
పపరర: జగదదప రరడడడ మరస

94-31/1108

తసడడ:డ నసడడ రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:90-15
వయససస:29
లస: పప
94-30/715

6593 NDX2372365
పపరర: మలలర శశరర ఇసతత

94-30/716

భరస : శకనవరస రరడడ ఇసతత
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:32
లస: ససస స
94-30/718

6596 NDX1256254
పపరర: దసరర పపటబట

94-30/719

భరస : వ వ ఏస పడకరషరరవప
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:55
లస: ససస స
94-30/721

6599 NDX1816935
పపరర: యయసస రరజ చటటకరల

94-30/722

తలర : కజర అఫ ఎస నరమల చటటకరల
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:37
లస: పప
94-30/724

తసడడ:డ నతగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పపటబట
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:57
లస: పప
6606 NDX3159555
పపరర: ేచేచజేరేస పయర

94-198/89

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ ఇసతత
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:43
లస: పప
6603 NDX1256239
పపరర: వనసకట ససరఖపడకరశరరవప పపటబట

6589 NDX2221489
పపరర: గగససయ షపక

6584 NDX2258150
పపరర: కరసస వశరలమకడ మరరయమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:90-14
వయససస:69
లస: పప

భరస : చసపర రరడడడ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట నతరరయణ కసటట
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:59
లస: ససస స
6600 NDX2372324
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఇసతత

94-31/692

తసడడ:డ వ వ ఎస పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ కసటట
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:31
లస: ససస స
6597 NDX1817917
పపరర: హహమలత కసటట

6586 NDX0544817
పపరర: శక పడకరశ బసడడ

94-172/81

భరస : శకపక
డ రష బసడడ
ఇసటట ననస:90-14
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:90-14-1303
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నసడడ రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:90-15
వయససస:26
లస: పప
6594 NDX1817958
పపరర: ఐశశరఖ లకడమ కసటట

94-172/83

తసడడ:డ భగరరథ బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:90-14
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలమర షపక
ఇసటట ననస:90-14-43
వయససస:39
లస: పప
6591 NDX3051604
పపరర: జశశసత రరడడడ మరస

6583 AP151010465004
పపరర: శశఖరరరవప యసపరరల

6581 NDX0077628
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:90-13-496
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ చనబబచచయఖ యసపరరల
ఇసటట ననస:90-13-497
వయససస:62
లస: పప

భరస : భబగరరథ బబబబ బసడడ
ఇసటట ననస:90-14
వయససస:59
లస: ససస స
6588 NDX2608826
పపరర: గగసప బబష షపక

94-172/80

తసడడ:డ రరమబలల ససగరనస
ఇసటట ననస:90-13-495
వయససస:31
లస: పప

భరస : శశఖరరరవప యసపరరల
ఇసటట ననస:90-13-497
వయససస:57
లస: ససస స
6585 NDX1223999
పపరర: అననపపరర బసడడ

6580 NDX1466383
పపరర: సరగర ససగరనస

6602 JBV1739937
పపరర: చసపర రరడడడ ఉయబఖరర

94-30/725

తసడడ:డ సరసబరరడడడ ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:57
లస: పప
94-30/727

6605 NDX2643922
పపరర: రఘబ ననరరసస

తసడడ:డ గసగర రరవప కసటట
ఇసటట ననస:90/16
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:43
లస: పప

94-31/694
6607 NDX1758418
పపరర: నతగ సరయ సరశత శక
వనలమమరర
తసడడ:డ వ యస ఎన శరమ వనలమమరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:26
లస: ససస స

6608 NDX2252989
పపరర: మలలర శశరర ఇసత

94-30/1069

94-31/695

భరస : శకనవరసరరడడడ ఇసత
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:32
లస: ససస స
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6609 NDX2293520
పపరర: కకటటశశరర వణబకకరర
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94-31/696

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:33
లస: ససస స

6610 NDX1803064
పపరర: తడవనణణ మదసగబల

94-31/697

భరస : పరరర సరరధదరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:41
లస: ససస స

6612 NDX2388494
పపరర: వనసకరయమమమ వణబకకరర

94-31/699

భరస : ససబబ రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:63
లస: ససస స
94-31/702

6618 NDX2684892
పపరర: రమదడవ రసగరశశటట

94-31/946

6613 NDX2148774
పపరర: ఫణణ కలమమర జజససస

94-31/700

6614 NDX2142925
పపరర: రరమ రరవప జజససస

94-31/701

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజససస
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:49
లస: పప

6616 NDX2293280
పపరర: ససబబబరరడడడ వణబకకరర

94-31/703

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:64
లస: ససస స

94-31/698

భరస : వ యస ఎన శరమ వనలమమరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప జజససస
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:23
లస: పప

6615 NDX1803189
పపరర: వనసకట ససరఖనతరరయణ శరమ
వనలమమరర
తసడడ:డ పదమనతభ శరమ వనలమమరర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:55
లస: పప

6611 NDX1803163
పపరర: ససత మహలకడమ వనలమమరర

6617 NDX0722116
పపరర: మధసససధనరరవప పటట
ట రర

94-31/704

తసడడ:డ నతరరయణ పటట
ట రర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:52
లస: పప

6619 NDX2619294
పపరర: రరజమమ రసగరశశటట

94-148/801

6620 NDX1424738
పపరర: రరజవ లకడమ యరరకపరతషడన

94-182/988

భరస : చళళఫస రరవప
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకడమ శవనతనరరయణరరవప య
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:28
లస: ససస స
6623 NDX1899485
పపరర: శరరద మదదబననన

భరస : ససవర నతగజశశర రరవప బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:39
లస: ససస స

94-182/991
6622 NDX1424696
పపరర: హనసమ పదతమవత
యరరకపరతషడన
భరస : వనసకట లకడమ శవనతనరరయణరరవప యరక
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:44
లస: ససస స

6624 NDX1827163
పపరర: హహమ లత కసటట

94-182/994 6626 NDX1948282
6625 NDX1424753
పపరర: ససతత మహ లకడమ యరరకపరతషడన
పపరర: పవన చసద మదదబననన

6621 NDX2102952
పపరర: ఉష రరణణ ఇనదద

94-182/990

94-182/993

భరస : వనసకట నతరరయణ కసటట
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:59
లస: ససస స
6627 NDX1791442
పపరర: కరకసతచసద మదదబననన

94-182/996

తసడడ:డ ససధతకరర మదదబననన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:33
లస: పప
6630 NDX1654103
పపరర: ససధతకర మదదబననన
తసడడ:డ రరమయఖ మదదబననన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:56
లస: పప
6633 NDX2961001
పపరర: నతరపరరజ లకడమ అనసరరధ

94-182/1479

భరస : నతరపరరజ వనసకట శకధర
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:40
లస: ససస స
6636 NDX0487116
పపరర: పదతమవత అవరశరర అవరశరర
భరస : సరరయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:90-22
వయససస:38
లస: ససస స

94-30/728

భరస : ససధతకర మదదబననన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:52
లస: ససస స
94-182/995

భరస : ససతత రరమమరరవప యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకర మదదబననన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:31
లస: పప

6628 NDX1791780
పపరర: శవ నతగజశశర రరవప బబ డడపపడడ

94-182/998
6629 NDX1424712
పపరర: వనసకట లకడమ
శవనతనరరయణరరవప
తసడడ:డ యరర
ససతతక పరతష
రరమమ
డ న రరవప యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:50
లస: పప

94-182/997

తసడడ:డ శసకర రరవప బబ డడపపడడ
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:40
లస: పప
94-182/999

94-182/992

6631 NDX1830968
పపరర: జజరర లవసగ సపట న బసడడ

94-182/1000

6632 NDX2961019
పపరర: నతరపరరజ వ శకధర

94-182/1478

తసడడ:డ దచనల బసడడ
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నతరపరరజ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:90-16
వయససస:44
లస: పప

94-182/1184
6634 NDX2541100
పపరర: వనసకట లకడమ శవనతనరరయణ
రరవప యరకపతషడన
తసడడ:డ సతత రరమ రరవప యరకపతషడన
ఇసటట ననస:90-16, F.NO.304
వయససస:49
లస: పప

6635 NDX0807636
పపరర: పసల కకటటశశర రరవప�
తసడడ:డ నరసససహ� పసల
ఇసటట ననస:90-20
వయససస:37
లస: పప

6637 NDX2252609
పపరర: నతగమమ ఏలల

6638 NDX2252617
పపరర: దదననష బబబబ అవరశరర

భరస : చనన రరమబలల ఏలల
ఇసటట ననస:90-22
వయససస:59
లస: ససస స

94-30/729

94-182/1001

94-30/730

తసడడ:డ నతరయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:90-22
వయససస:21
లస: పప
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6639 NDX2252591
పపరర: చననరరమబలల ఏలల
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94-30/731

తసడడ:డ కకటయఖ ఏలల
ఇసటట ననస:90-22
వయససస:66
లస: పప
6642 NDX2427912
పపరర: వనసకట కకషర రరడడడ చలమర

94-30/734

94-182/1485

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసటట
ఇసటట ననస:90-24-6/8
వయససస:39
లస: పప
6648 NDX1617721
పపరర: కకరణమయ కరకరన

94-31/706

94-30/738

94-30/741

94-30/1077

94-31/708

భరస : జగదదశశర రరడడడ పసజడతల
ఇసటట ననస:90-34
వయససస:21
లస: ససస స

6652 NDX2252484
పపరర: ససతమమ దసడమమడడ

6655 NDX2061919
పపరర: తరరపత రరడడడ మమడడపలర

6658 NDX2767846
పపరర: ససరజష బబబబ తతట

6661 NDX0495721
పపరర: రరజజశశరర వణబకకరర

94-31/710

6664 NDX2794295
పపరర: శమమమమ ససలమసనత షపక

94-31/707

6667 NDX2252500
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరర
PAYADALA
భరస : రరమ మహన రరడడ పయడల
ఇసటట ననస:90-34
వయససస:45
లస: ససస స

94-31/705

6650 NDX2061935
పపరర: శకలత మమడడపలర

94-30/737

భరస : తరరపత రరడడడ మమడడపలర
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:26
లస: ససస స
94-30/739

6653 JBV2939247
పపరర: శవపడసరద తతట

94-30/740

తసడడ:డ గగవసద తతట
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:36
లస: పప
94-30/742

6656 NDX2701951
పపరర: పరశతమమ కరసస

94-30/1076

భరస : అయఖపష రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:90-30
వయససస:70
లస: ససస స
94-30/1269

6659 NDX2769990
పపరర: వసససధర దడవ తతట

94-30/1270

భరస : ససరజష బబబబ
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:25
లస: ససస స
94-30/743

6662 AP151010111508
పపరర: మలర ఖమరరర నరరడడడ వణబకకరర

94-30/744

తసడడ:డ మమణణకఖరరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90/31
వయససస:57
లస: పప
94-31/1121

భరస : నగమల మర షపక
ఇసటట ననస:90-32/1
వయససస:35
లస: ససస స
94-30/745

94-168/1218

భరస : మలమర రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:90/28
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరర నరరడడడ వణబకకరర
ఇసటట ననస:90/31
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర ననతగన
ఇసటట ననస:90/31
వయససస:41
లస: ససస స
6666 NDX2252526
పపరర: లకడమ అననపపరర పసజడతల

6647 NDX1600833
పపరర: లకడమ కరసస

94-30/736

తసడడ:డ గగవసద
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:30
లస: పప

భరస : డడవడ వకసపరటట
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:39
లస: ససస స
6663 NDX2017201
పపరర: రరజఖలకడమ ననతగన

6646 NDX1791632
పపరర: నరమల దడవ కరకరర

తసడడ:డ లసగర రరడడడ మమడడపలర
ఇసటట ననస:90-30
వయససస:37
లస: ఇ

తసడడ:డ మలమరరరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:90-30
వయససస:20
లస: ససస స
6660 NDX1617861
పపరర: మసజల వకసపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసటట
ఇసటట ననస:90-24-6/8
వయససస:37
లస: ససస స

6649 NDX1617754
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కరకరన

94-30/733

6644 NDX3169307
పపరర: మసగ దడవ గసటట

భరస : వర వనసకట సతష కలమమర టటకక
ఇసటట ననస:90-24
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడమమళ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:90-30
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖపష రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:49
లస: పప
6657 NDX2700979
పపరర: కకరరవకరజదదబ కరసస

94-30/735

తసడడ:డ వనసకయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:90-29
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగవసద తతట
ఇసటట ననస:90/30
వయససస:54
లస: ససస స
6654 NDX1816646
పపరర: మలమర రరడడడ కరసస

6643 NDX2252229
పపరర: పరరశత దడవ టటకక

6641 NDX0953174
పపరర: శకనవరసరరడడడ చలమర

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:90-23/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస చకకవరరస కరకరర
ఇసటట ననస:90/26
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:90-29
వయససస:42
లస: ససస స
6651 AP151010111146
పపరర: మలర శశరర తతట

94-30/732

భరస : వనసకట కకషరర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:90-23/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:90-23/1
వయససస:62
లస: పప
6645 NDX3170347
పపరర: శకనవరస రరవప గసటట

6640 NDX1337666
పపరర: వనసకట రరధ చలమర

6665 NDX3147550
పపరర: ఖమడరరననసర షపక

94-181/1382

భరస : ఫకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:90-32/1
వయససస:57
లస: ససస స
94-30/746

6668 NDX2252518
పపరర: జజగరశశర రరడడడ పయడల

94-30/747

తసడడ:డ రరమ మహన రరడడ పయడల
ఇసటట ననస:90-34
వయససస:25
లస: పప

Page 226 of 332

6669 NDX2442564
పపరర: లలమవత నతగరరరడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-185/31

తసడడ:డ నతగజసశరరరవప నతగరరరడడ
ఇసటట ననస:90-34-1701/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-30/1082

భరస : ససబడహమణఖస పస
ఇసటట ననస:90-36
వయససస:55
లస: ససస స
94-182/1003

6678 NDX2252534
పపరర: రరమ దడవ పరమబలపరటట

94-30/749

భరస : ససబబ రరవప పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:90-41
వయససస:43
లస: ససస స

94-30/1083

6676 NDX2780427
పపరర: భవరనశసకర తతగరరత

94-182/1005

94-31/1164

94-31/713

భరస : ఫసరగజ ఆలమ మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:39
లస: ససస స

6679 NDX2252542
పపరర: ససబబ రరవప పరమబలపరటట

6680 NDX1220797
పపరర: భమలకకమ భబరతకవ

94-30/750

6685 NDX1252519
పపరర: మసరసనమమమ కకనతస

తసడడ:డ ఈససఫ
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:39
లస: పప

6688 NDX1006121
పపరర: ఫసరగజ ఆలస మహమమద

94-31/711

6693 NDX2342129
పపరర: భబరత గబసటటరర

6694 NDX0513713
పపరర: గజరర రవ బబబబ�

94-182/1009

Deleted

భరస : వనసగయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:90-54
వయససస:43
లస: ససస స

6696 NDX2986743
పపరర: నతగ శకలత గబరకల
భరస : వనసకటటశశరరర గబరకల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:44
లస: ససస స

94-175/1594

94-31/714

భరస : ససబబరరయబడడ
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:66
లస: ససస స

94-31/712

6686 NDX1016716
పపరర: మహమమద బదరరననసర

94-31/715

భరస : ఇససఫరర
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:64
లస: ససస స
94-31/717

6689 NDX0139220
పపరర: బదసడననసర మహమమద�
మహమమద
తసడడ:డ మబసరస� మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:61
లస: ససస స

94-182/1006

95-2/1383

తసడడ:డ ఫసరగజ అలస
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:19
లస: పప
94-30/751

6695 NDX3176799
పపరర: కకశశర సససకజశల

94-46/845

Deleted

తసడడ:డ అదతమబ రరవప� గజరర
ఇసటట ననస:90/109
వయససస:50
లస: పప
6697 NDX3010659
పపరర: ఉమ దడవ కసచరర

94-182/1004

6683 NDX1440023
పపరర: శవ కలమమరర కకణణ శస

94-182/1007 6691 NDX0121434
94-182/1008 6692 SQX2115079
6690 NDX0111740
పపరర: పరరశజ ఆలస� మహమమద�
పపరర: �ేసరగజ ఆలస� మహమమద�
పపరర: యబసఫ మహమమద

తసడడ:డ యమసఫ� మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:45
లస: పప

94-32/1146

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద యబససఫ� మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:41
లస: పప

94-182/1002

భరస : బబజరరవప భబరతకవ
ఇసటట ననస:90-43
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:45
లస: ససస స
94-31/716

6677 NDX2727253
పపరర: కవత బతషల
తసడడ:డ పడసరద బతషల
ఇసటట ననస:90-40-1105
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరజశజ ఆలస మహమమద
ఇసటట ననస:90-44
వయససస:26
లస: ససస స

6684 NDX1017383
పపరర: మహమమద అలయమ నససరరన

6674 NDX2467306
పపరర: కరమమకమమ మదడడగబ

తసడడ:డ చన వనసకట లకడమ నరసససహస తతగరరత
ఇసటట ననస:90-40-440 FLAT NO 102
వయససస:36
లస: పప

6682 NDX2148949
పపరర: ఫరశ మహమమద

94-30/748

భరస : కకటయఖ మదడడగబ
ఇసటట ననస:90-39
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:90-41
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బబజ రరవప భరతకవ
ఇసటట ననస:90-43
వయససస:24
లస: పప

6687 NDX1006147
పపరర: పరజశజ ఆలస మహమమద

6673 NDX2077662
పపరర: శవ కలమమరర మదతడడగమ

6671 NDX2232775
పపరర: ఉష రరణణ పళన

భరస : వనసకటటశశరరర పళన
ఇసటట ననస:90-36
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కసఠ రరవప మదతడడగమ
ఇసటట ననస:90-39
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతతరరవప మదడడగబ
ఇసటట ననస:90-39
వయససస:23
లస: పప

6681 NDX1806332
పపరర: అసజ బబబబ భరతకవ

94-30/374

తసడడ:డ పలమరర సరశమ
ఇసటట ననస:90-36
వయససస:58
లస: పప

6672 NDX2709970
పపరర: గగరర పలన

6675 NDX2467298
పపరర: పవన కలమమర మదడడగబ

6670 NDX0513671
పపరర: పళన ససబడహమణఖస

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప
94-182/1450

6698 NDX3168358
పపరర: దడవ సససకజససల

94-182/1451

భరస : శకనస సససకజససల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:50
లస: ససస స

Page 227 of 332

6699 NDX3209525
పపరర: రమణయఖ పప దదల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-182/1452

తసడడ:డ వనసకటయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:48
లస: పప
6702 NDX3216017
పపరర: లల కకశశర పప దదల

94-182/1455

94-182/1458

94-195/776

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:27
లస: ససస స

6706 NDX3176112
పపరర: కకశశర సససకజశల

94-182/1459

6709 NDX2539773
పపరర: ఉమ దడవ కసచరర

94-30/753

6712 NDX2914570
పపరర: నతగ రరజ కలమమరర దతసరర

6715 NDX2918399
పపరర: భబనస కకషర రరఘవ దతసరర

6704 NDX3206992
పపరర: కకశశర సససకజశల

94-182/1457

Deleted

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప
6707 NDX3209350
పపరర: కకశశర సససకజశల

94-182/1460

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప
94-1/1240

6710 JBV2939460
పపరర: మమలమల షపక

94-30/752

తసడడ:డ ఇమమమ షసజక
ఇసటట ననస:90//112
వయససస:63
లస: పప
94-182/1463

94-182/1464
6713 NDX2914851
పపరర: దదవరకర వనసకట నతరరయణ రరవప
దతసరర
తసడడ:డ రరధత కకషర మమరరస దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:55
లస: పప

94-182/1466

94-182/1467
6716 NDX2914711
పపరర: తడజ అపరడమమయ కలమమర దతసరర

భరస : రరధత కకషర మమరరస దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:78
లస: ససస స
94-182/1465

94-182/1454

Deleted

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: ససలర
ఇసటట ననస:90-110,Ward No 26
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� కసదడపప
ఇసటట ననస:90/114
వయససస:73
లస: ససస స
6714 NDX2914828
పపరర: ససనత దతసరర

94-182/1456

Deleted

Deleted

6711 AP151010111168
పపరర: లకడమ నరసమమ కసదడపప

6703 NDX3210663
పపరర: కకశశర సససకజశల

6701 NDX3010766
పపరర: నతగ శకలత గబరరకల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనస సససకజశల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:24
లస: పప
6708 NDX2916104
పపరర: గగతమ గబరరకల

94-182/1453

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:90-110
వయససస:26
లస: పప
6705 NDX3154689
పపరర: కకశశర సససకజశల

6700 NDX3010808
పపరర: వనసకటటశశరరర గబరరకల

భరస : దదవరకర వనసకట నతరరయణ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవరకర వనసకట నతరరయణ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దదవరకర వనసకట నతరరయణ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:18
లస: పప

6717 NDX1812610
పపరర: నతగరరజ కలమమరర దతసరర

6718 NDX2914760
పపరర: సతఖవత కరలవ

6719 NDX2627800
పపరర: బబలల నతయక బబణతవత

94-192/64

భరస : రరధతకకషర మమరరస దతసరర
ఇసటట ననస:90-120
వయససస:79
లస: ససస స
6720 NDX2664175
పపరర: మసగమమ బబణతవత

భరస : రతతనకర రరవప కరలవ
ఇసటట ననస:90-120/1
వయససస:72
లస: ససస స
94-237/844

భరస : బబలల
ఇసటట ననస:90-122
వయససస:33
లస: ససస స
6723 NDX2592947
పపరర: శకనస నతయక రరమమవతష

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:26
లస: పప

6721 NDX2660355
పపరర: నవన నతయక బబణతవత

94-31/942

6724 NDX2593127
పపరర: లకడమ బబయ బబణతవత

94-2/1262

6727 NDX2953719
పపరర: సరసశత బబణతవత
భరస : బబబబ నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:32
లస: ససస స

6722 NDX2653830
పపరర: అనసష బబయ బబణతవత

94-6/794

భరస : నవన నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:19
లస: ససస స
94-32/992

భరస : హహ త నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:52
లస: ససస స
94-37/761

94-1/1370

తసడడ:డ హహ త నతయక
ఇసటట ననస:90-122
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహ త నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:34
లస: పప
6726 NDX2778587
పపరర: శకనస ఆలలగబలమ

94-182/1468

6725 NDX2582187
పపరర: సరసశత బబణతవత

94-37/643

భరస : బబబబ నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:31
లస: ససస స
94-177/631

6728 NDX2659167
పపరర: హహ త నతయక బబణతవత

94-182/1177

తసడడ:డ సప మర నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:63
లస: పప
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6729 NDX2663615
పపరర: అసజ బబయ బబణతవత

94-192/1098

భరస : శకనస నతయక రరమమవతష
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:33
లస: ససస స
6732 NDX2724359
పపరర: పపరరచసదడ రరవప కకలమటట

94-182/1469

94-182/1011

94-182/1013

94-182/1016

94-182/1019

94-182/1022

94-182/1025

తసడడ:డ రసగ రరవప జకస
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:31
లస: పప

6742 NDX1221357
పపరర: నతగలకకమ డచరసగబల

6745 NDX1221373
పపరర: లకకమ కసడడల

94-182/1028

94-182/1031

94-182/1010

6737 NDX1754721
పపరర: వనసకట రగజజ రమణణ బరరమ

6740 NDX1808429
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

94-182/1017

6743 NDX1221332
పపరర: వనసకట రమణ ఉపపష ఉపపష

94-182/1020

94-182/1018

6746 NDX2342319
పపరర: వనసకరటరమణ ఉప

94-182/1021

భరస : చసదడశశఖర ఉప
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:33
లస: ససస స
94-182/1024

భరస : రసగ రరవప జకరస
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:56
లస: ససస స
94-182/1026

6752 NDX1221340
పపరర: బబలమమ ఉపపష ఉపపష

94-182/1027

భరస : వరయమఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:67
లస: ససస స

6754 NDX1221183
పపరర: వర నతరరయణ అలలగబల
అలలగబల
తసడడ:డ శసకర అలలగబల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:27
లస: పప

94-182/1029

6757 NDX1806878
పపరర: రరమ కకషర కకరణ గసజ

94-182/1032

తసడడ:డ జగనతనథరరవప గసజ
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:34
లస: పప

94-182/1015

భరస : చసదడ శశకర ఉపపష
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:31
లస: ససస స

94-182/1023 6749 NDX2306926
6748 NDX1221159
పపరర: నతగజసదడస అలలగబల అలలగబల
పపరర: వర లకడమ జకరస

6751 NDX2306397
పపరర: యయసమమ మదదబబబ యన

94-182/1012

భరస : పడవణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జగనతనథ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ బరరమ
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:24
లస: పప
6756 NDX2342186
పపరర: వననకటటసశరర రరవప జకస

94-182/1014

భరస : శసకర అలలగబల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:62
లస: ససస స
6753 NDX1862466
పపరర: వనసకట పపరర తడజ బరరమ

6739 NDX2342285
పపరర: రరజజశశరర ఉప

6734 NDX2361798
పపరర: రవ కలమమర మరర

తసడడ:డ నతగరరజ బరరమ
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రజడకడ కరసడడల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రసగ రరవప జకస
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:43
లస: ససస స
6750 NDX1808486
పపరర: రమమదడవ బతష
స ల

94-174/803

భరస : వనసకటటష డడరసగబల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర ఉపపష
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:33
లస: ససస స
6747 NDX2342152
పపరర: బబలకడమ జకస

6736 NDX2653038
పపరర: భబగఖ లకడమ అలలర

94-237/845

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మరర
ఇసటట ననస:90-133
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శసకర బబబబ ఉప
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర అలలర
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:30
లస: ససస స
6744 NDX1392364
పపరర: రవణమమ ఉపపష

94-182/1470

భరస : నతగ మలలర శశర రరవప అలలర
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరజ ఉప
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:23
లస: ససస స
6741 NDX1630343
పపరర: ససజనఖ అలలర

6733 NDX2942050
పపరర: మణణ కకలమటట

6731 NDX2660504
పపరర: గగవసద నతయక బబణతవత

తసడడ:డ హహ త నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ రరవప కకలమటట
ఇసటట ననస:90-126
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతరయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:90-138
వయససస:70
లస: ససస స
6738 NDX2342251
పపరర: పసడయమసక ఉప

94-193/1180

తసడడ:డ హహ త నతయక
ఇసటట ననస:90-123
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నతఖ జవన రరవప కకలమటట
ఇసటట ననస:90-126
వయససస:40
లస: పప
6735 NDX1806811
పపరర: చననమమ చససడడ

6730 NDX2664290
పపరర: బబబబ నతయక బబణతవత

6755 NDX1808510
పపరర: పడవణ కలమమర బతష
స ల

94-182/1030

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:32
లస: పప
6758 NDX1392463
పపరర: చసదడ శశఖర ఉపపష

94-182/1033

తసడడ:డ వరయఖ ఉపపష
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: రరజశశఖర అలలర
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94-182/1034

తసడడ:డ తరరపరలల అలలర
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:38
లస: పప
6762 NDX2342202
పపరర: రసగ రరవప జకస

94-182/1037

94-182/1179

భసధసవప: భబగఖ లకడమ అలలర
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:39
లస: పప
6768 NDX1808270
పపరర: నసదన గరజలపలర

94-182/1041

94-182/1044

94-149/812

తసడడ:డ అపషరరవప
ఇసటట ననస:90/147
వయససస:19
లస: ససస స
6777 NDX2417665
పపరర: నతగమర బ షపక

94-182/1049

తలర : మబసతతజ షపక
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:30
లస: ససస స
6780 NDX2125871
పపరర: ఫసరగజ ససజసక

94-182/1053

94-182/1181

భరస : శకనవరస రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:49
లస: ససస స
6786 NDX2304707
పపరర: కలమమరర దగబరపరటట
భరస : భబససర దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:22
లస: ససస స

6764 NDX2652568
పపరర: తరరపతమమ అలలర

94-182/1178

భరస : తరరపరలల అలలర
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:53
లస: ససస స

6766 NDX0725119
పపరర: సరమమమ జఖస ఔరసగరబబద

94-182/1040
6767 NDX0638445
పపరర: లకమయఖ నతయక బబణతవతష

94-182/1039

6769 NDX0549238
పపరర: షరకకర షపక

తసడడ:డ ససజదసలల నతయక బబణవతష
ఇసటట ననస:90-140
వయససస:47
లస: పప
94-182/1042

6772 NDX2309326
పపరర: రరకజష బబబబ కలకసమలర

6770 NDX1221209
పపరర: మగర బతష
స ల

94-182/1043

భరస : గగవసదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-141/2
వయససస:47
లస: ససస స
94-182/1045

6773 NDX2309334
పపరర: ససపత కలమమర కలకసమలర

తసడడ:డ ససపత కలమమర కలకసమలర
ఇసటట ననస:90-145
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరరస కలకసమలర
ఇసటట ననస:90-145
వయససస:50
లస: పప

94-182/1047
6775 NDX2306322
పపరర: జజఖతఖత వనసకట లకడమ కలమమరర
పపషల
భరస : రరమ రరవప పపషల
ఇసటట ననస:90-147
వయససస:31
లస: ససస స

6776 NDX2309243
పపరర: ససరఖనతరరయణ పపషల
తసడడ:డ వలర యఖ పపరర
ఇసటట ననస:90-147
వయససస:73
లస: పప

6778 NDX2125822
పపరర: మబనన ససజసక

6779 NDX0139311
పపరర: మనత� వ�

94-182/1050

6781 NDX0056770
పపరర: భరత� వనణబతషరరమలర

94-182/1046

94-182/1048

94-182/1052

భరస : మధసససధన రరవప� వ
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప� వనణబతషరరమలర
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:32
లస: పప

94-182/1056
6782 NDX0056424
పపరర: మధసససదన రరవప
వనసతషరరమలర
తసడడ:డ వటటబ ఆచతరరఖలల వనసతషరరమలర
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:65
లస: పప

6784 NDX2523819
పపరర: బబబబ

6785 NDX2397784
పపరర: శకనవరస రరవప గమడసరర

94-182/1054

94-182/1084

తసడడ:డ పసళర ళ
ఇసటట ననస:90-148 2 ND LANE
వయససస:20
లస: పప
94-182/1057

94-182/1036

తసడడ:డ వరరసరశమ రరమసరశమ గసజ
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:67
లస: పప

భరస : సప మరరజన పసళర ళ ఆర
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మరరజన పసళర ళ ఆర
ఇసటట ననస:90-148
వయససస:25
లస: పప
6783 NDX2683324
పపరర: ససజజత గమడసరర

94-182/1038

భరస : అబబబల సమమద షసజక
ఇసటట ననస:90-141/2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససపత కలమమర కలకసమలర
ఇసటట ననస:90-145
వయససస:44
లస: ససస స
6774 NDX2580967
పపరర: ససధఖ పపషల

6763 NDX2066356
పపరర: జగనతధ రరవప గసజ

6761 NDX1808387
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

తసడడ:డ నతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:62
లస: పప

భరస : మలర యఖ ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:90-140
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గరజలపలర
ఇసటట ననస:90-141/1
వయససస:24
లస: ససస స
6771 NDX2309367
పపరర: శరసత కలమమరర కలకసమలర

94-182/1035

తసడడ:డ వరయ ఉప
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపలయఖ జకస
ఇసటట ననస:90-139
వయససస:63
లస: పప
6765 NDX2644979
పపరర: నతగ మలలర శశర రరవప అలలర

6760 NDX2342343
పపరర: చసదడ శశఖర ఉప

6787 NDX0055749
పపరర: ఫరరర నత షపక
భరస : హబబ షసజక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:30
లస: ససస స

94-182/1085

తసడడ:డ లలట బబల సససదర రరవప గమడసరర
ఇసటట ననస:90-148 2ND LANE SANTOSH N
వయససస:48
లస: పప
94-182/1058

6788 NDX0055616
పపరర: పరరశన షపక

94-182/1059

భరస : మరరవల షసజక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:33
లస: ససస స
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6789 NDX0312538
పపరర: ఫరరరఖన షపక
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94-182/1060

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:34
లస: ససస స
6792 NDX0056465
పపరర: హబ షపక

94-182/1063

94-182/1473

94-182/1066

94-182/1476

94-182/1069

94-182/1072

94-182/1075

తసడడ:డ గబడతరరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:60
లస: పప

6802 NDX2969939
పపరర: శవ శసకర వరమలర

6805 NDX2342392
పపరర: అసజల దడవ పరశతస

6808 NDX2416881
పపరర: హనమరరడడడ పరశతస

94-31/720

94-31/723

94-182/1472

6797 NDX2305498
పపరర: ఫరరద బ షపక

94-182/1065

6800 NDX2890200
పపరర: శశషమమ కకమరరశశటట

94-182/1475

భరస : సతఖనతరరయణ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:90-151
వయససస:53
లస: ససస స
94-182/1477

6803 NDX2478071
పపరర: నవఖ మమరస

94-182/1068

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ససగబ
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:25
లస: ససస స
94-182/1070

6806 NDX1392331
పపరర: వజయ లకక పసడడట మమటట ట

94-182/1073

6809 NDX2342376
పపరర: హనమ రరడడడ పరశతస

94-182/1074

తసడడ:డ లకకమ రరడడ పరశతస
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:63
లస: పప

6811 AP151010114474
పపరర: రరమలకడమ మబకలస

94-31/718

6812 NDX2370245
పపరర: శకకరసత రరడడడ పలలర ల

94-31/719

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:25
లస: పప

6814 NDX2205003
పపరర: లకకమనరరససహరరడడడ పలలర ల

94-31/721

6815 AP151010114080
పపరర: శకనవరసరరడడడ మబకలస

తసడడ:డ పలలర ల లకకమనరరససహరరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరశరరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:42
లస: పప

6817 NDX2304657
పపరర: లకడమ కలశపలర

6818 NDX2304574
పపరర: శకనవరససలల రరడడ గరయస

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కలశపలర
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:32
లస: ససస స

94-182/1071

తసడడ:డ మలర రరడడడ పసడడట మమటట ట
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కరశరరడడడ మబకలస
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ రరడడ మబకలస
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:31
లస: పప
6816 AP151010114475
పపరర: కరశరరడడడ మబకలస

94-182/1067

తసడడ:డ లకకమరరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అపసష రరడడడ తపసషరరడడడ
ఇసటట ననస:90-153
వయససస:37
లస: పప
6813 NDX1007368
పపరర: పడభబకర రరడడడ మబకలస

6799 NDX1235365
పపరర: మలర శశరర తరరకకసడ

6794 NDX3007002
పపరర: మసరసన వల షపక

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:90-150
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనమ రరడడ పరశతస
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ ససగబ
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:33
లస: పప
6810 NDX1392349
పపరర: వజయ రరడడడ తపసషరరడడడ

94-182/1474

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:90-151
వయససస:32
లస: పప

భరస : హనమరరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:90-152
వయససస:57
లస: ససస స
6807 NDX2478055
పపరర: శకనవరసరరడడడ ససగబ

6796 NDX3077377
పపరర: నతగబర షపక

94-182/1062

తసడడ:డ ఫకలరరదదబ న షపక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:37
లస: పప

భరస : బగరరయఖ తరరకకసడ
ఇసటట ననస:90-151
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:90-151
వయససస:50
లస: ససస స
6804 NDX2416899
పపరర: అసజలదడవ పరశతస

94-182/1064

తసడడ:డ ఫకరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదబన షపక
ఇసటట ననస:90-150
వయససస:46
లస: పప
6801 NDX2944312
పపరర: వనసకట రమణ వరమలర

6793 NDX2306157
పపరర: రరమ రరవప పపపషల

6791 NDX2304988
పపరర: భబససర దగబరపరటట

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ పపపషల
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:37
లస: పప
6798 NDX2305886
పపరర: బబబబ షపక

94-182/1061

భరస : ఫకలకదదబన షసజక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదబన షపక
ఇసటట ననస:90-149
వయససస:35
లస: పప
6795 NDX3100724
పపరర: మసరసన వల షపక

6790 NDX0055764
పపరర: రసజన బ షపక

94-182/1076

94-31/722

94-182/1077

తసడడ:డ రరమయఖ గరయస
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:28
లస: పప
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6819 NDX2304590
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ కలశపలర

94-182/1078

తసడడ:డ ససవర రరడడడ కలశపలర
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:32
లస: పప
6822 NDX0147660
పపరర: దతడకవలర నతదచసడర

94-182/1079

94-182/1082

94-182/1083

94-31/724

94-31/1292

94-30/756

తసడడ:డ సపశవర తరస జవరహహ
ఇసటట ననస:90-40209
వయససస:70
లస: పప
6843 NDX2099282
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కకసడచపప

94-198/839

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:90_4_435
వయససస:39
లస: పప

6832 NDX0516260
పపరర: యయనరరడడడ సరగజన

6835 AP151010111116
పపరర: రజయమ షపక

6838 NDX2802593
పపరర: పరశతమమ వనమబల

6841 NDX1617994
పపరర: శవపరరశత మమలగగసడర

6844 NDX1303791
పపరర: వనసకట లకకమ పసడతల

94-31/725

6847 NDX3251360
పపరర: తడవనణణ చలర
తలర : మసగమమ చలర
ఇసటట ననస:90_4_1182
వయససస:22
లస: ససస స

6827 NDX2600948
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

94-45/512

6830 NDX2680288
పపరర: అసరమ మబతహర షపక

94-182/1183

6833 NDX0592550
పపరర: వనసకట రరడడడ ఎసరరడడడ

94-31/726

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ యయ నరరడడడ
ఇసటట ననస:90-164
వయససస:56
లస: పప
94-30/754

6836 AP151010111030
పపరర: పడతతప రరడడడ యరకస రరడడడ

94-30/755

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ యరకస రరడడడ
ఇసటట ననస:90/194
వయససస:45
లస: పప
94-31/1159

6839 AP151010114426
పపరర: నరసమమ తమమశశటట

94-32/900

భరస : రరమబలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:90-4931
వయససస:47
లస: ససస స
94-32/919

6842 NDX1939687
పపరర: సతఖస అమబబడడపపడడ

94-198/838

తసడడ:డ రరధ కకకశర మమరరస అమబబడసషడడ
ఇసటట ననస:90_3_299
వయససస:53
లస: పప
94-198/840

భరస : ఇల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:90_4_435
వయససస:52
లస: ససస స
94-198/842

94-182/1081

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:90-157
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ రరడడడ మమలగగసడర
ఇసటట ననస:90_2_261
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:90_3_367
వయససస:40
లస: పప
6846 NDX1303528
పపరర: కకసడల రరవప పసడతల

94-182/1182

తసడడ:డ రరమకకటట వనమబల
ఇసటట ననస:90-3407
వయససస:21
లస: ససస స
94-182/1493

6824 NDX2305852
పపరర: ఫరడసక వశశనతధ పపలర గమర

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:90-157
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససజదత షసజక
ఇసటట ననస:90/193
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల పప టటటపలర
ఇసటట ననస:90/1131
వయససస:57
లస: పప
6840 NDX3196185
పపరర: పసడడ రసగ రరవప జవపఆహహ

94-28/857

భరస : వనసకట రరడడడ యయ నరరడడడ
ఇసటట ననస:90-164
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరటయమనరరయనత ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:90-190
వయససస:41
లస: ససస స
6837 NDX0357616
పపరర: భకకలల పప టటటపలర

6826 NDX2600435
పపరర: అమర జన బబష షపక

6829 NDX2680031
పపరర: బబ జజన షపక

95-182/587

తసడడ:డ రసజన బబబబ పపలర గమర
ఇసటట ననస:90-155
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-157
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససధదర రరడడడ యయ నరరడడడ
ఇసటట ననస:90-164
వయససస:32
లస: ససస స
6834 NDX3284726
పపరర: మన ఆతమకకరర

94-182/1080

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:90-157
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఎన ససబబబరరవప నతదచసడర
ఇసటట ననస:90-157
వయససస:55
లస: పప
6831 NDX0517326
పపరర: యయనరరడడడ రమఖ శ�ే్వనత

6823 NDX2305712
పపరర: సశరర లత దడవ మటటటశశల

6821 SQX1757640
పపరర: శకకరసత రరడడడ పలలర ల

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:31
లస: పప

భరస : రసజన బబబబ పపలర గమర
ఇసటట ననస:90-155
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనతదస పపలర గమర
ఇసటట ననస:90-155
వయససస:72
లస: పప
6828 NDX0110270
పపరర: నరరకనరరవప నతదచసడర

95-182/586

భరస : కకటట రరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:90-154
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరరకణ రరవప నతదచసడర
ఇసటట ననస:90-155
వయససస:51
లస: ససస స
6825 NDX2305613
పపరర: రసజన బబబబ పపలర గమర

6820 SQX1757665
పపరర: వనసకరయమమమ పలలర ల

6845 NDX1303544
పపరర: కకటయఖ ఆవపలమసద

94-198/841

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:90_4_435
వయససస:39
లస: పప
94-30/1417

6848 NDX2221497
పపరర: sunitha kondapalli

94-198/843

భరస : ఫణణ కలమమర konda palli
ఇసటట ననస:90_4_1284
వయససస:23
లస: ససస స
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94-198/844

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:90_4_1302
వయససస:26
లస: ససస స
6852 NDX2531986
పపరర: పప నసగబపరటట శకనవరసరరవప

94-198/845 6851 NDX1574335
6850 NDX1574442
పపరర: పసదబ వనసకట దతసరర అలలగబల
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:90_4_1302
వయససస:31
లస: పప
94-182/1101

94-181/93

తసడడ:డ జజమస రరజనతలడ ససనల
ఇసటట ననస:91-1-2
వయససస:35
లస: ససస స
94-181/96

తసడడ:డ వలయమ యస జజజ నమబతష
ఇసటట ననస:91-1-2
వయససస:73
లస: పప
94-195/32

94-66/1031

94-195/788

6862 NDX0723627
పపరర: ససగబణ� తచలరగగరర �

6865 NDX2325736
పపరర: వజయ లకడమ పసరరమమళరపలర

6868 NDX1314210
పపరర: ����� ����������

94-195/791

6871 NDX2876985
పపరర: శకదడవ సరరకకసడ

94-30/758

తసడడ:డ సలస వతస రసబల
ఇసటట ననస:91-1-4/401
వయససస:23
లస: పప

6874 NDX2645000
పపరర: చసదడ శశఖర రరజ సరరకకసడ

94-195/33

6877 NDX0238295
పపరర: లమవణఖ లహరర పససపరటట
భరస : నతగరనసత పససపరటట
ఇసటట ననస:91-1-4 F NO 201
వయససస:42
లస: ససస స

6857 NDX0707695
పపరర: ఏసజజలనన రజజనతలడ

94-181/95

6860 NDX0688978
పపరర: లల తతడడపరరస

94-195/31

6863 NDX2693166
పపరర: వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ

94-63/910

6866 NDX2327286
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పసరరమమళరపలర

94-195/34

తసడడ:డ దడవదతస స పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:53
లస: పప
94-195/789

6869 NDX2876902
పపరర: లమవణఖ లహరర పససపరటట

94-195/790

భరస : నతగరనసథ పససపరటట
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:42
లస: ససస స
94-195/792

6872 NDX2325637
పపరర: గగససయ షపక

94-195/35

భరస : మజద వ
ఇసటట ననస:91-1-4/401
వయససస:27
లస: ససస స
94-195/723

94-176/1344
6875 NDX2642668
పపరర: వనసకట అనసత ససబబ లకడమ దడవ
సరరకకసడ
భరస : వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4 flat no 202
వయససస:55
లస: ససస స

94-174/132

6878 NDX0709758
పపరర: బబల రసగరరరడడడ� సరనకకమబమ�

తసడడ:డ సరరకకసడ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4 FALT NO 202
వయససస:38
లస: పప
94-195/724

తసడడ:డ చచదరర చచదరర
ఇసటట ననస:91 1 1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదడశశకర రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:30
లస: ససస స
94-195/36

94-181/1200

తసడడ:డ ఆదదరరడడబ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-1-3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ���� ����������
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర రచవనలలషలమ
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4 FLAT NO 202
వయససస:61
లస: పప

94-195/30

భరస : వనసకటటశశర రరవప పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమ శరససస స పససపరటట
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:51
లస: పప

6876 NDX2643021
పపరర: వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ

6859 NDX0707687
పపరర: ససనల ససససమథ శరరఓన

6854 NDX2542561
పపరర: కలమమర చచదరర చచదరర

భరస : జజమస రజజనతలడ
ఇసటట ననస:91-1-2
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప� తచలరగగరర
ఇసటట ననస:91/1/4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:91-1-4
వయససస:38
లస: పప

6873 NDX2325686
పపరర: సమర వతస రసబల

94-181/94

తసడడ:డ జజమస రజజనతలడ
ఇసటట ననస:91-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ నసతకక
ఇసటట ననస:91-1-3
వయససస:21
లస: పప

6870 NDX3103421
పపరర: శకదడవ రచవనలలషలమ

6856 NDX0707679
పపరర: అనల ససససమథ మమరర న
తసడడ:డ జజమస రజజనతలడ
ఇసటట ననస:91-1-2
వయససస:41
లస: ససస స

6858 NDX0888073
పపరర: జజమస రజజనతలడ

6867 NDX2876936
పపరర: నతగరనసథ పససపరటట

94-30/699

భరస : గగపస బసడడ
ఇసటట ననస:90;4-973
వయససస:25
లస: ససస స

6855 NDX2500676
పపరర: ససససమత షరరన ససనల

6864 NDX2692960
పపరర: చసదడ శశఖర రరజ సరరకకసడ

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:90_4_1302
వయససస:32
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:90_5_4
వయససస:34
లస: పప

6861 NDX2331221
పపరర: జజహ జయ దదప నసతకక

6853 NDX2146679
పపరర: రరజత కలమమరర బసడడ

94-198/846

94-94/929

తసడడ:డ గబసడతరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-1-5
వయససస:71
లస: పప
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6879 NDX2498996
పపరర: బబల రసగరరరడడడ సరనకకమబమ

94-181/97

తసడడ:డ గబసడత రరడడడ సరనకకమబమ
ఇసటట ననస:91-1-5
వయససస:72
లస: పప
6882 NDX1730036
పపరర: వజయ లకడమ ననజనతల

94-195/37

94-181/100

6888 NDX0125013
పపరర: జజసఫ సరటలన బబతతళ�

94-181/103

తసడడ:డ ఆదతస�
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:40
లస: పప
94-195/39

తసడడ:డ రజమమసడ కలమమర మచరర
ఇసటట ననస:91-1-8
వయససస:29
లస: ససస స
94-181/106

తసడడ:డ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:91-1-9
వయససస:36
లస: ససస స
6897 NDX1006774
పపరర: కవత పస

94-181/109

94-181/112

తసడడ:డ కకసడయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:59
లస: పప

94-181/101

94-181/115

94-181/118

6884 NDX0140855
పపరర: రరగ దదపసక పసరరమమళరపలర

6889 NDX0123588
పపరర: శరమబఖల జజకబ కలమమర
బబతతళ�
తసడడ:డ ఆదతస�
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:53
లస: పప

94-181/104

94-181/102
6887 NDX0513812
పపరర: జవన ససలమశనస పసరరమమళరపలర

94-181/105
6890 NDX0120253
పపరర: ననతతజ ససభబష చసదడబబ స� పస�

తసడడ:డ కళళఖణ�
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:70
లస: పప
94-195/40

6893 NDX2331494
పపరర: యగజసదడ సరయ చచనసనపరటట

భరస : శరమమఖల రజమమసడ కలమమర మచరర
ఇసటట ననస:91-1-8
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:91-1-8
వయససస:22
లస: పప

6895 NDX2168772
పపరర: రరహనత ఖమన పపతడన

6896 NDX1234970
పపరర: పడ శరసత పమడడ

6898 NDX1234988
పపరర: మలర శశరర పమడడ

6901 NDX1986811
పపరర: రగశమమ ససక

94-181/107

94-195/41

94-181/108

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:28
లస: ససస స
94-181/110

6899 NDX1230937
పపరర: పటబన మమమమమననమఠర

94-181/111

భరస : ఎమబమసఖమన
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:59
లస: ససస స
94-181/113

6902 NDX1230952
పపరర: ఫతన ఏమమ స ఖమన

94-181/114

తసడడ:డ ఇమబసఖమన
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:26
లస: పప

6904 NDX0513846
పపరర: వర వనసకట సతఖనతరరయణ�
ఉపరషల�
తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:57
లస: పప

94-181/116

6907 NDX1321421
పపరర: వనసకటబడవప పమడడ

94-181/119

తసడడ:డ అపషయఖ
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:87
లస: పప

94-181/99

తసడడ:డ ననతతజ ససభబష చసదడ బబ స పసరరమమళరప
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకసడయఖ ససక
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ మబజరరధ ఖమన
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:29
లస: పప
6906 AP151000333240
పపరర: పససచలయఖ ససకర

6886 NDX0507012
పపరర: లలమచసదడ బబ స�
పసరరమమళళపలర �
భరస : ననతతజ ససభబష చసదడ బబ స�
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:69
లస: ససస స

6892 NDX2489813
పపరర: మమరర వలమస కలమమరర దతసరర

94-181/98

భరస : జవన ససలమశనస పసరరమమళళపలర
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:77
లస: ససస స
6903 NDX1230945
పపరర: ఫటటన ఏమబసఖమన

94-195/38

భరస : ఖమజజ ఇమమమ న ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:33
లస: ససస స
6900 NDX1234962
పపరర: సరగజన పమడడ

6883 NDX0591305
పపరర: వరమమ చచనతనరరడడ

6881 NDX0707430
పపరర: ససమత� సరనకకమబమ�

భరస : బబల రసగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-1-6
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-1-6
వయససస:63
లస: ససస స

6885 NDX0151902
పపరర: ససవరర లలర దదవననమమ�
పసరరమమళరపలర �
తసడడ:డ కళళఖణమబ�
ఇసటట ననస:91-1-7
వయససస:66
లస: ససస స

6894 NDX0147272
పపరర: కమల కలమమరర� సమబదతడల�

94-197/1178

భరస : బల నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:91-1-5
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ కలమమర ననజనతల
ఇసటట ననస:91-1-6
వయససస:54
లస: ససస స

6891 NDX2489896
పపరర: సరరహ సససధస మచరర

6880 NDX2847804
పపరర: ససమత సవకకమమమ

6905 NDX1321389
పపరర: ససరఖనతరరయణ పమడడ

94-181/117

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:57
లస: పప
6908 NDX2327377
పపరర: ససలలచన ససకర

94-195/42

భరస : పససచలయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:48
లస: ససస స
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6909 NDX2327443
పపరర: దసరరర పడసరద ససకర
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94-195/43

తసడడ:డ పససచలయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:23
లస: పప
6912 NDX2331767
పపరర: కకషర కలమమరర బదస
బ రర

94-195/45

94-195/48

94-195/52

94-181/120

94-181/123

తసడడ:డ మసరసనమమ గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:67
లస: పప
6927 NDX2329407
పపరర: రరమ తషలశమమ కసదసల

94-195/54

94-197/32

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-2-45
వయససస:76
లస: పప

94-195/53

6922 NDX1639717
పపరర: నతగ అఖల కలమమర రరడడ
మదసగబల
తసడడ:డ అసజ రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:25
లస: పప

94-181/121

6925 NDX3122017
పపరర: పదతమవత కలపషనగరరర

94-195/793

6928 NDX2331379
పపరర: ససబబ రరడడడ కసదసల

6931 NDX3111606
పపరర: జయమమ దగబరపరటట

94-195/57

6934 NDX1311356
పపరర: హరరష అతస లకరర

6937 NDX2220911
పపరర: ససమమమ న జజఖత కగర
తసడడ:డ ససరరరత సససగ
ఇసటట ననస:91-2-46
వయససస:22
లస: ససస స

6917 NDX2331817
పపరర: సషసదన పసరరమమళరపలర

94-195/50

6920 NDX2652196
పపరర: ససజజత కజలలటట

94-67/1013

6923 NDX1613109
పపరర: యయసస రరడడడ కలపషనగరరర

94-181/122

తసడడ:డ కజ
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:38
లస: పప
6926 NDX3154127
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కలపషనగరరర

94-31/1246

తసడడ:డ కకసడత రరడడడ కలపషనగరరర
ఇసటట ననస:91-1-43,
వయససస:49
లస: పప
94-195/55

6929 NDX3121498
పపరర: శరకవణణ కలర స

94-195/794

భరస : పడసనన కలర స
ఇసటట ననస:91-1-51
వయససస:29
లస: ససస స
94-195/799

6932 NDX0427401
పపరర: లకడమ తతడడపరరస

94-195/56

భరస : ఆదదరరడడబ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2/1
వయససస:50
లస: ససస స
94-195/58

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:91-2-45
వయససస:27
లస: పప
94-195/60

94-195/47

తసడడ:డ కకటటశశరమమ ఆసజననయబలల కజలలటట
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మల కకసడయఖ దగబరపరటట
ఇసటట ననస:91-2
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:91-2-45
వయససస:46
లస: ససస స
6936 NDX1314517
పపరర: పడసరద గబసటటరర

6919 NDX2332021
పపరర: రతన రరజ దతసరర

6914 NDX2504652
పపరర: ససతతమహలకకమ కసదసల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పసరరమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-1-41
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గరల రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:91-1-44
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-1-574
వయససస:42
లస: ససస స
6933 NDX1311497
పపరర: ససజజత అతస లకరర

94-195/49

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కలపషనగరరర
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:91-1-44
వయససస:58
లస: ససస స
6930 AP151010534646
పపరర: కకటటశశరర యనమదల

6916 NDX2490035
పపరర: శకనవరస రరడడడ కసదసల

94-157/45

భరస : శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:91-1-40
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ డతనయయలల దతసరర
ఇసటట ననస:91-1-42
వయససస:70
లస: పప

భరస : యయసస రరడడడ
ఇసటట ననస:91-1-43
వయససస:28
లస: ససస స
6924 NDX2135433
పపరర: అపసష రరడడడ వనసకట గబసటటరర

94-195/46

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:91-1-40
వయససస:39
లస: పప

భరస : రతనరరజ దతసరర
ఇసటట ననస:91-1-42
వయససస:71
లస: ససస స
6921 NDX1613323
పపరర: రజన కలపషనగరరర

6913 NDX2332294
పపరర: జయ రరమరరడడడ బదస
బ రర

6911 NDX2356053
పపరర: రరమలకడమ బబ నస

భరస : రరమలకమయఖ బబ నస
ఇసటట ననస:91-1-13
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసషరరడడడ బదస
బ రర
ఇసటట ననస:91-1-25
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:91-1-40
వయససస:42
లస: ససస స
6918 NDX2332880
పపరర: భబరత దతసరర

94-195/44

తసడడ:డ పససచలయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-1-10
వయససస:25
లస: పప

భరస : జయ రరమరరడడడ బదస
బ రర
ఇసటట ననస:91-1-25
వయససస:52
లస: ససస స
6915 NDX2504660
పపరర: పదతమవత అళర

6910 NDX2329233
పపరర: వజయ భబససర ససకర

6935 NDX1311711
పపరర: సరసబశవరరవప అతస లకరర

94-195/59

తసడడ:డ నరసససహరరవప అతస లకరర
ఇసటట ననస:91-2-45
వయససస:53
లస: పప
94-195/61

6938 AP151010531092
పపరర: దల జత కగర

94-195/62

భరస : కరమ సససగ
ఇసటట ననస:91-2-46
వయససస:66
లస: ససస స
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6939 AP151010531543
పపరర: వర కగర యల

94-195/63

భరస : కరమ సససగ
ఇసటట ననస:91-2-46
వయససస:96
లస: ససస స
6942 AP151010531061
పపరర: వరజసదడ పడసరద మరరయమల

94-195/66

94-195/69

94-195/72

94-195/75

94-195/77

6949 AP151010531193
పపరర: అమనతబ షపక

6952 NDX1565599
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబడడపరటట

6955 NDX2489979
పపరర: శకనవరసరరడడడ భమమరరడడడ

94-195/79

6958 NDX2220937
పపరర: వజయమ భససర తడడపరరస

తసడడ:డ యయససరరడడడ ఆరరమమళర
ఇసటట ననస:91-2-51/402
వయససస:23
లస: పప
94-195/85

6947 NDX1565607
పపరర: కకషర వనణణ గబడడపరటట

94-195/71

6950 NDX1066844
పపరర: జజన భబషర షపక

94-195/74

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:43
లస: పప
94-195/76

6953 NDX2790855
పపరర: నవన రరడడడ తతడడపరరస

94-195/801

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-51
వయససస:18
లస: పప
94-195/78

6956 NDX1981837
పపరర: నతగర రరడడడ ఆరర

94-196/17

తసడడ:డ సరసబ రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:91-2-51/202
వయససస:40
లస: పప
94-195/80

6959 NDX2489888
పపరర: హహమ లతత ఆరరమమళర

94-195/81

భరస : యయసస రరడడడ ఆరరమమళర
ఇసటట ననస:91-2-51/402
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరడనర
డడ ఆరరమమళర
ఇసటట ననస:91-2-51/402 FLATNO 402
వయససస:50
లస: పప
6964 NDX1730465
పపరర: అసజల దడవ కకసడపలర

6965 NDX1311539
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప కకసడపలర

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-2-52
వయససస:46
లస: ససస స

6966 NDX0460436
పపరర: లలమ రరణణ నడమరరస

6967 NDX2220929
పపరర: నఖల నడమరరస

94-195/88

94-195/68

94-195/84
6962 NDX2452183
పపరర: కకసడపలర కలససమభవరఖ
కకసడపలర ఉమమమహహశశర రరవప
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-2-52
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-2-52
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హయగరకవరరవప నడమరరస
ఇసటట ననస:91-2-53
వయససస:43
లస: ససస స

94-195/73

తసడడ:డ బబపస రరడడడ తడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-51/302
వయససస:45
లస: పప

94-195/82 6961 NDX2489862
6960 NDX2489953
పపరర: ననహహ హ సరయ ససతతష ఆరరమమళర
పపరర: యయసస రరడడడ ఆరరమమళర

6944 NDX2331676
పపరర: మమరర గజకస అమరర పపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-2-51/202
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజయ భసకర తడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-51/302
వయససస:39
లస: ససస స

6963 NDX1730507
పపరర: సరయ పడసనన కకసడపలర

94-195/70

తసడడ:డ బడహమ రరడడ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:91-2-51/201
వయససస:30
లస: ససస స
6957 NDX2220945
పపరర: ససభబషసణణ తడడపరరస

6946 AP151010531545
పపరర: నల ఎఫరడయమ దదడడ త

94-195/65

భరస : బబసజమన ఫరడసకకరన అమరర పపడడ
ఇసటట ననస:91-2-49
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరన సరహహబ దసవపశరర
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:49
లస: పప
6954 NDX2489995
పపరర: indu బబ డడ పరటట

94-195/67

తసడడ:డ బబసజమన ఫరడసకకరన
ఇసటట ననస:91-2-49
వయససస:50
లస: పప

భరస : మధస బబబబ దసవపశరర
ఇసటట ననస:91-2-50
వయససస:48
లస: ససస స
6951 NDX1066901
పపరర: మధస బబబబ దసవపశరర

6943 JBV2561686
పపరర: ఏడడకకసడలల మరరయమల

6941 NDX1066943
పపరర: వనసకట ససభబషసణణ తతటటకకసడ

తసడడ:డ రరమమహన రరవప తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:91-2-47
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదడసపశయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:91-2-47
వయససస:80
లస: పప

భరస : దతవద అమరర పపడడ
ఇసటట ననస:91-2-49
వయససస:91
లస: ససస స
6948 AP151010531196
పపరర: ఇమమసబ షపక

94-195/64

తసడడ:డ కరమ సససగ
ఇసటట ననస:91-2-46
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మరరయమల
ఇసటట ననస:91-2-47
వయససస:45
లస: పప
6945 NDX2331585
పపరర: చసదడహల అమరర పపడడ

6940 AP151010531185
పపరర: పపడమ జత సససగ కరమ సససగ

తసడడ:డ హహహగరకవ నడమరరస
ఇసటట ననస:91-2-53
వయససస:22
లస: పప

94-195/83

94-195/86

94-195/87

తసడడ:డ రరమబలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-2-52
వయససస:55
లస: పప
94-195/89

6968 NDX0427468
పపరర: వనసకట శరరరశణణ నడమరరస

94-195/90

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప నడమరరస
ఇసటట ననస:91-2-53/1
వయససస:47
లస: ససస స
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6969 NDX1311794
పపరర: వనసకటభవరన నడమరరస

94-195/91

భరస : భబకస వతసలచతరర కవపలకరర
ఇసటట ననస:91-2-53/1
వయససస:49
లస: ససస స
6972 NDX1311844
పపరర: భకస వతసలమచతరర కవపలకరర

94-195/94

94-195/97

94-195/100

6976 JBV2561108
పపరర: కకటట రరడడడ మబననసగర

6979 NDX3004132
పపరర: అలక
ర రమమ గనతర రపఅల

94-195/101

6982 JBV0980011
పపరర: పడభబకరబబబబ ఘపటసరల

భరస : రవ కలమమర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:91-2-60
వయససస:57
లస: ససస స

6985 NDX1394030
పపరర: రరజజష కలమమర అదదమమలపప

తసడడ:డ రవ కలమమర అదదమమలపప
ఇసటట ననస:91-2-60
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరపసరరడడడ వనళస ళరర
ఇసటట ననస:91-2-61
వయససస:58
లస: ససస స
94-195/114

భరస : అబబబల కరరమ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:91-2-62
వయససస:40
లస: ససస స
6996 NDX1979295
పపరర: కరరమ బబబబ అబబబల
తసడడ:డ అజజ అబబబల
ఇసటట ననస:91-2-62
వయససస:54
లస: పప

94-195/802

6977 NDX0631895
పపరర: శకనవరసరరడడడ తతడడపరరస

94-195/99

6980 NDX3103355
పపరర: నతగజశశర రరవప గనతర రర పలర

6983 NDX2422202
పపరర: ససరఖ భబససర రరవప
కరరరమమరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:91-2-59
వయససస:64
లస: పప

94-195/104

94-195/106

6986 NDX1311174
పపరర: లసకణ రరజ కలమమర
అదదమమలపప
తసడడ:డ రవ కలమమర అదదమమలపప
ఇసటట ననస:91-2-60
వయససస:34
లస: పప

94-195/107

94-195/109

6989 NDX2220960
పపరర: ససభబషసణణ కలదదసడడ

94-195/110

భరస : శక రరమ పడసరద వరమ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:91-2-61
వయససస:33
లస: ససస స
94-195/112

6992 NDX2474948
పపరర: పరపసరరడడడ వనళస ళరర

94-195/113

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ రరజ కలదదసడడ
ఇసటట ననస:91-2-61
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వనళస ళరర
ఇసటట ననస:91-2-61
వయససస:64
లస: పప

6994 NDX1311455
పపరర: ససనత బబరరక

6995 NDX1311851
పపరర: ధతనయయలక బబరరక

6997 NDX1730713
పపరర: రరఖ పదదమన సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ లలట బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:91-2-63
వయససస:26
లస: ససస స

94-195/803

94-195/102

94-195/115

భరస : దతనయయలల
ఇసటట ననస:91-2-62
వయససస:43
లస: ససస స
94-195/117

94-195/96

తసడడ:డ ససజవయమ గనతర రర పలర
ఇసటట ననస:91-2-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజససఫ అదదమమలపప
ఇసటట ననస:91-2-60
వయససస:66
లస: పప

94-195/111 6991 NDX2220952
6990 NDX2474971
పపరర: గరరరజ కలమమరర VELTHURLA
పపరర: శక రరమ పడసరద వరమ కలదదసడడ

6974 NDX0631853
పపరర: ససనత తతడడపరరస

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ రరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర అదదమమలపప
ఇసటట ననస:91-2-60
వయససస:33
లస: పప

94-195/108 6988 NDX1311190
6987 NDX1311216
పపరర: రరఫస కలమమర అదదమమలపప
పపరర: రవ కలమమర అదదమమలపప

6993 NDX1314426
పపరర: ఖమసససబ షపక

94-195/98

తసడడ:డ యజజ నతరరయణ ఘపటసరల
ఇసటట ననస:91-2-57
వయససస:52
లస: పప
94-195/105

94-195/93

భరస : శకనవరసరరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప గనతర రరపప ఆల
ఇసటట ననస:91-2-56
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:91-2-57
వయససస:36
లస: ససస స
6984 NDX1311208
పపరర: అరరణత పరనసగసటట

94-195/95

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చన వర రరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:72
లస: పప
6981 NDX1932723
పపరర: కకషర కలమమరర గసటసరల

6973 JBV2561116
పపరర: ఇసదసభబరత మబననసగర

6971 NDX1820233
పపరర: పడఫపలర కకషర కరవపలకరర

తసడడ:డ భకస వతసలచతరర కరవపలకరర
ఇసటట ననస:91-2-53/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆదదనతరరయణ రరడడడ తతడడపరరస
ఇసటట ననస:91-2-55
వయససస:66
లస: ససస స
6978 NDX0631911
పపరర: ఆదదనతరరయణ రరడడడ తతడడపరరస

94-195/92

భరస : రరమకకటటశశర రరవప నడమరరస
ఇసటట ననస:91-2-53/1
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కవపలకరర
ఇసటట ననస:91-2-53/1
వయససస:54
లస: పప
6975 NDX0631929
పపరర: ససశల దడవ తతడడపరరస

6970 NDX1086925
పపరర: మహలకడమ నడమరరస

94-195/116

తసడడ:డ షడడక
ఇసటట ననస:91-2-62
వయససస:49
లస: పప
94-195/118

6998 NDX1730093
పపరర: సససధసష పమడడ

94-195/119

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పమడడ
ఇసటట ననస:91-2-63
వయససస:26
లస: ససస స
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94-195/120

భరస : శకనవరస రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:91-2-63
వయససస:45
లస: ససస స
7002 AP151010531263
పపరర: నతగకకటటలలత మలర శశటట

94-195/123

94-195/126

94-195/129

94-195/132

94-195/127

7009 NDX2220994
పపరర: శరఖమల దడవ దబబకలటట

94-195/135

94-195/130

7007 NDX2125749
పపరర: అమకత గబజర ల

94-195/128

7010 AP171210531434
పపరర: నతగజసదడస గబజజర ల

94-195/133 7013 NDX1765298
7012 NDX1314574
పపరర: లలమ కకషర యమదవ డతబకకత
పపరర: తరరపత రరడడడ నసదడల

7015 NDX2220986
పపరర: రవసదడరరవప దబబకలటట

7018 NDX2601060
పపరర: జజజపష మదన

తసడడ:డ రరమ రరడడ నసదడల
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:37
లస: పప
94-195/136

7016 NDX2332260
పపరర: జయ శక కరరసబబయ

94-195/137

తసడడ:డ యమనతదయఖ కరరసబబయ
ఇసటట ననస:91-2-67/1
వయససస:24
లస: ససస స
94-87/1353

7019 NDX1661108
పపరర: రమఖ తతదదబబ యన

94-195/139

తసడడ:డ లలరరబ రరజ మధనస
ఇసటట ననస:91-2-69
వయససస:42
లస: పప

94-195/140
7020 NDX1679564
పపరర: వనసకట వజయ లకడమ
తతదదబబ యన
భరస : శశశరచలపత రరవప తతదదబబ యన
ఇసటట ననస:91-2-70
వయససస:53
లస: ససస స

7021 NDX2221000
పపరర: కకషర కరసత తదదబబ యన

తసడడ:డ శశష చతలపత రరవప తదదబబ యన
ఇసటట ననస:91-2-70
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నతయబడడ తదదబబ యన
ఇసటట ననస:91-2-70
వయససస:57
లస: పప

7023 NDX2606069
పపరర: యమమన పరలపరరస

7024 NDX2681823
పపరర: హరరక పరలపరరస

7025 NDX0476028
పపరర: జయలకడమ లకకససశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:91-2-72
వయససస:20
లస: ససస స
7026 NDX2220903
పపరర: లకడమ కలమమరర లకకస శశటట
భరస : నతగరరజ లకకస శశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశరచలపత రరవప తతదదబబ యన
ఇసటట ననస:91-2-70
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/141

94-195/730

తసడడ:డ రరనవసర రరడడ
ఇసటట ననస:91-2-72
వయససస:23
లస: ససస స
94-195/144

7027 NDX2280527
పపరర: మలలర శశరర బబజ
భరస : జగదదశ బబజ
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:40
లస: ససస స

94-195/131

94-195/134

తసడడ:డ యమనతదయఖ కరరసబబయ
ఇసటట ననస:91-2-67/1
వయససస:28
లస: పప

94-148/802

94-195/125

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ గబజజర ల
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యమలమసద దబబకలటట
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:59
లస: పప
94-195/138

7004 NDX0591917
పపరర: పపరర కలమమర తతడడవరక

భరస : శకనవరససల రరడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవసదడ రరవప డతబకకత
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గబజజర ల
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:58
లస: పప
7017 NDX2331999
పపరర: అనల కలమమర కరరసబబయ

7006 AP151010531260
పపరర: దడవనసదడబబబబ మలర శశటట

94-195/122

తసడడ:డ శకనవరసరరవ తతడడవరక
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవసదడరరవప దబబకలటట
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రరవప డబబబకకటట
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:24
లస: పప
7014 AP171210531236
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ గబజజర ల

94-195/124

తసడడ:డ వనసకటబదదడ మలర శశటట
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:86
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ నసదడల
ఇసటట ననస:91-2-67
వయససస:32
లస: ససస స
7011 NDX1844043
పపరర: జతడసదడ యమదవ డబబబకకటట

7003 AP151010531262
పపరర: అపషలరరజకలమమరర మలర శశటట

7001 JBV0984534
పపరర: సరశత మలర శశటట

తసడడ:డ దడవనసదడ బబబబ మలర శశటట
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దడవనసదడబబబబ మలర శశటట
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరకవ ఆవపల
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:43
లస: పప
7008 NDX1765934
పపరర: ససచతడ నసదడల

94-195/121

తసడడ:డ బబలమజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:91-2-63
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:91-2-64
వయససస:50
లస: ససస స
7005 NDX2220978
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆవపల

7000 NDX1730044
పపరర: జయదదప సససగ బబ సదదల

94-195/142
7022 NDX2221018
పపరర: శశష చలపత రరవప తదదబబ యన

94-195/143

భరస : సతఖ కకరణ సశరరప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:31
లస: ససస స
94-195/145

7028 NDX1087030
పపరర: పదమజ కటకపశశటట

94-195/146

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:48
లస: ససస స
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7029 NDX0476226
పపరర: లకకమకలమమరర లకకససశశటట

94-195/147

భరస : పడభబకర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:51
లస: ససస స
7032 NDX1565532
పపరర: శకనవరస లకకసస శశటట

7030 NDX2220879
పపరర: జయమలకడమ లకకస శశటట

94-195/148

భరస : ఉమమ సససదర రరవప లకకస శశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:59
లస: ససస స
94-195/150

7033 NDX0637702
పపరర: నతగరరజ లకకససశశటట

7031 NDX2047810
పపరర: ససతమమ కసదసకకరర

94-195/149

భరస : కకటటశశర రరవప కసదసకకరర
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:84
లస: ససస స
94-195/151

7034 NDX0475970
పపరర: సతఖకకరణ సశరరప లకకససశశటట

తసడడ:డ ఉమమ సససదర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ సససదరరరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:40
లస: పప

7035 NDX0476309
పపరర: పడభబకర రరవప లకకససశశటట

7036 NDX2746113
పపరర: నరజష మబడతనత

7037 NDX2746105
పపరర: లమవణఖ మబడతనత

94-195/153

తసడడ:డ ససబబబరరవప లకకససశశటట
ఇసటట ననస:91-2-74
వయససస:56
లస: పప
7038 NDX0427898
పపరర: కలమమరర గగగబలమమడడ

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-2-74/1
వయససస:34
లస: పప
94-195/154

భరస : రవసదడ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-2-138
వయససస:59
లస: ససస స
94-198/90

తసడడ:డ వరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:91-2-1075
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరభబ చతరర మలర వరపప
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:76
లస: ససస స
7047 JBV0983478
పపరర: వరభదతడచతరర మలర వరపప

94-195/160

94-182/1086

94-195/732

భరస : బబజససజదత దసదచకలల
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:35
లస: ససస స
7056 NDX0746933
పపరర: లవ కలమమర అడప

94-198/91

7045 JBV0983486
పపరర: కమలకలమమరర మలర వరపప

7048 NDX2809309
పపరర: చనన కకడతల

94-195/163

తసడడ:డ మదన మహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:91-3-75/401
వయససస:34
లస: పప

7043 NDX1730515
పపరర: అనసష మలర వరపప

94-195/156

తసడడ:డ శరభచతరర మలర వరపప
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:25
లస: ససస స
94-195/158

7046 NDX1314434
పపరర: సరరభబచతరర మలర వరపప

94-195/806

7049 NDX2704898
పపరర: బబజ శశశదత దసదచకలల

94-98/637

తసడడ:డ మర సరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:36
లస: పప

94-182/1087 7052 NDX2331130
7051 NDX2305035
పపరర: వనణబ గగపరల రరడడ పప సదసగబల
పపరర: రమమ దడవ గగటటటపరటట

94-195/161

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:54
లస: ససస స

94-195/813
7054 NDX3166501
పపరర: రరజమహహసదడ వరపప భబససర
రరవప రరజమహహసదడ వరపప
తసడడ:డ రరజమహహసదడ వరపప ఆదదనతరరయణ ఆదద
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:58
లస: పప

7055 NDX0746701
పపరర: ఆదదలకడమ అడప
భరస : మదన మహనరరవప అడప
ఇసటట ననస:91-3-75/401
వయససస:55
లస: ససస స

7057 NDX0784546
పపరర: మదన మహన రరవప అడప

7058 WRH0060467
పపరర: శకనవరస రరవప గగటటటపరటట

తసడడ:డ రరఘవయఖ అడప
ఇసటట ననస:91-3-75/401
వయససస:60
లస: పప

94-195/159

తసడడ:డ వర భదడ చతరర మలర వరపప
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:76
లస: పప

తలర : మబరళ కకడతల
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనణబ గగపరల రరడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:91-3-75
వయససస:42
లస: ససస స
7053 NDX2690774
పపరర: నతగబర బఇవనజ దసదచకలల

7042 NDX0030924
పపరర: వరయఖ ఏకలల

94-196/18

తసడడ:డ పప తష రరడడడ
ఇసటట ననస:91-2-201
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరభదతడచతరర మలర వరపప
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శరభయఖ మలర వరపప
ఇసటట ననస:91-3
వయససస:80
లస: పప
7050 NDX2305001
పపరర: ససజనఖ యరకస

94-195/155 7040 NDX1314103
7039 JBV0982280
పపరర: రవసదడనతథ టబగగర గగగబలమమడడ
పపరర: బబ డడ పరటట శకనవరస రరడడడ

తసడడ:డ నతరయఖ ఏకలల
ఇసటట ననస:91-2-1075
వయససస:56
లస: పప
94-195/157

94-195/805

భరస : నరజష
ఇసటట ననస:91-2-74/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆపజననయబలల గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-2-138
వయససస:54
లస: పప

7041 NDX0030932
పపరర: కకరణ ఏకలల

7044 JBV0980425
పపరర: పదతమవత మలర వరపప

94-195/804

94-195/152

94-195/164

94-195/162

94-195/165

తసడడ:డ మబరహరర గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:91-3-75/501
వయససస:55
లస: పప
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94-195/733

7060 NDX2685618
పపరర: జజహనవ గగటటటపరటట

94-195/734

7061 NDX1311810
పపరర: చచజతనఖ దదప గగగబలమమడడ

94-195/166

భరస : శకనవరస రరవప గగటటపరటట
ఇసటట ననస:91-3-75,F.NO.501 ORANGE
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:91-3-75,F.NO.501 ORANGE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ ధనససజయ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-76
వయససస:28
లస: ససస స

7062 NDX1311836
పపరర: అనసరరప గగగబలమమడడ

7063 NDX0590463
పపరర: నతగరతనస గగరరడడడ

7064 NDX1311828
పపరర: లలర కకకసట సయన చమట

94-195/167

తసడడ:డ మబరళ ధనసజయ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-76
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటరరడడడ గగరరడడడ
ఇసటట ననస:91-3-76
వయససస:33
లస: ససస స

7065 NDX2221042
పపరర: నతగలకడమ దబబకలటట

7066 NDX0516302
పపరర: లలమదడవ దబబబకకటట

94-195/170

భరస : నతగలకడమ దబబకలటట
ఇసటట ననస:91-3-77
వయససస:32
లస: ససస స
7068 NDX2831766
పపరర: పడమల రరణణ వసగర

94-195/168

భరస : మబరళ ధనసజయ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-76
వయససస:55
లస: ససస స
94-195/171

భరస : నతగజసదడఎస దబబబకకటట
ఇసటట ననస:91-3-77
వయససస:50
లస: ససస స
94-176/1413

భరస : సతఖ శకనవరసస వసగర
ఇసటట ననస:91-3-79
వయససస:33
లస: ససస స

7069 NDX2221059
పపరర: ససలలఖ గబతతస

తసడడ:డ వనపకటససబబబరరవప జజనతనదసల
ఇసటట ననస:91-3-79
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ గబతతస
ఇసటట ననస:91-3-79
వయససస:70
లస: పప

7074 JBV0982173
పపరర: సరవతడ వపనతనవర

7075 NDX0706481
పపరర: మబరళమహన వపనతనవర

94-195/178

భరస : ససపదరరరమయఖ వపనతనవర
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:62
లస: ససస స
7077 NDX2332450
పపరర: వనసకట రరడడడ అననపపరరడడడ
తసడడ:డ శశష రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:44
లస: పప
7080 NDX2448074
పపరర: శకనవరసరరవప కలక
ర రర

94-195/735

తసడడ:డ వనసకట నతగజశశరరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:91-3-83
వయససస:50
లస: పప

94-195/176

7081 NDX2408250
పపరర: కళళవరణణ కకల

94-195/185

7084 JBV0980987
పపరర: రరధదక దతసరర

94-195/179

7087 AP151010531107
పపరర: జనతరర నరరవప జనతరర నరరవప
తసడడ:డ రరఘవమమ సజజర
ఇసటట ననస:91-3-83
వయససస:77
లస: పప

94-195/174

7073 NDX2332203
పపరర: ససశల అననపపరరడడ

94-195/177

94-195/180
7076 JBV0984369
పపరర: వ.బబల ససబడహమణఖస వపననవ

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ వపనతనవర
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:37
లస: పప
94-195/182

7079 NDX2776631
పపరర: సరయనతథ ఉటటకకరర

94-194/1480

తసడడ:డ గగపరలరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:91-3-82
వయససస:52
లస: పప
94-195/183

7082 NDX2408243
పపరర: కకటట రరడడడ కకల

94-195/184

తసడడ:డ వనసకట నరరసరరడడడ కకల
ఇసటట ననస:91-3-82/301
వయససస:54
లస: పప
94-195/186

భరస : పపరర పస
డ రద దతసరర
ఇసటట ననస:91-3-83
వయససస:45
లస: ససస స
94-195/188

7070 JBV2561025
పపరర: ససగబణవత జజనతనదసల

భరస : వనసకట రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:91-3-82/301
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర పడసరద దతసరర
ఇసటట ననస:91-3-83
వయససస:20
లస: ససస స
7086 JBV0980151
పపరర: పపరరపస
డ రద దతసరర

7078 JBV0982728
పపరర: ససపదరరరమయఖ వపనతనవర

94-195/172

భరస : బ.వ.యస. రరవప జజనతనదసల
ఇసటట ననస:91-3-79
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనపకటససబబయఖ వపనతనవర
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:91-3-82
వయససస:50
లస: పప
7083 NDX2489839
పపరర: NEHA KRISHNA దతసరర

94-195/173

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ వపనతనవర
ఇసటట ననస:91-3-81
వయససస:31
లస: పప
94-195/181

7067 NDX2221034
పపరర: వనసకటటశశరరలల దబబకలటట
తసడడ:డ నతగజసదడస దబబకలటట
ఇసటట ననస:91-3-77
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరజజసదడ పడసరదస గబతతస
ఇసటట ననస:91-3-79
వయససస:67
లస: ససస స

94-195/175 7072 NDX2221067
7071 JBV2561033
పపరర: బ.వ.యస. రరవప జజనతనదసల
పపరర: బబబబ రరజజసదడ పడసరదస గబతతస

94-195/169

7085 AP151010531165
పపరర: సశరరజఖలకడమ సజజర

94-195/187

భరస : జనతరర నరరవప సజజర
ఇసటట ననస:91-3-83
వయససస:69
లస: ససస స
94-195/189

7088 AP151010531105
పపరర: వరణణ శక రరవ

94-195/190

భరస : లకకమపడసరద రరవ
ఇసటట ననస:91-3-84
వయససస:51
లస: ససస స
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7089 NDX0590398
పపరర: సరయ రరమకకషర రరవ
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94-195/191

తసడడ:డ లకడమ పడసరద రరవ
ఇసటట ననస:91-3-84
వయససస:29
లస: పప

7090 NDX1730226
పపరర: చసదడ శశఖర రవ

తసడడ:డ లకడమ పడసరద రవ
ఇసటట ననస:91-3-84
వయససస:32
లస: పప

94-195/194 7093 NDX2489946
7092 NDX2489938
పపరర: నతగలకడమ సససదరమమ డబబకలటట
పపరర: శకనవరసరరవప వనననగరరర

భరస : శకనవరసరరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:91-3-84/1
వయససస:49
లస: ససస స
7095 NDX1808643
పపరర: ససతత రరమ రరడడ భవనస

94-182/405

94-195/198

94-195/201

94-195/204

94-195/207

94-195/210

భరస : నతగరరజ చచడస
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:22
లస: ససస స

7105 NDX1979378
పపరర: పదతమవత శరఖమల

7108 NDX1314350
పపరర: అమర ససధత రరన

7111 NDX0689273
పపరర: కరశ వశశశశశర రరవప ఆకలతతట

94-195/815

7114 AP151010531199
పపరర: సరగజన పరరచసరర

94-195/202

7117 AP151010531219
పపరర: లకకమనతగజయపడద గవరరకజ
భరస : సరసబశవరరజ
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:53
లస: ససస స

7097 NDX2330629
పపరర: చచజతనఖ కలమమర రరడడ భవనస

94-195/197

7100 NDX2332245
పపరర: సరసబరరడడడ చలమర

94-195/200

7103 NDX2329811
పపరర: శవరరస చవరశకలల

94-195/203

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చవరశకలల
ఇసటట ననస:91-3-86
వయససస:69
లస: పప
94-195/205

7106 NDX1979394
పపరర: పపరరషప తస స రరడడడ శరఖమల

94-195/206

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:91-3-87
వయససస:33
లస: పప
94-195/208

7109 NDX0688838
పపరర: శరఖమలదడవ ఆకలతతట

94-195/209

భరస : కరశ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-3-89
వయససస:66
లస: ససస స
94-195/211

7112 NDX3144508
పపరర: వజయ లకడమ మదసబల

94-195/814

భరస : వశశనతథ మదసబల
ఇసటట ననస:91-3-90
వయససస:58
లస: ససస స
94-195/212

భరస : సతఖనతరరయణ పరరచసరర
ఇసటట ననస:91-3-91
వయససస:69
లస: ససస స
94-195/215

94-182/404

తసడడ:డ వరరరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-3-84/3
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-3-89
వయససస:71
లస: పప

భరస : వశశనతథ పడసరద మమరరళర
ఇసటట ననస:91-3-90, 2nd Line
వయససస:57
లస: ససస స
7116 NDX2332344
పపరర: బబలరగజజ చచడస

94-195/199

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-3-89
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధతససధన రరవప
ఇసటట ననస:91-3-89
వయససస:44
లస: పప
7113 NDX3067477
పపరర: వజయలకడమ ఇచతచపపరపప

7102 NDX2330454
పపరర: శవ కలమమరర చవరశకలల

7094 NDX1808692
పపరర: నతగరతనమమ భవనస

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-3-84/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:91-3-87
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:91-3-87
వయససస:57
లస: పప
7110 NDX1314376
పపరర: అమర వనసకట కకటటశశరరరవప

94-195/196

భరస : కకటటశశర రరవప చవరశకలల
ఇసటట ననస:91-3-86
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప చవరశకలల
ఇసటట ననస:91-3-86
వయససస:89
లస: పప
7107 NDX1979352
పపరర: వనసకట రరడడడ శరఖమల

7099 NDX2331916
పపరర: శవ కలమమరర చలమర

94-195/193

భరస : ససతతరరమరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-3-84/2
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-3-84/3
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ ఉపపషలకరర
ఇసటట ననస:91-3-85
వయససస:37
లస: ససస స
7104 NDX2329878
పపరర: కకటటశశర రరవప చవరశకలల

94-195/195

భరస : నరరసరరడడడ మమరరవ
ఇసటట ననస:91-3-84/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మమరరవర
ఇసటట ననస:91-3-84/2
వయససస:43
లస: పప
7101 NDX0780817
పపరర: రమణ కలమమరర ఉపపషలకరర

7096 NDX1600734
పపరర: అరరణత మమరరవ

7091 AP151010531106
పపరర: లకకమపడసరద రరవ

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప
ఇసటట ననస:91-3-84
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసదరరవప వనననగరరర
ఇసటట ననస:91-3-84/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చసప రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-3-84/2
వయససస:73
లస: పప
7098 NDX1439620
పపరర: నరరసరరడడడ మమరరవర

94-195/192

7115 AP151010531550
పపరర: సతఖనతరరయణ పరరచసరర

94-195/214

తసడడ:డ ససబబరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:91-3-91
వయససస:76
లస: పప
94-195/216

7118 NDX2489912
పపరర: ఈశశర పడసరదస నసడసరర

94-195/217

తసడడ:డ శశషస రరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: నతగరరజ చచడస
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94-195/218

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచడస
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:30
లస: పప
7122 AP151010531216
పపరర: జజఖత నలర దల

7120 NDX2098698
పపరర: శశశసరరజ నసడసరర

తసడడ:డ ససతతరరమ రరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:51
లస: పప
94-195/221

భరస : కకటటశశరరరవప నలర దల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:51
లస: ససస స

7123 AP151010531484
పపరర: వమల నలర దల

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనరరవప నలమడల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:54
లస: పప
7131 NDX2327484
పపరర: శరసడక బరన బబస నసకతతటట

7129 NDX3011277
పపరర: అనల కలమమర నతలదఅలమ

94-195/229

7132 NDX0427484
పపరర: ససలశయ బరరనబస నసకతతటట
భరస : బరరనబస
ఇసటట ననస:91-3-96
వయససస:50
లస: ససస స

7134 NDX2489789
పపరర: బబరరనబబస నసకతతటట

7135 NDX2967362
పపరర: గబరవమమ బటటటల

94-195/232

తసడడ:డ అభషపకస నసకతతటట
ఇసటట ననస:91-3-96
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లమజర లసజజపలర
ఇసటట ననస:91-3-98
వయససస:63
లస: పప
7140 NDX2332971
పపరర: రవ చసదడ ఉపషల

94-195/237

భరస : కకటయఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:70
లస: ససస స

94-195/816

7141 NDX2332914
పపరర: మలర కరరరర న రరవప ఉపషల

94-195/240

7144 NDX1310812
పపరర: గగవసదమమ దడవళళ

94-195/230

7147 NDX1310796
పపరర: ససజజతత మననస
భరస : రరమమరరవ మననస
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:72
లస: ససస స

7127 NDX0779959
పపరర: వనసకట కకషర నలర దల

94-195/226

7130 NDX2327336
పపరర: మననబరరనబబస నసకతతటట

94-195/228

7133 NDX2489920
పపరర: అభనయ నసకతతటట

94-195/231

తసడడ:డ బరనబబస నసకతతటట
ఇసటట ననస:91-3-96
వయససస:23
లస: పప
94-195/817

7136 NDX1979105
పపరర: ససశల లసజపలర

94-195/233

భరస : ససజదసలల లసజపలర
ఇసటట ననస:91-3-98
వయససస:55
లస: ససస స
94-195/235

7139 NDX2332948
పపరర: శవ లల ఉపషల

94-195/236

భరస : మలర కరరరర న రరవప ఉపషల
ఇసటట ననస:91-3-100
వయససస:55
లస: ససస స
94-195/238

7142 NDX2527646
పపరర: వనసకటపరషరరవప పసనసబబ తష

94-195/239

తసడడ:డ కకటయఖ పసనసబబ తష
ఇసటట ననస:91-3-100
వయససస:80
లస: పప
94-195/241

భరస : రవ కలమమర దడవళళ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:40
లస: ససస స
94-195/243

94-195/223

భరస : యమన యస బ బరరనబబస నసకతతటట
ఇసటట ననస:91-3-96
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉపషల
ఇసటట ననస:91-3-100
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనణబగగపరల దడవళళ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:39
లస: ససస స
7146 JBV2561181
పపరర: ససబబబలల దడవళళ

7138 NDX2333011
పపరర: నరజ ఉపషల

7124 AP151010531212
పపరర: సరమమమ జఖస నలర దల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర దల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవ చసదడ ఉపషల
ఇసటట ననస:91-3-100
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప ఉపషల
ఇసటట ననస:91-3-100
వయససస:40
లస: పప
7143 JBV2561488
పపరర: వనపకరయమమ దడవళళ

94-195/225

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-3-97
వయససస:53
లస: ససస స
94-195/234

94-195/220

భరస : అయఖనతనరరవప నలర దల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నతలదఅలమ
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఎన యస బబరనబబస నసకతతటట
ఇసటట ననస:91-3-96
వయససస:26
లస: ససస స

7137 NDX2221083
పపరర: ససజదసలల లసజజపలర

94-195/222

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలర దల
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:31
లస: పప
94-195/227

7121 AP151010531291
పపరర: సరసబశవరరజ గవరరకజ

తసడడ:డ శశషసరరజ గవరరకజ
ఇసటట ననస:91-3-94
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:91-3-95
వయససస:51
లస: ససస స

94-195/224 7126 NDX0780734
7125 NDX1067008
పపరర: వజయకకషర యమదవ నలర మమకల
పపరర: వనణబగగపరల నలర దల

7128 NDX1730275
పపరర: కకటటశశర రరవప నలమడల

94-195/219

7145 NDX1310804
పపరర: మసగ మననస

94-195/242

భరస : ససరజష బబబబ మననస
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:48
లస: ససస స
94-195/244

7148 NDX1310770
పపరర: మననజజ కలమమర మననస

94-195/245

తసడడ:డ ససరజష బబబబ మననస
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:29
లస: పప
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94-195/246

తసడడ:డ కకటయఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:38
లస: పప
7152 NDX1730556
పపరర: ఆససఫర సయఖద

94-195/248

94-195/251

94-195/254

94-195/257

94-195/260

94-195/263

94-195/265

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:49
లస: ససస స

7162 NDX1389436
పపరర: అలర బక సయఖద

7165 NDX1310739
పపరర: నబ సయఖద

7168 NDX1310846
పపరర: గగసప సయఖద

7171 NDX1730606
పపరర: నతగరరజ మలలర ల

94-195/268

7174 NDX1463595
పపరర: కనకదసరర వరససరరడడడ

94-195/258

7177 NDX2102044
పపరర: నతగససధ రరణణ గబజర ల

7157 JBV0987636
పపరర: గగససయమబబగస సయఖద

94-195/253

7160 NDX1184175
పపరర: ఖమదర సయఖద

94-195/256

7163 NDX0883983
పపరర: బబషర షపక

94-195/259

తసడడ:డ ససజదత
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:40
లస: పప
94-195/261

7166 NDX1066620
పపరర: హబబబలమర మహమమధ

94-195/262

తసడడ:డ హహససజసన ఖమన మహమమధ
ఇసటట ననస:91-3-104
వయససస:39
లస: పప
94-195/264

7169 NDX3131059
పపరర: రజషమ సయఖద

94-195/807

భరస : ఖమదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-104/1
వయససస:22
లస: ససస స
94-195/266

7172 NDX1395483
పపరర: గగపస చసద మలలర ల

94-195/267

తసడడ:డ వనసకట రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91-3-105
వయససస:26
లస: పప
94-195/269

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/271

94-195/250

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91-3-105
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:91-3-105
వయససస:50
లస: పప
7176 NDX1463611
పపరర: లకడమ వరససరరడడ

94-195/255

తసడడ:డ నబ సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-104
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:91-3-105
వయససస:44
లస: ససస స
7173 NDX1310838
పపరర: వనసకట రరవప మలలర ల

7159 NDX1310754
పపరర: ఖమజజ సయఖద

7154 NDX1310762
పపరర: నగబలమ షరరఫసననసర సయఖద

భరస : ఖమససప సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-104
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మబసరసఫర సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-104
వయససస:51
లస: పప
7170 NDX1394014
పపరర: ఊషర రరణణ మలలర ల

94-195/252

తసడడ:డ హహససజన
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగస మయబదదబన
ఇసటట ననస:91-3-104
వయససస:56
లస: ససస స
7167 JBV2561215
పపరర: కమరరననసర బబగస సయఖద

7156 NDX1311083
పపరర: షరకకరర మహమమద

94-195/878

భరస : మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరశమ సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:30
లస: పప
7164 AP151010531139
పపరర: హజరరబ సయఖద

94-195/249

తసడడ:డ హబబమలమర ఖమన
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:61
లస: ససస స
7161 NDX1310747
పపరర: మహబమబ సయఖద

7153 NDX2046093
పపరర: షరరఫర సయఖద

7151 NDX3219870
పపరర: నతగ మలర శశరర రరవ

భరస : రరమ కకషర రరవ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససప సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:33
లస: ససస స
7158 AP151010531264
పపరర: మసరసన బ సయఖద

94-195/247

తసడడ:డ కకటయఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:91-3-102
వయససస:56
లస: పప

భరస : అలమరబకలల సయఖద
ఇసటట ననస:91-3-103
వయససస:25
లస: ససస స
7155 JBV0987628
పపరర: రమజజబబగస సయఖద

7150 AP151010531094
పపరర: వనణబగగపరల దడవళళ

7175 NDX0896175
పపరర: ఉమమమహహశశరర వరససరరడడ

94-195/270

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:29
లస: ససస స
94-195/272

భరస : కరసస ససవర నతగభమషణ రరడడ నలర పప
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:51
లస: ససస స

7178 NDX0427609
పపరర: లకడమ నతరరయణ వరససరరడడ

94-195/273

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:56
లస: పప
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94-195/274 7180 NDX0427526
7179 NDX1997099
పపరర: ససదరలన సప మమశశర ఉపరధతఖయ
పపరర: శకనవరస బరరమ

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప ఉపరధతఖయ
ఇసటట ననస:91-3-105/2
వయససస:58
లస: పప
7182 NDX1310697
పపరర: గరయతడ అడపర

తసడడ:డ హనసమయఖ బరరమ
ఇసటట ననస:91-3-106
వయససస:41
లస: పప
94-195/277

భరస : కకటట రరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:34
లస: ససస స
7185 NDX1978990
పపరర: హరలల పరణణదడపప

94-195/280

94-195/283

94-195/284

94-195/287

94-195/290

94-195/293

తసడడ:డ బబలర యఖ దదపరల
ఇసటట ననస:91-3-114
వయససస:88
లస: పప

7192 NDX1395151
పపరర: భబరత బసడతరర

7195 NDX1311133
పపరర: ఉదయ శసకర బసడతరర

7198 NDX1311109
పపరర: కకటటశశర రరవప బసడతరర

7201 NDX0476325
పపరర: శరరద నతగరననన

94-195/296

7204 AP151010531037
పపరర: శకనవరసరరవప మబపషవరపప

94-195/285

7207 NDX0692475
పపరర: నరజ ఇసతత
భరస : వనసకట శవకకషరరరరడడడ ఇసతత
ఇసటట ననస:91-3-115
వయససస:45
లస: ససస స

7187 NDX0724476
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యమ

94-195/282

7190 NDX2895837
పపరర: వనసకట లకడమ ససరరకక

94-195/809

7193 NDX1311125
పపరర: ససబబమమమ బసడతరర

94-195/286

భరస : కకటటశశర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:38
లస: ససస స
94-195/288

7196 NDX1311141
పపరర: వనసకట రరవప బసడతరర

94-195/289

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:46
లస: పప
94-195/291

7199 NDX0666453
పపరర: ఉమమ పప లకరర

94-195/292

భరస : ససబబబరరడడడ పప లకరర
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:38
లస: ససస స
94-195/294

7202 NDX1527771
పపరర: వనసకటటశ నతగరననన

94-195/295

తసడడ:డ రమణ మమరరస నతగరననన
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:28
లస: పప
94-195/297

తసడడ:డ రరజజరరవప మబపషవరపప
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:59
లస: పప
94-195/299

94-195/279

భరస : వర వనసకట రమణ ససరరకక
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణమమరరస నతగరననన
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తరరడడడ పప లకరర
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:39
లస: పప
7206 AP151010531142
పపరర: వనసకటటశశరరర దదపరల

94-195/808

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మబపషవరపప
ఇసటట ననస:91-3-113
వయససస:40
లస: ససస స
7203 NDX0666362
పపరర: ససబబబరరడడడ పప లకరర

7189 NDX2895951
పపరర: వరవనసకట రమణ ససరరకక

7184 NDX1978982
పపరర: నరమల పడసరద పరణణదడపప

తసడడ:డ వనసకటసరశమరరడడడ యమ
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:48
లస: పప
7200 JBV0981597
పపరర: అనసరరధ మబపషవరపప

94-195/281

భరస : వనసకటరరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గబరరనతధ
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:48
లస: ససస స
7197 NDX1066760
పపరర: గబరరనతథ బసడతరర

7186 NDX1310705
పపరర: కకటటరరడడడ అడపర

94-195/276

భరస : ఏసస వర పడసరద పరణణదడపప
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అపషరరవప ససరరకక
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బసడతరర
ఇసటట ననస:91-3-110
వయససస:30
లస: ససస స
7194 NDX1066836
పపరర: వజయలకడమ బసడతరర

94-195/278

తసడడ:డ శవ రరడడడ అడపర
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పణణదడపప
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:58
లస: పప
7191 NDX1311117
పపరర: వజయ లకకమ బసడతరర

7183 NDX0724534
పపరర: వజయలకడమ యమ

7181 NDX1904656
పపరర: ఐశశరరఖ పరణణదడపప

తసడడ:డ ఏసస వర పడసరద పరణణదడపప
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ యమ
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస వర పడసరద పరణణదడపప
ఇసటట ననస:91-3-109
వయససస:29
లస: పప
7188 NDX2118736
పపరర: ఏసస వర పడసరద పణణదడపప

94-195/275

7205 AP151010531138
పపరర: భబరతధనలకడమ దదపరల

94-195/298

భరస : వనసకటటశశరరరవప దదపరల
ఇసటట ననస:91-3-114
వయససస:86
లస: ససస స
94-195/300

7208 NDX0779967
పపరర: జయసత పప తషరరజ

94-195/301

భరస : వర రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:91-3-115
వయససస:50
లస: ససస స
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7209 NDX0495317
పపరర: శవ నతగమలలర శశరర కరరనటపప

94-195/302

7210 NDX0495325
పపరర: మబరళకకషర కరరనటపప

94-195/303

94-195/304
7211 NDX0495309
పపరర: సరయ మసరసన రరవప కరరనటపప

భరస : సరయ మసరసన రరవప కరరనటపప
ఇసటట ననస:91-3-115
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ మసరసన రరవప కరరనటపప
ఇసటట ననస:91-3-115
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ కరరనటపప
ఇసటట ననస:91-3-115
వయససస:62
లస: పప

7212 NDX0427823
పపరర: కరశవలఖ కరలలవ

7213 AP151010531274
పపరర: రమమదడవ కరలలవ

7214 AP151010531330
పపరర: శకధర కరలలవ

94-195/305

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:91-3-117
వయససస:45
లస: ససస స
7215 NDX2305308
పపరర: సరశత అబమబరర

భరస : నతగభమషణస కరలలవ
ఇసటట ననస:91-3-117
వయససస:79
లస: ససస స
94-195/893

తసడడ:డ రరజజష అబమబరర
ఇసటట ననస:91-3-117
వయససస:22
లస: ససస స
7218 NDX2790954
పపరర: రరజజశ అబమబరర

94-195/811

94-195/310

తసడడ:డ లసగరరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:91-3-120
వయససస:41
లస: పప
7224 JBV2561389
పపరర: భబససరరదడవ దసరర స పపడడ

94-195/313

భరస : శకనవరసరరడడడ దసరర స పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-121
వయససస:47
లస: ససస స
7227 JBV2561298
పపరర: రరమకకషరరరరడడడ దసరర స పపడడ

94-195/316

94-195/320

భరస : ససనల కలమమర తతపలర
ఇసటట ననస:91-3-123
వయససస:40
లస: ససస స

94-195/308

94-195/323

94-195/309
7220 NDX0476671
పపరర: వనసకట లకడమ పదతమవత గబడడగసటట

తసడడ:డ వనసకట రమణతరరవప గబడడగసటట
ఇసటట ననస:91-3-120
వయససస:65
లస: ససస స

94-195/311
7222 NDX1979444
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప
గబడడగసటట
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప గబడడగసటట
ఇసటట ననస:91-3-120
వయససస:44
లస: పప

94-195/312
7223 NDX0436873
పపరర: ససధఖ దసరర సపపడడ దసరర స పపడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ దసరర స పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-121
వయససస:34
లస: ససస స

94-195/314 7226 JBV2561439
7225 JBV2561314
పపరర: హనసమమయమమ దసరర స పపడడ
పపరర: శకనవరసరరడడడ దసరర స పపడడ

7228 NDX1860288
పపరర: అనసష దసగరరసపపడడ

7231 NDX0521690
పపరర: వసశకకషరర రరడడ దసగరరసపపడడ

7234 NDX2475051
పపరర: అసజ రరడడడ దసగజరయసపపడడ

7237 JBV0982769
పపరర: మమరరఝమనసరరణణ కకరకబపడడ
తసడడ:డ వ.డడ.సరమమఖల
ఇసటట ననస:91-3-123
వయససస:41
లస: ససస స

94-195/315

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడడడ దసరర స పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-121
వయససస:50
లస: పప
94-195/317

7229 NDX2475010
పపరర: పసడయమసక దసగజరయసపపడడ

94-195/319

భరస : వసశ కకషర రరడడడ దసగజరయసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:29
లస: ససస స
94-195/321

7232 NDX2475028
పపరర: కకదసడ రరమరరడడ
దసగజరయసపపడడ
తసడడ:డ కకసడతరరడడడ దసగజరయసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:33
లస: పప

94-195/322

94-195/324

7235 NDX1311505
పపరర: మమతశక నరరక

94-195/325

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ దసగజరయసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:81
లస: పప
94-195/326

94-195/810

భరస : గసగరరరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:91-3-120
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడత రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:60
లస: పప
7236 JBV0986372
పపరర: హహమరరణణ తతపలర

7219 NDX2490019
పపరర: బబల నతగమమ బసడడ

7217 NDX2810083
పపరర: వజయ అబమబరర
భరస : శకనవరస రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:91-3-119
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకదసడ రరమరరడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకసడత రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-122
వయససస:56
లస: ససస స
7233 NDX0961722
పపరర: కకసడత రరడడడ దసగరరసపపడడ

94-196/928

భరస : రరమకకషరరరరడడడ దసరర స పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-121
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ దసరర స పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-121
వయససస:75
లస: పప
7230 NDX0966317
పపరర: ధనలకడమ దసగరరసపపడడ

7216 NDX2947745
పపరర: అశశక కలమమర బటటటల

94-195/307

తసడడ:డ నతగభమషణస
ఇసటట ననస:91-3-117
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-3-118
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:91-3-119
వయససస:33
లస: పప
7221 NDX2489987
పపరర: గసగరరరడడడ బసడడ

94-195/306

తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-3-123
వయససస:27
లస: ససస స
94-195/327

7238 NDX0709113
పపరర: హహమ ఆర

94-195/328

భరస : రరధ కకషరన అర
ఇసటట ననస:91-3-124
వయససస:43
లస: ససస స
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94-195/329

తసడడ:డ రరజజసదడన ర
ఇసటట ననస:91-3-124
వయససస:51
లస: పప
7242 NDX2452209
పపరర: శవ పరరశత ససదబపలర

94-195/332

94-195/335

94-195/338

7246 JBV0981274
పపరర: ససబబబలల పపల

94-195/341

94-195/336

తసడడ:డ కకషరమమరరస జజరరగర
ఇసటట ననస:91-3-128
వయససస:57
లస: ససస స

7255 NDX2188036
పపరర: వనసకటగరరరశ కరసత జజరరగర

94-195/345 7258 JBV0984450
7257 NDX1066802
పపరర: లకకమ పడసనన గరయతడ ఆరరపసరరల
పపరర: నరమల అరరపసరరల

తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస ఆరరపసరరల
ఇసటట ననస:91-3-128/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శభడహమణఖస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:91-3-128/1
వయససస:54
లస: ససస స

94-195/348
7260 JBV0983460
పపరర: కలమమర బబల ససబడహమణఖస
అరరపసరరల
తసడడ:డ అశశటబబతరరయమణ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:91-3-128/1
వయససస:65
లస: పప

7261 NDX0612903
పపరర: లకడమ రరధదక

94-195/351

7266 NDX1311562
పపరర: కకషర చచజతనఖ తడవరరస

94-195/354

94-195/731

94-195/337

94-195/344

7267 NDX1311513
పపరర: మననజ తడవరరస

7253 NDX2188044
పపరర: మమధవలత జజరరగర

94-195/342

7256 NDX3279767
పపరర: వజయ లకడమ కలసదసరర

94-195/894

భరస : వనసకట రరమరరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:91-3-128
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/346

94-195/347
7259 JBV0981217
పపరర: వ హనసమసత ఫణణ కలమమర
అరరపసరరల
తసడడ:డ బబల ససబడహమణఖస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:91-3-128/1
వయససస:36
లస: పప

94-195/349

7262 NDX0627984
పపరర: గకహలకడమ కకతస మమసస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:91-3-128/2
వయససస:38
లస: ససస స
7264 NDX0427872
పపరర: రరమశశష రరణణ తడవరరస

94-195/340

భరస : వగజనశశరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:91-3-128
వయససస:52
లస: ససస స

94-195/350

భరస : వనసకట నరసససహరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:91-3-128/2
వయససస:63
లస: ససస స
94-195/352

భరస : ససతతరరమమసజననయబలల తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమమసజననయబలల తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:28
లస: పప

7247 NDX2332310
పపరర: మబరళ కకషర పపల

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపల
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వగజనశశరరరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:91-3-128
వయససస:33
లస: పప

7263 NDX0628115
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప
కకతస మమసస
తసడడ:డ వరభదడయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:91-3-128/2
వయససస:68
లస: పప

94-195/334

తసడడ:డ కకపర రరవప పపల
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హరర బబబబ వయసపపర
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:20
లస: ససస స
94-195/343

7244 JBV0981266
పపరర: జయభబదసరర పపల

94-195/339 7250 JBV0980250
7249 NDX2452241
పపరర: శవ నతగ బడహమ చతరర ససదసబ పలర
పపరర: కకపరరరవప పపల

7252 NDX2546620
పపరర: శరకవఖ వయసపపర

94-195/331

భరస : కకపరరరవప పపల
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత చతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ససదసబ పలర
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:52
లస: పప
7254 NDX2188010
పపరర: వగజనశశరరరవప జజరరగర

94-195/333

భరస : ససబబబరరవప పపల
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపర రరవప పపల
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:24
లస: పప
7251 NDX2452134
పపరర: హనసమసత చతరర ససదసబ పలర

7243 NDX0896878
పపరర: వజయకలమమరర బదచబపపడడ

7241 AP151010531380
పపరర: కకటటశశరరరవప దబబకకటట

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:91-3-125
వయససస:91
లస: పప

భరస : చననయఖ బదచబపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హనసమసత చతరర ససదసబ పలర
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:46
లస: ససస స
7248 NDX1979410
పపరర: బబల వజయ కలమమర పపల

94-195/330

భరస : కకటటశశరరరవప దబబకకటట
ఇసటట ననస:91-3-125
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత చతరర ససదబపలర
ఇసటట ననస:91-3-126
వయససస:23
లస: ససస స
7245 NDX2452225
పపరర: భబనస మత ససదసబ పలర

7240 JBV2561371
పపరర: నతగజశశరమమ దబబకకటట

7265 AP151010531160
పపరర: సతఖవత తడవరరస

94-195/353

భరస : ఈశశరరరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:85
లస: ససస స
94-195/355

తసడడ:డ ససతతరరమమసజననయబలల తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:31
లస: పప

94-195/356
7268 NDX0884031
పపరర: ససతతరరమమసజననయబలల తడవరరస

తసడడ:డ ఈశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:61
లస: పప
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7269 AP151010531159
పపరర: ఈశశరరరవప తడవరరస

94-195/357

తసడడ:డ శశషయఖ తడవరరస
ఇసటట ననస:91-3-129
వయససస:90
లస: పప
7272 NDX2408284
పపరర: రవసదడ రరడడడ చమల

7270 NDX2408268
పపరర: అసజమమ చమల

భరస : చన వనసకటటశశర రరడడ చమల
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:50
లస: ససస స
94-195/360

7273 NDX2408276
పపరర: రమణ రరడడడ చమల

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశర రరడడ చమల
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ చమల
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:28
లస: పప

7275 NDX0884023
పపరర: తరరపతయఖ చతమల

7276 NDX1170489
పపరర: మధసరర కరరఖసపపడడ

94-195/363

తసడడ:డ గబరవయఖ చతమల
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:71
లస: పప
7278 AP151010531494
పపరర: జయపడద కరరఖసపపడడ

94-195/366

94-195/369

94-195/372

94-195/375

94-195/378

భరస : ససధదర బబబర గగగబలమబడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:41
లస: ససస స

94-195/367

7288 NDX1364447
పపరర: నరరకణ సససదరర యయరకమతష

7291 NDX1364348
పపరర: మబరళ యయరకమతష

94-195/812

7294 NDX2931582
పపరర: రరమ కకషర అరరగరల

94-195/370

7297 NDX2330694
పపరర: నతగజశశరర కరసస
భరస : వనసకటపరష రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:50
లస: ససస స

7277 NDX1170463
పపరర: శరసత ససధ కరరఖసపపడడ

94-195/365

7280 NDX2144723
పపరర: రరమకకషర రరవప కరరఖసపపడడ

94-195/368

7283 NDX2452423
పపరర: రజవసత చసదత

94-195/371

తసడడ:డ శకధర చసదత
ఇసటట ననస:91-3-134
వయససస:23
లస: పప
94-195/373

7286 NDX1364314
పపరర: అనననన అమబలఖ యయరకమతష

94-195/374

తసడడ:డ మబరళ యయరకమతష
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/376

7289 NDX2489821
పపరర: గగవసదమమ అరరగరల

94-195/377

భరస : జజనకకరరమబడడ అరరగరల
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:57
లస: ససస స
94-195/379

7292 NDX1323880
పపరర: జజనకక రరమబడడ అరరగరల

94-195/380

తసడడ:డ రరమయఖ అరరగరల
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:64
లస: పప
94-196/929

తసడడ:డ జజనకక రమబడడ
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:27
లస: పప
94-195/382

94-195/362

తసడడ:డ పరరర సరరధద కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-133
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ యయరకమతష
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ ఎరకమతష
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:21
లస: పప
7296 NDX2221026
పపరర: బబతత గగగబలమబడడ

7285 NDX2489854
పపరర: దదవఖ సరయ పరపనతటట

7274 JBV0982876
పపరర: ఈశశరనతధ లపగబటర

తసడడ:డ రమమకరసతరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-133
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మబరళ యయరకమతష
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస పరపనతటట
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:46
లస: పప
7293 NDX2991255
పపరర: రరహహల ఎరకమతష

94-195/364

తసడడ:డ ససరజష బబబబ పరపనతటట
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరజష పరపనతటట
ఇసటట ననస:91-3-137
వయససస:35
లస: ససస స
7290 NDX0546028
పపరర: ససరజష బబబబ పరపనతటట

7282 AP151010531470
పపరర: సరవతడ గగలర పపడడ

94-195/359

తసడడ:డ నతరపష
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-134
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకకటయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-3-134
వయససస:90
లస: పప
7287 JBV0771998
పపరర: పరరమళ పరపనతటట

94-195/361

తసడడ:డ రరమకకషర రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-133
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకధర చసదత
ఇసటట ననస:91-3-134
వయససస:42
లస: ససస స
7284 AP151010531469
పపరర: వనసకటససబబబరరవప గగలర పపడడ

7279 NDX1170471
పపరర: రరమమకరసతరరవప కరరఖసపపడడ

7271 JBV0982017
పపరర: శరరదతదడవ లపగబటర

భరస : ఈశశరనతధ
ఇసటట ననస:91-3-132
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమకరసత రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-133
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరరరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:91-3-133
వయససస:87
లస: ససస స
7281 NDX2452407
పపరర: ఉమ మహహశశరర చసదత

94-195/358

7295 NDX0626408
పపరర: దదపసస కరసస

94-195/381

తసడడ:డ వనసకటపష రరడడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:30
లస: ససస స
94-195/383

7298 NDX1311802
పపరర: భబనసరరకజష గగగబలమమడడ

94-195/384

తసడడ:డ రవసదడనతధ ఠరగమర గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:27
లస: పప
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7299 AP151010531290
పపరర: ససధదర బబబబ జ గగగబలమమడడ

94-195/385

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:47
లస: పప
7302 JBV2561074
పపరర: ఆసజననయబలల గగగబలమమడడ

తసడడ:డ ఆపజననయబలల గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:51
లస: పప
94-195/388

తసడడ:డ నరసయఖ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:88
లస: పప
7305 NDX2098540
పపరర: నతగమణణ బసడర

94-195/391

94-195/818

94-195/394

94-195/397

94-195/400

94-195/403

భరస : కకటటశశర రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:71
లస: ససస స

7312 JBV2561611
పపరర: పదతమవత కరజటట

7315 JBV0987610
పపరర: శకకరపత గబసటటపలర

7318 AP151010531485
పపరర: వనసకటటశశరరర తతకర

7321 NDX1603936
పపరర: గసజజరపలర ససజవయఖ

94-195/406

7324 NDX2332393
పపరర: కకటటశశరమమ మబకలస

94-195/395

7327 JBV2561223
పపరర: సరమమమ జఖమమ ఆరరమళళ
భరస : శవరరమడడడ ఆరరమళళ
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:72
లస: ససస స

94-195/393

7310 NDX3071925
పపరర: సరజద వటపరరమబల

94-195/820

7313 JBV0981811
పపరర: ధనలకడమ గబపటటపలర

94-195/396

భరస : శవససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:91-4-144
వయససస:59
లస: ససస స
94-195/398

7316 JBV0987602
పపరర: శవససబడమణఖమ గబపటటపలర

94-195/399

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:91-4-144
వయససస:67
లస: పప
94-195/401

7319 NDX1207240
పపరర: రమమదడవ లహరరవరప

94-195/402

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-4-146
వయససస:32
లస: ససస స
94-195/404

7322 NDX0436857
పపరర: గగతమ శరరష గబదదబసడ

94-195/405

తసడడ:డ నతగరరరడడడ గబదదబసడ
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:32
లస: ససస స
94-195/407

భరస : బబల వనసకట రరడడ మబకలస
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:45
లస: ససస స
94-195/409

7307 NDX0666511
పపరర: జజయల ఆశరరశదస కకతస

తసడడ:డ సలస వటపరరమబల
ఇసటట ననస:91-4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ ససజవయఖ
ఇసటట ననస:91-4-146
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రఘబనతథ పససడతఖల
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:45
లస: ససస స
7326 JBV0982967
పపరర: వనసకరయమమ పగడతల

94-195/819

తసడడ:డ వరసరశమ తతకర
ఇసటట ననస:91-4-145
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-4-146
వయససస:40
లస: పప
7323 NDX1979477
పపరర: రరజజ రరజజశశరర పససడతఖల

7309 NDX3069739
పపరర: మజద వటపరరమబల

94-195/390

తసడడ:డ అబడహస కకతస
ఇసటట ననస:91-4
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శవససబడహమణఖ
ఇసటట ననస:91-4-144
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తతకర
ఇసటట ననస:91-4-145
వయససస:75
లస: ససస స
7320 NDX1067057
పపరర: శకనవరసరరవప కరటడకలసట

94-195/392

భరస : మధసససదనరరవప కరజటట
ఇసటట ననస:91-4-143
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శవససబడహమణఖప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:91-4-144
వయససస:39
లస: పప
7317 AP151010531238
పపరర: సరసరరజఖస తతకర

7306 NDX0666727
పపరర: ఎసపస రర జజససరనత కకతస

7304 NDX2489805
పపరర: బబల సరరశణణ నడడమబకసల

తసడడ:డ వనకజట రరమయఖ నడడమబకసల
ఇసటట ననస:91-3-161
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలమర వటపరరమబల
ఇసటట ననస:91-4
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మధసససధతకరరరవప కరజటట
ఇసటట ననస:91-4-143
వయససస:32
లస: ససస స
7314 JBV0981456
పపరర: శకహరరపస
డ రద గబపటటపలర

94-195/389

భరస : అబడహస కకతస
ఇసటట ననస:91-4
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : పసడయమరరజ ఏ
ఇసటట ననస:91-4
వయససస:36
లస: ససస స
7311 NDX1066968
పపరర: నతగ భబరత కరజటట

7303 JBV2561595
పపరర: మధసససదనకర రరవప కరజటట

94-195/387

తసడడ:డ బససవ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:91-3-138
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కరజటట
ఇసటట ననస:91-3-143
వయససస:55
లస: పప

భరస : మమరరయమదతసస బసడర
ఇసటట ననస:91-3-193
వయససస:37
లస: ససస స
7308 NDX3054699
పపరర: టటన కకతస

94-195/386 7301 NDX2330900
7300 JBV0980599
పపరర: మబరళధనసపజయ గగగబలమమడడ
పపరర: వనసకటపరష రరడడడ కరసస

7325 JBV2561231
పపరర: శవ కమల గబడడబపడ

94-195/408

భరస : నతగరరరడడడ గబడడబపడ
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:55
లస: ససస స
94-195/410

7328 NDX2489847
పపరర: రరపసస పవన తడజ పససడతఖల

94-195/411

తసడడ:డ వనసకట రఘబనతధ పససడతఖల
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:20
లస: పప
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7329 NDX1979501
పపరర: వనసకట రఘబనతథ పససడతఖల

94-195/412

తసడడ:డ జగనతనథ రరవప పససడతఖల
ఇసటట ననస:91-4-147
వయససస:51
లస: పప
7332 NDX0689109
పపరర: వససమత పప రసకక

94-195/415

94-195/418

Deleted

భరస : ససరరబబబబ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:51
లస: ససస స

7338 NDX0436782
పపరర: ససరరబబబబ చచరరకకరర

94-195/421

తసడడ:డ అసకమమ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:53
లస: పప
7341 NDX0726927
పపరర: రతన దదపసస కజతననన

94-195/423

94-195/426

94-195/429

7337 NDX1312081
పపరర: నవన కలమమర చచరరకకరర

7342 JBV2561017
పపరర: సరయ శలష కజతననన

7345 JBV0985697
పపరర: వనసకట రరవప కజతననన

7348 NDX1170513
పపరర: గరరరధర ఆసబటట

7351 NDX0428441
పపరర: పరరశత వజజడల

7353 NDX0428086
పపరర: కకటటరరడడడ శవరరరడడడ వజజడల

7354 NDX2734739
పపరర: రమఖ శక చచకస

7356 JBV2551646
పపరర: సరగజన గగరరజజల
భరస : సరపబశవరరవప గగరరజజల
ఇసటట ననస:91-4-156
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

7357 NDX2329167
పపరర: పడభబకర రరవప గగరరజల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:91-4-156
వయససస:37
లస: పప

94-195/821

Deleted

భరస : నవన కలమమర చచరరకకరర
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:27
లస: ససస స
94-195/424

7343 JBV0985705
పపరర: మపజలమదడవ కజతననన

94-195/425

భరస : వనసకటబడవప కజతననన
ఇసటట ననస:91-4-151
వయససస:54
లస: ససస స
94-195/427

7346 NDX1170521
పపరర: గరయతడ ఆసబటట

94-195/428

తసడడ:డ గరరరధర ఆసబటట
ఇసటట ననస:91-4-152
వయససస:29
లస: ససస స
94-195/430

7349 NDX2521383
పపరర: రఘబవర అఖలలశశర అసబటట

94-195/431

తసడడ:డ గరరరధర అసబటట
ఇసటట ననస:91-4-152
వయససస:23
లస: పప
94-195/433

94-195/434
7352 NDX2331551
పపరర: వనసకట సతఖనతరరయణ సరశమ
కజసస శశటట
తసడడ:డ వనసకట సరశమ కజసస శశటట
ఇసటట ననస:91-4-154
వయససస:59
లస: పప

94-195/822

7355 NDX2327518
పపరర: మమధవ గగరరజల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చచకస
ఇసటట ననస:91-4-154
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/437

94-195/420

తసడడ:డ ససరర బబబబ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:27
లస: పప

94-195/422 7340 NDX2950848
7339 NDX0370353
పపరర: వనసకట సరజశశశర రరవప కనగరల
పపరర: శశశత చచరరకకరర

భరస : కకటటరరడడడ శవరరరడడ వజజడల
ఇసటట ననస:91-4-154
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వజజడల
ఇసటట ననస:91-4-154
వయససస:66
లస: పప

94-195/417

94-195/419
7336 NDX1463496
పపరర: సరయ ససతతష వరణణధర
కనగరల
తసడడ:డ వనసకట సరజశశశర రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ సరశమ కజసస శశటట
ఇసటట ననస:91-4-154
వయససస:42
లస: ససస స
94-195/435

7334 NDX0884015
పపరర: వరలకడమ కనగరల
భరస : వనసకట సరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఆసబటట
ఇసటట ననస:91-4-152
వయససస:61
లస: పప
94-195/432

94-195/414

తసడడ:డ తరరమల రరజ రతతనకరస
ఇసటట ననస:91-4-149
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనపకటససబబయఖ కజతననన
ఇసటట ననస:91-4-151
వయససస:65
లస: పప

భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:91-4-152
వయససస:48
లస: ససస స
7350 NDX2331171
పపరర: ససబబలకడమ కజసస శశటట

94-195/416

తసడడ:డ వనసకట రరవప కజతననన
ఇసటట ననస:91-4-151
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపర రరవప కరటడగడడ
ఇసటట ననస:91-4-151
వయససస:41
లస: పప
7347 JBV0982983
పపరర: రమఖ అపబటట

7333 NDX2244051
పపరర: ఆసజననయ రరజ రతతనకరస

7331 NDX0428011
పపరర: శరపత పప రపకక

తసడడ:డ శరత బబబబ పప రపకక
ఇసటట ననస:91-4-149
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనతధస
ఇసటట ననస:91-4-150
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కజతననన
ఇసటట ననస:91-4-151
వయససస:34
లస: ససస స
7344 NDX1312123
పపరర: హరర బబబబ కరటడగడడ

94-195/413

తసడడ:డ శరత బబబబ పప రసకక
ఇసటట ననస:91-4-149
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరత బబబబ పప రసకక
ఇసటట ననస:91-4-149
వయససస:56
లస: ససస స
7335 NDX0428052
పపరర: రరమతషలశమమ చచరరకకరర

7330 NDX0436949
పపరర: పదమజ పప రసకక

94-195/436

భరస : పడభబకర రరవప గగరరజల
ఇసటట ననస:91-4-156
వయససస:34
లస: ససస స
94-195/438

7358 JBV2551026
పపరర: సరపబశవరరవప గగరరజజల

94-195/439

తసడడ:డ హనసమయఖ గగరరజజల
ఇసటట ననస:91-4-156
వయససస:55
లస: పప
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7359 NDX3145885
పపరర: అల ఖమన మహమమద
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94-47/1220

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమమద
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:35
లస: పప
7362 NDX3147956
పపరర: అమమనసలమర ఖమన

94-195/823

Deleted
94-195/826

7363 NDX3119609
పపరర: అమమనసలర ఖమన మహమమద

7366 JBV0981779
పపరర: అరరణకలమమరర పలర పప లల
భరస : రతనరరడడడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:33
లస: ససస స

7368 JBV0981803
పపరర: కళళఖణణ పలర పప లల

7369 JBV0984633
పపరర: రతనరరడడడ పలర పప లల

94-195/444

భరస : వనపకటటశశరరరడడడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:75
లస: పప
7374 AP151010531060
పపరర: రరజజశశరర ఉననవ

94-195/450

భరస : వనసకటటశశరరర ఉననవ
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:81
లస: ససస స

7372 JBV0982934
పపరర: సరయగరరరజ ఉనతనవర

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:24
లస: ససస స
7383 NDX0460402
పపరర: ససలలచన కకతస పలర

94-195/459

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:59
లస: పప

94-195/445

7367 JBV0983122
పపరర: సరమమమ జఖస అననపరరడడడ

94-195/443

7370 JBV0983114
పపరర: రరమసరశమరరడడ అననపరరడడడ

94-195/446

తసడడ:డ భకకలల రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:41
లస: పప
94-195/448

7373 NDX1573758
పపరర: కమల నతగమణణ

94-195/449

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:51
లస: ససస స

7375 NDX1573733
పపరర: ససతత రరవమమ నడడమబకసల

94-195/451

94-195/452
7376 NDX1573766
పపరర: వనసకట నతగ సరయ యశశసత
నడడమబకసల
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ నడడమబకసల
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:25
లస: పప

94-195/454

7379 AP151010531278
పపరర: నతరరయణరరవప రరవపరటట

7381 NDX0428466
పపరర: ఆమన కకతస పలర

7384 AP151010531504
పపరర: సరమమమ జఖస కకతస పలర

7387 JBV0984039
పపరర: ససశల పసరరమమళళ
భరస : పస.వ.నతరరయణ పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:91-4-166
వయససస:71
లస: ససస స

94-195/455

తసడడ:డ రరమకకటయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:91-4-163
వయససస:91
లస: పప
94-195/457

7382 NDX0463141
పపరర: పదమజ కకతస పలర

94-195/458

భరస : వనసకటరమణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:55
లస: ససస స
94-195/460

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:76
లస: ససస స
94-195/462

94-195/825

భరస : రరమసరశమ రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదస కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:55
లస: ససస స
7386 AP151010531043
పపరర: వనసకటరమణ కకతస పలర

94-195/442

భరస : నతరరయణరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:91-4-163
వయససస:81
లస: ససస స
94-195/456

7364 NDX3085628
పపరర: అల ఖమన మహమమద
తసడడ:డ అమమనసలర ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నడడమబకసల
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:57
లస: పప

94-195/441

భరస : వనసకట నతగ గగపరలకకషర ఉననవ
ఇసటట ననస:91-4-161
వయససస:45
లస: ససస స

94-195/453 7378 AP151010531273
7377 NDX1573741
పపరర: వనసకట రరమయఖ నడడమబకసల
పపరర: హహమ
హ మవత రరవపరటట

7380 NDX1979626
పపరర: బబబ సహహత పసడయమ కకతస పలర

94-195/824

తసడడ:డ వనపకటటశశరరరడడడ పలర పప లల
ఇసటట ననస:91-4-160
వయససస:40
లస: పప
94-195/447

7361 NDX1667163
పపరర: నజనన పరరశన పఠరన

భరస : మహమమద అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నథసన ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మబఖమసర ఎమఐఎ మహమమద
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:31
లస: పప

7371 JBV0981795
పపరర: వనపకటటశశరరరడడడ పలర పప లల

94-195/440

తసడడ:డ అమమనసలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతథసన ఖమన
ఇసటట ననస:91-4-158
వయససస:69
లస: పప
7365 NDX3146909
పపరర: రససల మహమమద

7360 NDX1667197
పపరర: కమమరరననసర పఠరన

7385 AP151010531553
పపరర: శవపడసరద కకతస పలర

94-195/461

తసడడ:డ ఆసజననయలల కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-4-165
వయససస:56
లస: పప
94-195/463

7388 JBV0984021
పపరర: వనసకట నతరరయణ పసరరమమళళ

94-195/464

తసడడ:డ పస..వ .రరమయఖ పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:91-4-166
వయససస:79
లస: పప
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7389 NDX1312065
పపరర: సరఈ మమనకర
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94-195/465

తసడడ:డ కకటట ససరఖ పడసరద
ఇసటట ననస:91-4-167
వయససస:27
లస: ససస స
7392 NDX1745324
పపరర: అనసత రరడడడ బబ లమర

94-195/468

94-195/471

94-195/474

94-195/475

94-195/477

94-195/480

94-195/483

భరస : శకనవరస వనదసల
ఇసటట ననస:91-4-178
వయససస:58
లస: ససస స

7402 NDX0428508
పపరర: నరమల మమరర సగరల

7405 NDX1066877
పపరర: వనసకటటశశరరర నసనన

7408 NDX1067073
పపరర: ససమత ఈధర

7411 NDX2452381
పపరర: భబగఖ లకడమ రరవపల

94-195/470

7397 AP151010531382
పపరర: ససజజత పసనసపర

94-195/473

7400 NDX2803005
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వరకర

94-51/915

తసడడ:డ చలమమ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:91-4-171
వయససస:54
లస: పప
94-195/476

7403 NDX2944080
పపరర: తరరపతయఖ గల

94-195/827

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-4-172, 3RD LINE
వయససస:26
లస: పప
94-195/478

7406 NDX1312073
పపరర: సరయళ అలలకఖ ఈధర

94-195/479

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఈధర
ఇసటట ననస:91-4-175
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/481

7409 NDX1067016
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఈధర

94-195/482

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ ఈధర
ఇసటట ననస:91-4-175
వయససస:52
లస: పప
94-195/484

7412 NDX1207265
పపరర: వజయ లకడమ జజననలగడడ

94-195/485

భరస : శవ నతగ రరజ రరవపల
ఇసటట ననస:91-4-176
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ నతయబడడ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:91-4-177
వయససస:49
లస: ససస స

94-195/486

94-195/487
7414 NDX1893719
పపరర: వనసకట సతఖ రరమ ససబడహమనఖ
ఈశశర వసగల
తసడడ:డ కకషర మమరరస వసగల
ఇసటట ననస:91-4-177
వయససస:47
లస: పప

94-195/488
7415 NDX1207257
పపరర: వనసకట రమణ నతయబడడ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ లకడమ సతఖనతరరయణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:91-4-177
వయససస:50
లస: పప

94-195/489

7417 NDX0428524
పపరర: మహలకడమ వనదసల

94-195/491
7418 AP151010531117
పపరర: వశశనతధ బబలమససబబడమణఖమ
వనదసల
తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:91-4-178
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషర మమరరస వసగల
ఇసటట ననస:91-4-177
వయససస:80
లస: ససస స
7416 NDX0591073
పపరర: ససవరచలమ దడవ వనదసల

94-39/1301

భరస : శకరరమచసదడ రరడడడ ఈధర
ఇసటట ననస:91-4-175
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ ఈధర
ఇసటట ననస:91-4-175
వయససస:77
లస: పప
7413 NDX2042901
పపరర: దసరరరసబ వసగల

7399 NDX2802999
పపరర: వనసకట నతరరయణ రరడడడ వరకర

7394 NDX0590851
పపరర: గరత పసనసప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-4-168
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప నసనన
ఇసటట ననస:91-4-173
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ ఈధర
ఇసటట ననస:91-4-175
వయససస:48
లస: ససస స
7410 NDX1067081
పపరర: రరమచసదడ రరడబ డ ఈధర

94-195/472

భరస : ససరరరరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:91-4-171
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:91-4-173
వయససస:62
లస: ససస స
7407 NDX1066794
పపరర: శక వధఖ ఈధర

7396 NDX0780783
పపరర: ససభపడద బబ లమర

94-195/467

భరస : కకషర పడసరద
ఇసటట ననస:91-4-168
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:91-4-171
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరయరరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:91-4-171
వయససస:43
లస: ససస స
7404 NDX1066687
పపరర: పపణఖవత నసనన

94-195/469

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:91-4-168
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసనసప
ఇసటట ననస:91-4-168
వయససస:70
లస: పప
7401 NDX0428490
పపరర: వనతతరరణణ సగరల

7393 NDX0780122
పపరర: కకటట ససరఖపడకరశ రరవప బబ లమర

7391 NDX1745332
పపరర: సరమమమ జఖస వటటట

తసడడ:డ రరమ రరడడ వటటట
ఇసటట ననస:91-4-167
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-4-167
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-4-168
వయససస:49
లస: ససస స
7398 NDX2452365
పపరర: సరసబశవరరవప పసనసప

94-195/466

భరస : అనసత రరడడడ బబ ళళ
ఇసటట ననస:91-4-167
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ బబ లమర
ఇసటట ననస:91-4-167
వయససస:44
లస: పప
7395 AP151010531383
పపరర: ససధతరరణణ పసనసప

7390 NDX1926759
పపరర: జయ లకడమ బబ ళళ

భరస : చసదడమమళ వనదసల
ఇసటట ననస:91-4-178
వయససస:88
లస: ససస స

94-195/490
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94-195/492
7419 AP151010531116
పపరర: సతఖ నతగజసదడ ససరఖనతరరయణ
వనదసల
తసడడ:డ చసదడమమళ వనదసల
ఇసటట ననస:91-4-178
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ వనదసల
ఇసటట ననస:91-4-178
వయససస:58
లస: పప

7422 NDX2330660
పపరర: రజణబక దడవ జజననల

7423 NDX2330678
పపరర: శవపరరశత జజననల

94-195/495

తసడడ:డ వరర రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:91-4-180
వయససస:35
లస: ససస స
7425 NDX2330991
పపరర: శక లమవణఖ ఈమన

94-195/498

94-195/501

94-195/504

94-195/828

94-195/511

94-195/514

భరస : నరససపహమమరరస ఘటట స
ఇసటట ననస:91-4-189
వయససస:62
లస: ససస స

94-195/502

7435 NDX1826561
పపరర: కరవఖ కకల

7438 JBV0986109
పపరర: గబరరనతధరరవప మబటటట

7441 NDX0591214
పపరర: కకరణ కలమమర గగలర పపడడ

94-195/736

7444 JBV0988907
పపరర: హహహమమవత సవ రస

94-195/505

7447 JBV0986059
పపరర: బబలచపదపడసరద ఘటట స
తసడడ:డ నరససపహమమరరస ఘటట స
ఇసటట ననస:91-4-189
వయససస:39
లస: పప

7427 NDX2332625
పపరర: అనససరఖమమ ఈమన

94-195/500

7430 NDX1254275
పపరర: శవమమమ జసగ

94-195/503

7433 NDX1170364
పపరర: ససబబబ రరడడ క జసగర

94-195/506

తసడడ:డ బసగరరర రరడకడ జసగర
ఇసటట ననస:91-4-184
వయససస:51
లస: పప
94-195/507

7436 JBV0986117
పపరర: జయలకడమ మబటటట

94-195/509

భరస : గబరరనతధరరవప మబటటట
ఇసటట ననస:91-4-185
వయససస:61
లస: ససస స
94-195/512

7439 NDX0591081
పపరర: హహమబసదస గగలర పపడడ

94-195/513

భరస : కకరణ కలమమర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-4-186
వయససస:35
లస: ససస స
94-195/515

7442 AP151010531036
పపరర: రరమకకషరరరవప గగలర పపడడ

94-195/516

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:91-4-186
వయససస:72
లస: పప
94-195/517

భరస : జగననమహనరరవప సవ రస
ఇసటట ననస:91-4-187
వయససస:68
లస: ససస స
94-195/519

94-195/497

భరస : ససబబబరరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:91-4-184
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91-4-186
వయససస:40
లస: పప

భరస : గసగధర రరవప ధనకకసడ
ఇసటట ననస:91-4-186
వయససస:37
లస: ససస స
7446 JBV0986042
పపరర: పసడయపవద ఘటప

7432 NDX1254267
పపరర: రరజజశ రరడడడ జసగ

7424 NDX2330827
పపరర: రవ కలమమర రరడడ జజననల

భరస : వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:91-04-183
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలసరశమ మబటటట
ఇసటట ననస:91-4-185
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:91-4-186
వయససస:73
లస: ససస స
7443 NDX2708550
పపరర: వనసకట లకడమ ధనకకసడ

94-195/499

తసడడ:డ కజశవ రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:91-4-185
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరరససహ రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:91-4-185
వయససస:53
లస: పప
7440 AP151010531154
పపరర: జయలకడమ గగలర పపడడ

7429 NDX2331064
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ ఈమన

94-195/494

తసడడ:డ వరర రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:91-4-180
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:91-4-184
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-184
వయససస:18
లస: ససస స
7437 NDX1756560
పపరర: కజశవ రరడడడ కకల

94-195/496

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:91-4-183
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:91-4-184
వయససస:26
లస: పప
7434 NDX2896744
పపరర: శరరష బబ లర

7426 NDX2330934
పపరర: ధనలకడమ ఈమన

7421 NDX2330645
పపరర: వరర రరడడడ జజననల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:91-4-179
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:91-4-183
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:91-04-183
వయససస:22
లస: పప
7431 NDX1253558
పపరర: జరజపరల రరడడడ జసగ

94-195/493

భరస : వరరరరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:91-4-180
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:91-4-183
వయససస:21
లస: ససస స
7428 NDX2332427
పపరర: చరణ కలమమర రరడడ ఈమన

7420 NDX0590968
పపరర: శకనవరస వనదసల

7445 JBV0988568
పపరర: మకదసల ఘటప

94-195/518

తసడడ:డ నరససపహమమరరస ఘటట స
ఇసటట ననస:91-4-189
వయససస:36
లస: ససస స
94-195/520

7448 JBV0987941
పపరర: అరరణ బబ డడ పరటట

94-195/521

భరస : చసదడశశఖర ఆజజద
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:40
లస: ససస స
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7449 JBV0984229
పపరర: కకటటశశరమమ బబ డడ పరటట

94-195/522

భరస : సరపబడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:69
లస: ససస స
7452 JBV0984211
పపరర: సరపబడడడ బబ డడ పరటట

94-195/525

7453 NDX3079241
పపరర: మలర యఖ అనసమల

94-195/527

7456 NDX2332120
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ ఇనగసటట

తసడడ:డ మధసససదన సతఖ పడసరద కరర
ఇసటట ననస:91-4-192
వయససస:30
లస: ససస స

7459 AP151010531294
పపరర: నతగలకడమ కరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస కరర
ఇసటట ననస:91-4-192
వయససస:71
లస: పప

94-195/528

7465 NDX1312032
పపరర: రరజఖలకకమ సససగర రరడడ

7454 NDX2332534
పపరర: వనసకట లకడమ ఇనగసటట

7457 NDX2809457
పపరర: లకడమ వక

94-195/530

94-195/831

7463 NDX2896561
పపరర: రసగయఖ బసడర

94-195/534

7466 NDX0428557
పపరర: వనసకటలకడమ మమరస

94-195/537 7469 NDX1312040
7468 NDX0437103
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప మమరస
పపరర: పపనతన రజడడ క సససగరరడడడ

భరస : కకసడ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-195
వయససస:57
లస: ససస స
7473 NDX1311943
పపరర: రరజశక నసడసరర
తసడడ:డ మదన మహన నసడసరర
ఇసటట ననస:91-4-196
వయససస:26
లస: ససస స

7471 JBV0982926
పపరర: జయలకడమ నతగళళ

7474 JBV2561710
పపరర: పడమలమరరణణ నసడసరర

తసడడ:డ మదనమహన నసడసరర
ఇసటట ననస:91-4-196
వయససస:28
లస: పప

94-195/540

తసడడ:డ అపషలరరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:91-4-196
వయససస:57
లస: పప

7472 NDX1311950
పపరర: రఘబ రరమయఖ నతగళర

94-195/541

తసడడ:డ అననమమమయమఖ నతగళర
ఇసటట ననస:91-4-195
వయససస:80
లస: పప
94-195/543

భరస : మదన మహన నసడసరర
ఇసటట ననస:91-4-196
వయససస:53
లస: ససస స

94-195/545 7477 JBV2561728
7476 NDX1311927
పపరర: సరథదశ వశశమహన నసడసరర
పపరర: మదన మహన నసడసరర

94-195/538

తసడడ:డ రమ రరడడడ సససగరరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:39
లస: పప

భరస : రఘబరరమయఖ నతగళళ
ఇసటట ననస:91-4-195
వయససస:77
లస: ససస స
94-195/542

94-195/535

భరస : చనన కకటయఖ మమరస
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకకటయఖ మమరస
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:39
లస: పప
94-195/539

94-195/832

తసడడ:డ మబకససటట బసడర
ఇసటట ననస:91-4-193
వయససస:65
లస: పప

7467 NDX0437301
పపరర: నతరరయణరరవప మమరస

7470 NDX1311935
పపరర: నతగమమ కలపషనగరరర

94-195/531

తసడడ:డ రతస యఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:91-4-192
వయససస:30
లస: పప

భరస : పపనతన రరడడ
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:35
లస: పప

94-195/830

7460 NDX2329290
పపరర: చలమయఖ చచనసనపరటట

భరస : ఎస వ హనసమసత రరవప మమరస
ఇసటట ననస:91-4-194
వయససస:34
లస: ససస స
94-195/536

94-195/526

భరస : శకనవరస రరడడడ వక
ఇసటట ననస:91-4-190/A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలబబజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:91-4-192
వయససస:18
లస: ససస స
94-195/533

94-195/524

భరస : మసరసన రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:91-4-190A
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మదసససదన సతఖపడసరద
ఇసటట ననస:91-4-192
వయససస:63
లస: ససస స

94-195/532 7462 NDX3193133
7461 NDX2521391
పపరర: మధసససదన సతఖ పడసరద కరర
పపరర: శక లకడమ తమమశశటట

7464 NDX1423581
పపరర: ధనలకడమ మమరస

94-195/829

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:91-4-190A
వయససస:32
లస: పప
94-195/529

7451 JBV0987859
పపరర: చసదడశశఖర అజజద బబ డడ పరటట

తసడడ:డ సరసబరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇలర యఖ అనసమల
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:75
లస: పప

భరస : పపలమర రరడడడ నసదతఖల
ఇసటట ననస:91-04-190A
వయససస:53
లస: ససస స
7458 NDX0617043
పపరర: సషసదన కరర

94-195/523

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరరడడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:91-4-190
వయససస:80
లస: పప
7455 NDX2332781
పపరర: మహ లకడమ నసదతఖల

7450 NDX2330538
పపరర: శకనవరస రరడడడ వరకర

7475 AP151010531394
పపరర: జనతరబనమమ నసడసరర

94-195/544

భరస : అపషలరరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:91-4-196
వయససస:85
లస: ససస స
94-195/546

7478 NDX3143260
పపరర: లల తతట

94-49/875

భరస : అసజయఖ తతట
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: ససపసడయ పసడపడత
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94-195/547

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ పసడపడత
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:25
లస: ససస స
94-195/550

తసడడ:డ రరమరరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:51
లస: పప

7483 NDX3141520
పపరర: శకనవరస రరవప తతకజలమ

94-195/835

భరస : శకనవరస రరవప తతకజలమ
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:39
లస: ససస స

7486 NDX3218112
పపరర: ససరరఠర తతకజలమ

94-195/833

94-195/552

తసడడ:డ హనసమసతయఖ సప మరగతషల
ఇసటట ననస:91-4-199
వయససస:91
లస: పప

7489 NDX0883694
పపరర: ససతతరరవమమ దడవళళ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దడవళర
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:24
లస: పప

7492 NDX3220522
పపరర: రమమదడవ బతష
స ల

తసడడ:డ అసజ రరడడడ బటటటల
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:40
లస: పప

7495 NDX3239464
పపరర: రమదడవ బటటటల

94-195/834

7487 AP151010531011
పపరర: లకడమ పరమమశశరమమ
సప మరగతషల
భరస : కకషరమమరరస సప మరగతషల
ఇసటట ననస:91-4-199
వయససస:66
లస: ససస స

94-195/551

94-195/557

7490 NDX2220895
పపరర: కళళఖణ దడవలర

94-195/558

తసడడ:డ నరసససహరరవప దడవలర
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:22
లస: పప
94-195/879

భరస : బబదద రరడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:35
లస: ససస స
94-195/883

7484 NDX3103579
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

94-195/836

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:42
లస: ససస స
94-195/559

94-195/549

తలర : పదతమవత తతకల
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతకజలమ
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:38
లస: ససస స

7488 AP151010531019
పపరర: కకషరమమరరస సప మరగతషల

7481 NDX1565649
పపరర: కజశవ నతగర రరడడ పసడపరరస

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబచచయఖ తతకజలమ
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:44
లస: పప

7485 NDX3141959
పపరర: ససరరఠర తతకజలమ

7494 NDX3228103
పపరర: బడడ రరడడడ బటటటల

94-195/548

భరస : శకనవరసరరడడడ పసడపరరస
ఇసటట ననస:91-4-197
వయససస:47
లస: ససస స

7482 NDX0941393
పపరర: శకనవరసరరడడడ పసడపరరస

7491 NDX2028554
పపరర: శవ గగపస దడవళర

7480 NDX0941948
పపరర: పదతమవత పసడపరరస

7493 NDX3220530
పపరర: బబదద రరడడడ బతష
స ల

94-195/880

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:40
లస: పప
94-195/884

7496 JBV0983239
పపరర: హహమలత గగళళమమడడ

94-195/560

భరస : బడడ రరడడడ బటటటల
ఇసటట ననస:91-4-204
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జ.యస. కజ. హరనతధబబబబ గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:91-4-205
వయససస:69
లస: ససస స
7499 AP151010531555
పపరర: జయపడకరష జజననలగడడ

తసడడ:డ యస.కజ. హరనతధబబబబ గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:91-4-205
వయససస:38
లస: పప

94-195/562
7498 JBV0983247
పపరర: యస. కజ. హరనతధబబబబ
గగళళమమడడ
తసడడ:డ లకకమనరససపహరరవప గగళళమమడడ
ఇసటట ననస:91-4-205
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ యయససకకప
ఇసటట ననస:91-4-218
వయససస:55
లస: పప

7500 NDX2952752
పపరర: వనసకట రరమ శరససస స లసక

7501 NDX2760577
పపరర: ఉమ గసజ

7502 NDX2803427
పపరర: చటటటకలమమరర వరవలర

7497 JBV0983437
పపరర: రవకకరణ గగళళమమడడ

94-195/561

94-182/1560

తసడడ:డ పసద రరమ కకషర శరససస స
ఇసటట ననస:91-4-440
వయససస:51
లస: పప
7503 NDX2812345
పపరర: హరర రసజన దదమమమటట

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:91-4-1104
వయససస:41
లస: ససస స
94-32/1352

7504 NDX2332807
పపరర: వసశ కకషర రరడడడ పప లక

తసడడ:డ రరజ రరఘవనసదడ రరవప దదమమమటట
ఇసటట ననస:91-5-206/202
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:91-5-208
వయససస:21
లస: పప

7506 NDX1314129
పపరర: రతన జజఖత గజరర

7507 NDX1314186
పపరర: ఝమనస రరణణ గజరర

తసడడ:డ మననరసజన బబబబ గజరర
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:36
లస: ససస స

94-32/1351

94-195/566

భరస : పసటర గజరర
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:47
లస: ససస స

94-195/563

94-42/843

భరస : హరర రసజన దదమమమటట
ఇసటట ననస:91-5-206
వయససస:39
లస: ససస స
94-195/564

7505 NDX2330959
పపరర: భరత తడజ రరడడ పప లక

94-195/565

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:91-5-208
వయససస:23
లస: పప
94-195/567

7508 NDX2330793
పపరర: పసచచమమ అసగడక

94-195/568

భరస : నతగజశశర రరవప అసగడక
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:48
లస: ససస స
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7509 NDX2330868
పపరర: శవ కకషర అసగడడ
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94-195/569

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:30
లస: పప
7512 NDX0689190
పపరర: ససరఖ కలమమరర యగదతసస

94-195/572

94-195/575

94-195/837

7516 NDX1565672
పపరర: ససరఖ కలమమరర మమమలర పలర

7519 NDX2721736
పపరర: కకరణ కలమమర సమమసతర

94-195/579

7522 NDX2220887
పపరర: వనద వననల జజననలగడడ

తసడడ:డ కకప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-5-218
వయససస:55
లస: పప

7527 NDX2171270
పపరర: శకనవరసస బతష
స ల

7528 NDX3011418
పపరర: కకషరవనణణ తషరక

94-195/585

94-195/838

94-195/580

94-196/930

7531 NDX2963593
పపరర: జహనతర మహమమద

94-196/931

భరస : ఖససస
ఇసటట ననస:91-5-220
వయససస:44
లస: ససస స

94-195/588
7533 NDX1774737
పపరర: వనసకట అలవనలల
మసగతతయమరమమ యరరకపరతషడన
భరస : వనసకట రరవప యరరకపరతషడన
ఇసటట ననస:91-5-221
వయససస:76
లస: ససస స

7534 NDX1774778
పపరర: వశశనతధ కకలవననసన
తసడడ:డ సతఖ శకనవరస కకలవననసన
ఇసటట ననస:91-5-221
వయససస:24
లస: పప

7536 AP151010531514
పపరర: అసజననయపడసరద కకలవననసన

7537 JBV0988758
పపరర: వనసకట రమణతరరవప కకలవననసన

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప
ఇసటట ననస:91--5-221
వయససస:59
లస: పప

94-195/577

7520 NDX1314152
పపరర: ససతమహలకకమ గబతకకసడ

94-195/578

7523 NDX1311869
పపరర: వనదవదఖ జజననలగడడ

94-195/581

తసడడ:డ మణణపక
డ రష కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-5-218
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91--5-221
వయససస:81
లస: పప

94-195/584

భరస : శకనవరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-5-219
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకకససరర
ఇసటట ననస:91-5-220
వయససస:42
లస: పప

94-196/19

7517 NDX1565656
పపరర: మమమళరపలర శకనవరస

భరస : గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:91-5-217
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప తషరక
ఇసటట ననస:91-5-219
వయససస:30
లస: ససస స
94-195/587

94-195/574

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-5-216
వయససస:37
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:91-5-219
వయససస:44
లస: పప

7514 AP151010531047
పపరర: ససశల కరలలవ

94-195/583 7526 NDX2171288
7525 NDX0476739
పపరర: మణణ పడకరష కలమమర జజననలగడడ
పపరర: అసజల బతష
స ల

భరస : మణణ పడకరష కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-5-218
వయససస:49
లస: ససస స

7530 NDX2330306
పపరర: సరశమ అయఖపష కకకససరర

94-195/576

తసడడ:డ మన పడకరష కలమమర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91-5-218
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/582

94-195/571

భరస : లకడమపపరరవనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-5-212
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమకరసత
ఇసటట ననస:91-5-216
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ
ఇసటట ననస:91-5-217
వయససస:44
లస: పప
7524 NDX1311729
పపరర: వజయజజఖత జజననలగడడ

94-195/573

భరస : ససబబబ రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-5-216
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవనఖనబ న శరమ
ఇసటట ననస:91-5-216
వయససస:20
లస: ససస స
7521 NDX1314145
పపరర: గగవసద రరడడడ గబతకకసడ

7513 NDX0688804
పపరర: పకదదశ రరజ యగదతసస

7511 NDX2332492
పపరర: నతగజశశర రరవప అసగడడ

తసడడ:డ శశషయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అచతచ రరవప యగదతసస
ఇసటట ననస:91-5-211
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మమమళర పలర
ఇసటట ననస:91-5-216
వయససస:28
లస: ససస స
7518 NDX2819670
పపరర: గగరర మమటటటట

94-195/570

తసడడ:డ పసటర గజరర
ఇసటట ననస:91-5-209
వయససస:41
లస: పప

భరస : పకదదశ రరజ యగదతసస
ఇసటట ననస:91-5-211
వయససస:34
లస: ససస స
7515 NDX2452159
పపరర: సశరరప పలలర దసబల

7510 NDX1314111
పపరర: మననరసజన బబబబ గజరర

7529 NDX2330330
పపరర: శవ కలమమరర కకకససరర

94-195/586

భరస : సరశమ అయఖపష కకకససరర
ఇసటట ననస:91-5-220
వయససస:37
లస: ససస స
7532 NDX2963601
పపరర: సప న మహమమద

94-196/1046

తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:91-5-220
వయససస:23
లస: ససస స
94-195/589

7535 NDX2489904
పపరర: ఆసజననయ పడసరద కకలవననసన

94-195/590

తసడడ:డ వనసకట రమణతరరవప కకలవననసన
ఇసటట ననస:91-5-221
వయససస:54
లస: పప
94-196/20

7538 NDX3101060
పపరర: మమమకజల దదనకర కరరక

94-195/839

తసడడ:డ జజన పడసరద కరరక
ఇసటట ననస:91-5-222
వయససస:30
లస: పప
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94-196/21

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:49
లస: ససస స
94-196/24

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:84
లస: ససస స
94-196/932

94-195/591

7546 NDX2790707
పపరర: అనత మసడవ

7549 JBV0983072
పపరర: అరరణ ఎనసమబల

94-195/594

7552 NDX2746238
పపరర: బబడమయఖ చలసకలరర

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:27
లస: ససస స
7557 NDX1565789
పపరర: మమబబనన షపక

7555 NDX3287349
పపరర: ధరణణ కకలల

94-196/28

7558 NDX1565730
పపరర: లకడమ దడవ కకలలర

భరస : శక రరమ చసదడమమరరస దదడ ణసరరజ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:65
లస: ససస స
94-196/34

7564 NDX1905514
పపరర: శవ కకషర కకలలర
తసడడ:డ రరమలసగయఖ కకలల
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:24
లస: పప

7566 NDX1565755
పపరర: వననద కలమమర కకలలర

7567 NDX1565748
పపరర: మహహష బబబబ కకలలర

94-196/37

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:29
లస: పప

94-196/26

7547 NDX3121266
పపరర: లలహహత రరడడడ బటటటల

94-47/1221

7550 NDX2489797
పపరర: శకచరణరరడడడ మమనసమబల

94-195/593

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమనసమబల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:20
లస: పప
94-195/840

7553 NDX2896181
పపరర: సరరరరజ నవరజ మహమమద

94-195/841

భరస : మబనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:33
లస: ససస స
94-195/895

7556 NDX2188176
పపరర: ససశశశత గడబస

94-196/27

తసడడ:డ రమమష కలమమర గడబస
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:28
లస: ససస స
94-196/29

7559 NDX2098961
పపరర: శవ కరమమశశరర గడతఎస

94-196/30

భరస : రమమశ కలమమర గడతఎస
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:51
లస: ససస స
94-196/32

భరస : వనసకటటసశరరర కసబబల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట శక రరమ చసదడమమరరస దదడ ణసరరజ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:27
లస: పప

94-195/592

భరస : రరమ లసగయఖ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:49
లస: ససస స

94-196/31 7561 NDX2343366
7560 NDX1729286
పపరర: వనసకట శశషష కలమమరర దదడ ణసరరజ
పపరర: వరమమ కసబబల

7544 AP151010531028
పపరర: బసవపపననయఖ తడపపరననన�

తసడడ:డ శకధర బటటటల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహహశ బబబబ కకలల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరర రరజ
నవరజ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:35
లస: ససస స

7563 NDX1729229
పపరర: వనసకట పదతమవత దదడ ణసరరజ

94-196/933

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:42
లస: పప
94-195/842

94-196/23

తసడడ:డ పరసదతమయఖ�
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ ఏనసమబల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరడడడ ఏనసమబల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:46
లస: పప
7554 NDX2746212
పపరర: కకటటశశరర చలస కలరర

94-196/25

భరస : కకటటశశర రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:91-5-223
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ యయనసమబల
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:22
లస: ససస స
7551 JBV0983064
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఎనసమబల

7543 NDX0476796
పపరర: ససబబబరరవప దడవననన

7541 NDX2065846
పపరర: ఝమనస లకడమ మసడవ

భరస : వరయఖ చచదరర మసడవ
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ మసడవ
ఇసటట ననస:91-5-223
వయససస:72
లస: పప
7548 NDX2356186
పపరర: శకవఢఖ యయనసమబల

94-196/22

భరస : బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:91--5-223
వయససస:65
లస: ససస స

7542 AP151010531136
పపరర: లకడమపరరశత కకలర �

7545 NDX2791283
పపరర: వరయఖ చచదరర మసడవ

7540 AP151010531140
పపరర: కకషరకలమమరర తడపపరననన

7562 NDX1775511
పపరర: వనసకరయమమ సససగరరరడడడ

94-196/33

భరస : పకకరర రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:68
లస: ససస స
94-196/35

7565 NDX1900225
పపరర: శరత బబబబ పచచవ

94-196/36

తసడడ:డ వనసకట రరవప పచచవ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:27
లస: పప
94-196/38

7568 NDX2188192
పపరర: ఫణణభమషణ గడబస

94-196/39

తసడడ:డ రమమష కలమమర గడబస
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:30
లస: పప
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7569 NDX1565797
పపరర: సరరరరజ నవరజ మహమమద

94-196/40

తసడడ:డ మబనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:34
లస: పప
7572 NDX2188200
పపరర: రమమష కలమమర గడబస

94-196/41

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉలగడల
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:41
లస: పప
94-196/43

తసడడ:డ శకకకషరమమరరస గడబస
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:53
లస: పప
7575 NDX1565763
పపరర: లసగయఖ కకలలర

7570 NDX1775438
పపరర: నతగజశశర రరవప ఉలగడల

94-196/46

తసడడ:డ లసగమయఖ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:79
లస: పప

7571 NDX1565722
పపరర: రరమ లసగయఖ కకలలర

94-196/42

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:54
లస: పప

7573 NDX1729260
పపరర: లకకమ నరసససహ శరమ గగలర పపడడ

94-196/44

7574 NDX1775347
పపరర: వనసకటటశశరరర కసబబల

తసడడ:డ శక రరమ చసదడమమరరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:91--5-225
వయససస:70
లస: పప

7576 NDX2963072
పపరర: నతగరసదడమమ బరరర

7577 NDX3139458
పపరర: ససబబ రరడడడ చలర

94-196/934

94-196/45

94-196/1047

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ చలర
ఇసటట ననస:91-5-225
వయససస:54
లస: పప
7580 NDX0085258
పపరర: భబగఖలకడమ బసడడ

తసడడ:డ వరరరఘవపలల రరఘవపలల
ఇసటట ననస:91-5-225 vamsy residency GFవయససస:41
లస: పప

94-196/936
7579 NDX3162880
పపరర: పపరర సరసశత ససభబషసణ
పసదలసక
భరస : శకనవరస రరవప కకసడవటట రరవప
ఇసటట ననస:91-5-225,GF-101,vamsi residen
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91--5-227
వయససస:35
లస: ససస స

7581 AP151010531074
పపరర: లలతతసబ బసడడ

7582 AP151010531018
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడ

7583 AP151010531015
పపరర: కకషరమమరరస బసడడ

7578 NDX3041720
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

94-196/935

94-196/48

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:91--5-227
వయససస:78
లస: ససస స
7584 NDX1311364
పపరర: దసరరర భవరన రరవపల

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:91--5-227
వయససస:45
లస: పప
94-196/51

భరస : నతగమలలశశరరరవప
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:26
లస: ససస స
7587 NDX0779934
పపరర: శవ నతగరరజ రరవపల�

94-196/54

94-196/57

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91--5-230
వయససస:55
లస: ససస స

7588 NDX0780825
పపరర: నతగమలలర శశర రరవప రరవపల�

7591 AP151010531144
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏకలల

94-196/938

7594 JBV0985804
పపరర: హహలలన రరణణ ఏకలల

94-196/55

7597 JBV0982298
పపరర: గగపరలరరవప కనకవలర
తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:91--5-230
వయససస:49
లస: పప

94-196/53

7589 NDX0591362
పపరర: రరమయఖ రరవపల�

94-196/56

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:63
లస: పప
94-196/58

7592 NDX2790970
పపరర: చననయఖ బదచబపపడడ

94-196/937

తసడడ:డ వనలర లననడ నయమ బదచబపపడడ
ఇసటట ననస:91-5-229
వయససస:34
లస: పప
94-196/59

భరస : దదనత రరజ
ఇసటట ననస:91--5-230
వయససస:45
లస: ససస స
94-196/61

7586 NDX0779819
పపరర: అనసతరరమబలల రరవపల�
భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:91--5-229
వయససస:91
లస: పప

తలర : దడనతరరజ యయకలల
ఇసటట ననస:91-5-229
వయససస:19
లస: ససస స
7596 AP151010531372
పపరర: శరరరదతరరణణ ఏకలల

94-196/52

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91--5-229
వయససస:81
లస: ససస స
7593 NDX2724235
పపరర: అ మమతవరరనణణ యయకలల

7585 NDX0591339
పపరర: మలలర శశరర కకటర �

94-196/50

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:91--5-227
వయససస:84
లస: పప

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:91--5-228
వయససస:30
లస: పప
7590 AP151010531308
పపరర: మనతకడ ఏకలల

94-196/49

94-196/47

7595 NDX2134047
పపరర: దదనమమ కనకవలర

94-196/60

భరస : గగపరల రరవప కనకవలర
ఇసటట ననస:91--5-230
వయససస:47
లస: ససస స
94-196/62

7598 AP151010531305
పపరర: ధదనరరజ ఏకలల

94-196/63

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91--5-230
వయససస:58
లస: పప
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94-196/939

తసడడ:డ రరజజష కలమమర దతనస
ఇసటట ననస:91-5-230
వయససస:20
లస: పప
7602 NDX1906561
పపరర: నవఖ కనకవలర

94-197/1081

94-196/65

94-196/67

94-196/70

94-196/73

తసడడ:డ వరరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:91--5-245
వయససస:52
లస: పప
7617 NDX1493881
పపరర: నతగ అసజన కలమమరర వజడల

94-196/76

94-196/79

94-196/82

భరస : రవ శసకర రరడడడ లలట గబసటటరర
ఇసటట ననస:91--5-251
వయససస:54
లస: ససస స

7607 NDX2491348
పపరర: లకడమ చతటర

94-196/66

7610 NDX1314160
పపరర: ఊమమడడ శశటట వర వనసకట రతన
సరగర
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:91--5-243
వయససస:59
లస: పప

94-196/69

7612 JBV0981639
పపరర: శకరరమదతతసతడయ
డ శరమ�
అయఖగరరర�
తసడడ:డ సప మ సససదరస�
ఇసటట ననస:91--5-244
వయససస:87
లస: పప

94-196/71

7613 NDX0817809
పపరర: భబవననశశరర సననపప�

94-196/72

7615 NDX0820076
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ సననపప�

94-196/74

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:91--5-245
వయససస:62
లస: ససస స

7618 NDX1283969
పపరర: వనసకటటశశర రజడకడ వజజడలమ

7621 NDX2494987
పపరర: షహనవజ షపక

7624 NDX0637835
పపరర: ఖసటటజజబబగస� షపక�

7627 AP151010531512
పపరర: రహహమబననసర షపక�
భరస : మహహయబదదబ న�
ఇసటట ననస:91--5-251
వయససస:83
లస: ససస స

7616 NDX1981712
పపరర: మతషన బబ డడ

94-196/75

భరస : బబబబ నరజసదడ పడసరద బబ డడ
ఇసటట ననస:91--5-246
వయససస:34
లస: ససస స
94-196/77

7619 NDX1463645
పపరర: రరజవ కలమమర గరడడస

94-196/78

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:91--5-246
వయససస:55
లస: పప
94-196/80

7622 NDX2494961
పపరర: దదల నవరజ పరరశన షపక

94-196/81

తసడడ:డ ఎస జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:29
లస: ససస స
94-196/83

భరస : అబబబల సతతసర�
ఇసటట ననస:91--5-251
వయససస:39
లస: ససస స
94-196/85

94-196/64

94-196/68

తసడడ:డ జలమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహమమద గగస�
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:37
లస: ససస స
7626 NDX2101996
పపరర: మలలర సవరర గయమఎస

7609 NDX1314178
పపరర: నరల శశటట శరరదత

7604 NDX0632075
పపరర: ససనతరజపన

భరస : వరర సరశమ చతటర
ఇసటట ననస:91-5-236
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజదసల రరడడడ
ఇసటట ననస:91--5-246
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహహయబదదబ న షపక�
ఇసటట ననస:91--5-249
వయససస:55
లస: పప
7623 NDX0637348
పపరర: రరకరసనత ఖమతతన� షపక�

94-197/34

తసడడ:డ చచసచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91--5-245
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:91--5-246
వయససస:46
లస: ససస స
7620 NDX0637645
పపరర: మహమమద గగస షపక�

7606 NDX2171338
పపరర: హహహమమవత నలర బబ యన

94-197/33

తసడడ:డ ఉమమ కరసత�
ఇసటట ననస:91--5-232
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రతన సరగర
ఇసటట ననస:91--5-243
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకరరమదతతసతడయ
డ శరమ
ఇసటట ననస:91--5-244
వయససస:77
లస: ససస స
7614 JBV0986570
పపరర: ససరఖపడకరష రరడడడ� పరలపరరస�

94-197/1106

భరస : కకషరమమరరస నలర బబ యన
ఇసటట ననస:91-5-235
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ చతటర
ఇసటట ననస:91-5-236
వయససస:58
లస: పప
7611 JBV2561447
పపరర: పదతమవత అయఖగరరర

7603 NDX2695005
పపరర: శశశత కనకవలర

7601 NDX1897604
పపరర: భవరన తతతనబబ యన

భరస : ఖమదర బబఊ తతతనబబ యన
ఇసటట ననస:91-5-230
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప కనకవలర
ఇసటట ననస:91-5-230
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రజపన
ఇసటట ననస:91--5-232
వయససస:35
లస: పప
7608 NDX2491363
పపరర: వరరసరశమ చతటర

94-196/1068

తసడడ:డ రరజ రతనస దతనస
ఇసటట ననస:91-5-230
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప కనకవలర
ఇసటట ననస:91-5–230
వయససస:24
లస: ససస స
7605 NDX1981530
పపరర: ఆదదనతరరయణ రజపన

7600 NDX3102365
పపరర: రరజజశ కలమమర దతనస

7625 NDX2101970
పపరర: సరవతడ కరర

94-196/84

భరస : భబససర రరడడడ కరర
ఇసటట ననస:91--5-251
వయససస:51
లస: ససస స
94-196/86

7628 NDX1409649
పపరర: అసర స షపక

94-196/87

తసడడ:డ జలమనబబషర షపక
ఇసటట ననస:91--5-251
వయససస:27
లస: పప
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7629 AP151010531471
పపరర: అబబబల సతతసర షపక

94-196/88

తసడడ:డ మహహఉదదబన షపక
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:50
లస: పప

7630 NDX2963080
పపరర: అబబబల నయళమ షపక

94-196/940

తసడడ:డ అబబబల సతస ర
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:18
లస: పప

7632 SQX1940030
పపరర: దదల నవరజ పరరశన షసజక

95-196/647

తసడడ:డ ఎస జలన బబషర షసజక
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:29
లస: ససస స

7633 NDX2157080
పపరర: అనసత లకడమ కటటపలర

94-196/91

భరస : రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:30
లస: ససస స

7636 JBV0983379
పపరర: శవపరరశత తమమమ

94-196/89

94-196/94

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:58
లస: ససస స

7639 JBV0986687
పపరర: మసగమమ తమమమ

94-196/92

94-196/97

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:26
లస: పప
7644 JBV0981993
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తమమమ

7642 NDX0761312
పపరర: శకనవరసరరవప పప ననగసటట

94-196/95

తసడడ:డ జగపతరరడడడ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:50
లస: పప

7645 NDX2343341
పపరర: వననమత రరడడ కరసస

94-196/98

94-196/93

7640 NDX1775602
పపరర: సతష కలమమర బతష
స ల

94-196/96

7643 NDX0688770
పపరర: రవసదడ బబబబ పప ననగసటట

94-196/99

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:37
లస: పప
94-196/101

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:91-5-254
వయససస:61
లస: పప

7647 NDX2380889
పపరర: ససవర రరడడడ తమమ

7637 NDX2343325
పపరర: వనసకట ససబబబయమమ కరసస

తసడడ:డ ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:33
లస: పప
94-196/100

94-196/90

భరస : వనసకట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:91-5-254
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జగపతరరడడడ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:65
లస: ససస స

7641 NDX1775743
పపరర: వనణబ జగదదష reddy తమమ

7634 NDX2157072
పపరర: నరసససహరరవప కటటపలర
తసడడ:డ గగవసదయఖ కటటపలర
ఇసటట ననస:91--5-252
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనపకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:41
లస: ససస స

7638 NDX0688788
పపరర: అకసమమ పప ననగసటట

95-196/646

తసడడ:డ జలమన బబషర షసజక
ఇసటట ననస:91-5-251
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కటటపలర
ఇసటట ననస:91--5-252
వయససస:31
లస: ససస స

7635 NDX0689299
పపరర: అనసరరధ పప ననగసటట

7631 SQX1940055
పపరర: షరనవరజ షసజక

94-196/102
7646 NDX0779884
పపరర: జగన మహన రరడడ భమమరరడడడ�

తసడడ:డ భమమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91--5-254
వయససస:64
లస: పప

94-197/35

తసడడ:డ వనసకజసస రవర రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:91-5-254
వయససస:26
లస: పప

1088 NDX0057893
పపరర: రరధ దసడత
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94-194/48

భరస : అసజ రరడడడ దసదత
ఇసటట ననస:89/1/20
వయససస:51
లస: ససస స

1089 NDX1154103
పపరర: నవన రరడకడ దసడత

94-194/49

1090 NDX0166355
పపరర: అసజ రరడడడ దసడ

94-194/50

తసడడ:డ అసజ రరడకడ దసదత
ఇసటట ననస:89/1/20
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భమషస రరడడడ దసదత
ఇసటట ననస:89/1/20
వయససస:56
లస: పప
1093 NDX2587913
పపరర: మణణకసఠ యశస

భరస : యస యస యస నతరరయణ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:89/1/21
వయససస:30
లస: ససస స

94-194/52
1092 NDX1978198
పపరర: యస యస యస నతరరయణ
గగటటటపరటట
తసడడ:డ గగపరల రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:89/1/21
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:89-1-23 LIGH 266
వయససస:19
లస: పప

1094 NDX2649341
పపరర: వనసకట రమణ యశస

1095 NDX2649655
పపరర: రమమష బబబబ యశస

1096 NDX2739118
పపరర: మలర కరరరర న యశస

1091 NDX1978180
పపరర: షపహనతజ షపక

భరస : రమమష బబబబ యశస
ఇసటట ననస:89-1-23 LIGH 266
వయససస:38
లస: ససస స

94-194/51

94-193/1175

తసడడ:డ కకసడల రరవప గరసధద
ఇసటట ననస:89-1-23 LIGH 266
వయససస:45
లస: పప

94-194/1137

94-32/990

94-194/1231

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:89-1-23 , L IG H 256
వయససస:18
లస: పప
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1097 NDX2322287
పపరర: అనత మమకర
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94-194/53

భరస : శకనవరస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:41
లస: ససస స
1100 NDX2807642
పపరర: ససరరఖవత పటబటబ

94-194/1233

94-194/1236

94-194/58

తసడడ:డ చనససబబబరరడడడ యనన
ఇసటట ననస:89/1/29
వయససస:37
లస: పప

1104 NDX0639799
పపరర: వనసకట రమమదడవ దతమమరర

1107 JBV2550697
పపరర: శవమమధవరరడడడ యనన

94-194/994

1110 NDX1573543
పపరర: ఫణణ రరజజష రరడడడ

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:89-1-31
వయససస:38
లస: పప

1113 NDX2746477
పపరర: అసజన కలమమరర శకరరస

94-194/1242

1116 SQX1965227
పపరర: నతగజశశర రరవప శకరరస

94-194/61

తసడడ:డ టట జజసఫ ససవరర రరజ తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89/1/32
వయససస:75
లస: పప

1119 NDX2412914
పపరర: జజకబ ససవరరరరజ తతళళ
ర రర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:89-1-33
వయససస:50
లస: పప

94-194/1072

1125 SQX2543353
పపరర: ససధకర రరడడడ శరరపపరపప
తసడడ:డ గగపరలరరడడడ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:89-1-35
వయససస:52
లస: పప

1105 NDX1573535
పపరర: ఫణణ హరరష రరడడడ మమనస

94-194/57

1108 JBV2551059
పపరర: చనససబబబరరడడడ యనన

94-194/60

1111 NDX2863967
పపరర: రజన యనన

94-194/1237

భరస : శవ మమధవ రరడడ యనన
ఇసటట ననస:89-1-29
వయససస:38
లస: ససస స
94-194/1240

1114 NDX2746451
పపరర: నతగజశశర రరవప శకరరస

94-194/1241

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:89-1-31
వయససస:39
లస: పప
95-194/657

1117 NDX3176088
పపరర: నగజశశరరరవప శకరరస

94-194/1243

తసడడ:డ సదతశవరరవప శకరరస
ఇసటట ననస:89-1-31 PLOT NO 258
వయససస:38
లస: పప
94-194/1102

1120 JBV0987966
పపరర: యశశదరరణణ వనపపరర

94-194/62

భరస : ఆపజననయకకషరవరపడసరద వనపపరర
ఇసటట ననస:89/1/33
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/1138

తసడడ:డ కకషర వరపడసరద వనపపరర
ఇసటట ననస:89-1-33
వయససస:19
లస: పప
95-175/1076

94-194/1235

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-29
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ ససవరర రరజ తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89-1-32
వయససస:61
లస: పప

94-194/986 1122 NDX2633949
1121 JBV0986992
పపరర: ఆపజననయకకషరవరపడసరద వనపపరర
పపరర: అభనవ వనపపరర

భరస : ససధకర రరడడడ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:89-1-35
వయససస:37
లస: ససస స

94-194/59

తసడడ:డ సదతశవ రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:89-1-31
వయససస:38
లస: పప

1118 NDX1272178
పపరర: జకకబ ససవరర రరజ తళళర రర

1102 NDX2741494
పపరర: రతతనవత పససమరరస

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మమనస
ఇసటట ననస:89/1/29
వయససస:27
లస: పప

భరస : సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:89-1-31
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-1-31
వయససస:31
లస: ససస స

1124 SQX2531606
పపరర: జజనకక దడవ శరరపపరపప

94-194/56

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-29
వయససస:25
లస: పప
94-186/1297

94-194/1232

తసడడ:డ రరమయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనససబబబరరడడడ యనన
ఇసటట ననస:89/1/29
వయససస:43
లస: పప

భరస : చనససబబబరరడడడ యనన
ఇసటట ననస:89-1-29
వయససస:67
లస: ససస స

1115 NDX2746386
పపరర: వరణణ అనసష శకరరస

94-194/1234

భరస : రమమష దతమమరర
ఇసటట ననస:89/1/29
వయససస:42
లస: ససస స

1106 JBV0988592
పపరర: శకకరసత రరడడడ యనన

1112 NDX2794998
పపరర: నతగజశశర రరవప శకరరస

1101 NDX2746436
పపరర: కకషరవనణణ పటబటబ

1099 NDX2741486
పపరర: ససరరఖవత పససమరరస

భరస : రరమయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటబ రరమయఖ
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:34
లస: పప

1109 JBV0988584
పపరర: హహహమమవత యనన

94-194/55

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మమకర
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:89-1-24
వయససస:56
లస: ససస స
1103 NDX2746394
పపరర: బమ శసకర పటబటబ

1098 NDX2322196
పపరర: శకనవరస రరవప మమకర

1123 NDX3298072
పపరర: ససధకర రరడడడ శరరపపరపప

94-198/1137

తసడడ:డ గగపరల రరడడ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:89-1-35
వయససస:45
లస: ససస స
95-178/1318

1126 JBV0985242
పపరర: వనసకటఅనపతలకడమ యయరరవ

94-194/63

భరస : శకనవరసరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:89/1/36
వయససస:34
లస: ససస స
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1127 JBV0985259
పపరర: సరగజన యయరరవ
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94-194/64

భరస : జయపడకరష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:89/1/36
వయససస:62
లస: ససస స
1130 NDX3046208
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర
జలలర లమమడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలలర లమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-39
వయససస:23
లస: పప
1133 SQX1965326
పపరర: మసరసన వల పఠరన

1128 JBV0985234
పపరర: శకనవరసరరడడడ యయరరవ

94-194/65

తసడడ:డ జయపడకరష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:89/1/36
వయససస:42
లస: పప
94-194/1244

1131 NDX3049434
పపరర: అశశన పసడయ జలలర లమమడడ

తసడడ:డ జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-1-40
వయససస:41
లస: పప

94-194/1245

94-194/66

1132 NDX2808392
పపరర: మసరసన వల పటబన

94-194/1246

తసడడ:డ జజన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:89-1-40
వయససస:41
లస: పప

1134 NDX2322709
పపరర: రజన కలమమరర కకలర పర

94-194/191

భరస : శరఖమ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:89-1-41
వయససస:42
లస: ససస స

1136 NDX2320208
పపరర: లకడమ పడసనన ససరపప రరడడ

1135 NDX2364347
పపరర: శరఖమ కలమమర కకలర పర

94-194/1247 1138 NDX3200532
1137 NDX2947232
పపరర: వనసకట ససబబబలల ససరపపరరడడ
పపరర: జబన షసజక

94-198/1027

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-43
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షసజక
ఇసటట ననస:89-1-44
వయససస:39
లస: ససస స

1139 NDX3160157
పపరర: జబన షసజక

1140 NDX3169505
పపరర: ఇరరనద అహమమద షసజక

1141 NDX3177565
పపరర: ఇరరనద అహమమద షసజక

భరస : మసరసన షరరఫ షసజక
ఇసటట ననస:89-1-44
వయససస:39
లస: ససస స
1142 NDX2896579
పపరర: ససతమమ నలర మలలపప
భరస : ససబబరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:89-1-46
వయససస:68
లస: ససస స
1145 NDX2896546
పపరర: దదవఖ పసడయసకర పపలమ

94-194/1251

94-194/68

భరస : బబలకకషర�
ఇసటట ననస:89-1-49
వయససస:50
లస: ససస స
1151 NDX2489722
పపరర: రరజజశశరర దడవలసక

తసడడ:డ హనమరరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:89/1/54
వయససస:40
లస: పప

94-194/1249

94-194/69

1146 NDX2896520
పపరర: జ ఏస ఏస పస సస శశఖర రరడడ
పపలమ
తసడడ:డ ససబబ రరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:89-1-46
వయససస:23
లస: పప

94-194/1252

1149 NDX2794287
పపరర: కకటటశశర రరవప చససడసరర

94-194/1253

1152 JBV0986125
పపరర: రమమదడవ దడవగరరర

1155 NDX1763268
పపరర: భగవరన పడసరద వరదత
తసడడ:డ వరసస దడవపలల వరడ
ఇసటట ననస:89-1- 56
వయససస:58
లస: పప

94-194/1250

1147 JBV2551257
పపరర: ససబబబయమమ చచరరకకరర

94-194/67

భరస : రఘనతధరరవప చచరరకకరర
ఇసటట ననస:89/1/47
వయససస:57
లస: ససస స
1150 NDX2793511
పపరర: సరసశత చససడసరర

94-194/1254

భరస : కకటటశశర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:89-1-52
వయససస:35
లస: ససస స
94-194/70

భరస : భబససరరరడడర దడవగరరర
ఇసటట ననస:89/1/54
వయససస:36
లస: ససస స
94-194/72

1144 NDX2896603
పపరర: అదద లకడమ పపలమ
భరస : ససబబరరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:89-1-46
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరర
ఇసటట ననస:89-1-52
వయససస:41
లస: పప

భరస : పడసరద కలమమర దడవలసక
ఇసటట ననస:89-1-54
వయససస:29
లస: ససస స
1154 JBV0985754
పపరర: భబససరరరడడర దడవగరరర

1143 NDX2896538
పపరర: ససబబరరడడడ పపలమ

94-198/1030

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షసజక
ఇసటట ననస:89-1-44
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ రరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:89-1-46
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరడడడ పపలమ
ఇసటట ననస:89-1-46
వయససస:24
లస: ససస స
1148 NDX0843102
పపరర: మమధవలత కకసనస�

94-198/1029

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ షసజక
ఇసటట ననస:89-1-44
వయససస:19
లస: పప
94-194/1248

94-194/1101

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:89-1-41
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరడడడ ససరపప రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-43
వయససస:21
లస: ససస స
94-198/1028

94-194/666

తసడడ:డ మపగలమనతయక� �
ఇసటట ననస:89-1-38
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలలర లమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-39
వయససస:20
లస: ససస స
95-194/658

1129 JBV0988873
పపరర: రవనతయక� బబణతవత�

1153 JBV0986141
పపరర: హనసమమయమమ దడవగరరర

94-194/71

భరస : హనమరరడడడ దడవగరరర
ఇసటట ననస:89/1/54
వయససస:61
లస: ససస స
94-196/598

1156 JBV0986455
పపరర: నరజ పపలగడడ

94-194/73

తసడడ:డ వనసకటఉదయ భబససర శరమ పపలగడడ
ఇసటట ననస:89/1/60
వయససస:40
లస: ససస స
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1157 JBV0985523
పపరర: వనసకటఉదయ భబససర శరమ
పపలగడడ
తసడడ:డ మసగపతరరవప పపలగడడ
ఇసటట ననస:89/1/60
వయససస:77
లస: పప

94-194/74

1160 JBV0986935
పపరర: ససతతరరవమమ మబననసగర

94-194/78

94-194/81

94-194/83

94-196/601

94-194/921

94-194/1140

94-194/86

తసడడ:డ రరమమరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-70
వయససస:22
లస: పప

1170 NDX1320704
పపరర: చడజరరర లకకమనతరరయణ

1173 JBV0983924
పపరర: చచపచసరరమయఖ దసరర స

1176 NDX2681385
పపరర: హసన బబగ మహమమద

1179 NDX2751386
పపరర: శవ పడసరద రరవప నసనన

94-194/87

1182 NDX1573576
పపరర: అసజనత దడవ మమమడడ

94-196/602

1185 NDX1573584
పపరర: మమమడడ రరమమ రరవప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-70
వయససస:47
లస: పప

1165 AP151010276452
పపరర: గరయతడసశరరప మమరరకపపడడ

94-194/82

1168 NDX1320670
పపరర: చడజరరర భబరత దడవ

94-196/600

1171 NDX1130517
పపరర: వజయలకడమ దడవరపలర

94-194/920

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-65
వయససస:52
లస: ససస స
94-194/85

1174 NDX1775826
పపరర: నతజనన బబేడగస

94-169/984

భరస : హసన బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:89-1-68
వయససస:39
లస: ససస స
94-194/1141

1177 NDX1776154
పపరర: ఫరతమబననసర బబేడగస

94-196/850

భరస : సతస ర బబగ అబబబల
ఇసటట ననస:89-1-68
వయససస:72
లస: ససస స
94-194/1256

1180 NDX2733483
పపరర: ససతతమహలకడమ నసనన

94-194/1507

భరస : వనసకయఖ నసనన
ఇసటట ననస:89-1-69
వయససస:69
లస: ససస స
94-194/88

భరస : రరమమ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-70
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/90

94-194/80

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-1-64
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:89-1-69
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-70
వయససస:24
లస: ససస స
1184 NDX2324929
పపరర: అరరణ సరయ మమమడడ

94-194/84

తసడడ:డ సతస ర బబగ అబబబల
ఇసటట ననస:89-1-68
వయససస:51
లస: పప

భరస : పరమబలయఖ చననస చచటట
ఇసటట ననస:89-1-69
వయససస:82
లస: ససస స
1181 NDX1823385
పపరర: హరరక మమమడడ

1167 NDX0880492
పపరర: ససతతపతరరవప మమరరకపపడడ

1162 JBV0986810
పపరర: కకషరకకషప ర రరడడడ మబననసగర

తసడడ:డ ససతతపతరరవప� మమరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:89/1/64
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ దసరర స
ఇసటట ననస:89/1/67
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబగ అబబబల
ఇసటట ననస:89-1-68
వయససస:78
లస: పప
1178 JBV0985275
పపరర: వనసకరయమమమ చననస చడటట

94-194/1255

తసడడ:డ వనసకట రరడయఖ
ఇసటట ననస:89-1-64
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-65
వయససస:58
లస: పప
1175 NDX1776261
పపరర: సతస ర బబగ అబబబల

1164 NDX2953065
పపరర: శకలకడమ మబననసగర

94-194/75

తసడడ:డ రరమమహనరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:89/1/63
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:89/1/64
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-1-64
వయససస:32
లస: పప
1172 NDX1124825
పపరర: మసరసన రరడడడ దడవరపలర

94-194/79

భరస : లలమ శసకర రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:89-1-63
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససతతపతరరవప మమరరకరపపడడ
ఇసటట ననస:89/1/64
వయససస:64
లస: ససస స
1169 NDX1320720
పపరర: చడజరరర శవ నతగ రరడయఖ

1161 JBV0986760
పపరర: లలశసకర రరడడడ మబననసగర

1159 NDX1683995
పపరర: జరరన ఫరరశన పస

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89/1/62
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహనరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:89/1/63
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:89/1/63
వయససస:60
లస: పప
1166 AP151010279108
పపరర: పడభబవత మమరరకపపడడ

94-196/599

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:89-1-61
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:89/1/63
వయససస:55
లస: ససస స
1163 JBV0986778
పపరర: రరమమహనరరడడడ మబననసగర

1158 NDX1319656
పపరర: గరజల ససజజత

1183 NDX2324978
పపరర: నతగజశశరమమ మమమడడ

94-194/89

భరస : వనసకటటసశరరర మమమడడ
ఇసటట ననస:89-1-70
వయససస:78
లస: ససస స
94-194/91

1186 NDX1830356
పపరర: శశభ రరణణ కకట

94-194/92

భరస : వరరసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:89-1-71
వయససస:43
లస: ససస స
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94-194/93

భరస : నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-1-71
వయససస:85
లస: ససస స
94-194/95

భరస : శక కరసత బబ లమరపడగడ
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/98

తసడడ:డ భబజసగరరవప� �
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబబబజ
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:44
లస: పప
1199 NDX1130590
పపరర: అనసరరధ తషమమపపడడ

94-194/96

1194 JBV0985408
పపరర: వనసకటరమణమమరరస బబ లమరపడగడ

1202 NDX0166207
పపరర: శకనవరస రరవప కరర పపడడ

94-194/101

94-194/99

94-194/104

94-194/13

1203 NDX0475269
పపరర: రరమకకటటరరడడడ తషమమపపడడ

1206 NDX0455949
పపరర: జరరనత షపక

94-196/603

1209 NDX1320654
పపరర: చడజరరర సత అనససరఖ

94-194/102

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గబపరస గబఱప స
ఇసటట ననస:89-1-79
వయససస:37
లస: పప

1212 NDX1320647
పపరర: చడజరరర వనసకట రరడడయఖ

94-194/105

1215 NDX1320613
పపరర: అశశక గబఱప స
తసడడ:డ ససబడహమణఖస గబఱప స
ఇసటట ననస:89-1-81
వయససస:29
లస: పప

94-194/100

1198 NDX2847564
పపరర: అనసష పరపరనతబబ ఈనత

94-194/1260

1201 NDX0475228
పపరర: మలమరరరడడడ తషమమపపడడ

94-194/103

1204 NDX2458412
పపరర: ఊరరమళ ఏవపరర

94-194/1109

భరస : వనసకట రరడడడ ఏవపరర
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/14

1207 NDX2125624
పపరర: మబషరసక అహమద షపక

94-194/988

తసడడ:డ ఎస ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:89-1-76
వయససస:23
లస: పప
94-196/604

1210 NDX1320639
పపరర: జగనమమ గబఱప స

94-196/605

భరస : సతఖనతరరయణ గబపరస గబఱప స
ఇసటట ననస:89-1-79
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/607

తసడడ:డ లకకమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:89-1-79
వయససస:38
లస: పప
94-196/608

1195 JBV0982256
పపరర: భబజసగరరవప బబ లమరపడగడ� �

తసడడ:డ రరమకకటటరరడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడయఖ
ఇసటట ననస:89-1-79
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/606

94-194/97

తసడడ:డ బల రరజ
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖమససస షసజక
ఇసటట ననస:89-1-76
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అయఖపష కలమమర గబఱప స
ఇసటట ననస:89-1-79
వయససస:30
లస: ససస స
1211 NDX2364214
పపరర: అయఖపష కలమమర గబఱప స

94-194/1259

తసడడ:డ చసదతడరరడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:89-1-76
వయససస:26
లస: ససస స
1208 NDX1320621
పపరర: లకడమ పడవలర క గబఱప స

1200 NDX0621920
పపరర: అనసత లకడమ కరర పపడడ

1192 JBV0983189
పపరర: అననపపరరర దడవ బబ లమరపడగడ� �

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ� �
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:41
లస: పప
1205 NDX1316918
పపరర: రరహన పరరశన షపక

1197 NDX2847580
పపరర: శకదడవ పరపరనతబబ ఈనత

94-194/1257

భరస : భబజసగరరవప� �
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బలరరజ
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మలమరరరడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-1-75
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస గబఱప స
ఇసటట ననస:89-1-81
వయససస:27
లస: పప

1191 JBV0985366
పపరర: శకదడవ బబ లమరపడగడ� �

తసడడ:డ భబజసగరరవప బబ లమరపడగడ
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:46
లస: పప
94-194/1258

1189 NDX2885564
పపరర: నతగ పవన కలమమర కకట

తసడడ:డ వరసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:89-1-71
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటరమణమమరరస� �
ఇసటట ననస:89-1-72
వయససస:41
లస: ససస స

1193 JBV0984542
పపరర: శకకరసత బబ లమరపడగడ� �

1214 NDX1320605
పపరర: జగదదశ గబఱప స

94-194/94

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-1-71
వయససస:44
లస: పప

1190 JBV0982348
పపరర: పరవన బబ లమరపడగడ

1196 NDX2847572
పపరర: బల రరజ పరపరనతబబ ఈనత

1188 NDX0805309
పపరర: కకట వరరసజననయబలల

1213 AP151010531052
పపరర: పదమ గబరకస

94-194/106

భరస : ససబడహమణఖస గబరకస
ఇసటట ననస:89-1-81
వయససస:43
లస: ససస స
94-196/609

1216 NDX1320662
పపరర: గబరకస అరరణ కలమమర

94-196/610

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:89-1-81
వయససస:36
లస: పప
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1217 AP151010531051
పపరర: ససబడహమణఖస గబరకస

94-194/107

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:89-1-85
వయససస:51
లస: పప
94-194/108

తసడడ:డ గబరరవర రరడడడ ఎసదరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-86
వయససస:21
లస: పప
94-194/109

భరస : వనపకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:89-1-87
వయససస:55
లస: ససస స

94-194/1261

1224 JBV0986752
పపరర: వనజజకమమ� మరరధసరర�

94-194/112

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప పపటట
ఇసటట ననస:89-1-87
వయససస:58
లస: పప

1227 NDX2364339
పపరర: అరవసద బబబబ గననవరపప

94-194/110

94-194/180

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపటబట
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:28
లస: ససస స

1230 NDX2829596
పపరర: ససబబరరవప గననవరపప

94-194/113

భరస : ససబబరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:40
లస: ససస స

94-194/1262

1233 NDX2653442
పపరర: రరజఖలకడమ గననవరపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-1-89
వయససస:24
లస: ససస స

1236 NDX1747304
పపరర: వనసకట మమళక తషలసస

94-7/873

భరస : కకసడలరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:89-1-91
వయససస:44
లస: ససస స
1241 NDX1977927
పపరర: హరరరరత సససహ ధదలర మన

1239 NDX2106202
పపరర: గబరరరరత కగర

94-194/115

1242 NDX1977901
పపరర: జసకరణ సససగ దదలరన

1228 NDX1124890
పపరర: సరసబశవరరవప పపటబట

94-194/114

1231 NDX2793750
పపరర: రరజఖ లకడమ గననవరపప

1234 NDX3171774
పపరర: బసడరర పదతమవత

94-198/1033

1237 NDX1554147
పపరర: అరరణ కలమమర తషలసస

94-194/117

1240 NDX0804195
పపరర: కలలజత కగర
భరస : ససఖదడవ సససగ కలలర త
ఇసటట ననస:89-1-92
వయససస:52
లస: ససస స

94-194/120

1243 NDX0805184
పపరర: ససఖదడవ సససగ

94-194/121

తసడడ:డ ససఖదడవ సససగ ధదలర మన దదలరన
ఇసటట ననస:89-1-92
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కలసదన సససగ
ఇసటట ననస:89-1-92
వయససస:56
లస: పప

1244 NDX0913186
పపరర: దదనకరరన రరజజసదడపస
డ రద

1245 JBV2551752
పపరర: వనపకటలకడమ� దదవరకరరన�

1246 JBV2551760
పపరర: మలర ఖరర నరరవ� దదవరకరరన�

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప దదనకరరరన
ఇసటట ననస:89-1-93
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలర ఖరర నరరవ�
ఇసటట ననస:89-1-93
వయససస:54
లస: ససస స

94-194/116

94-194/118

తసడడ:డ ససఖదడవ సససహ ధదలర మన దదలర లన
ఇసటట ననస:89-1-92
వయససస:25
లస: పప
94-194/122

94-194/1263

తసడడ:డ కకసడల రరవప తషలసస తషలసస
ఇసటట ననస:89-1-91
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససఖదడవ సససహ గబరరపసడత
ఇసటట ననస:89-1-92
వయససస:28
లస: ససస స
94-194/119

94-194/111

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-1-89
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమమర తషలసస
ఇసటట ననస:89-1-91
వయససస:26
లస: ససస స
94-194/1265

1225 JBV0988485
పపరర: సరపబశవరరవప పపటబట

భరస : ససబబరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:89-1/88 L I G 206
వయససస:39
లస: ససస స
94-198/1034

94-196/611

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పపటట
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:49
లస: పప
94-194/1264

1222 NDX1320597
పపరర: వసపమ పరరశత

తసడడ:డ వనపకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:89-1-87
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:89-1-88
వయససస:21
లస: పప

1229 NDX1130830
పపరర: తషలసస పపటబట

94-193/1254

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:89-1-86
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషరమమచతరరఖలల� �
ఇసటట ననస:89-1-87
వయససస:80
లస: ససస స

1226 JBV0986000
పపరర: వనపకటటశశరరర పపటబట

1238 NDX3140407
పపరర: లకడమ కలమమరర తషలసస

1221 NDX2996445
పపరర: కమల ఏననబద
న దబ

1219 NDX2996528
పపరర: నవన కలమమర రరడడడ ఏననబద
న దబ

తసడడ:డ గబరరవ రరడడడ ఏననబద
న బద
ఇసటట ననస:89-1-86
వయససస:18
లస: పప

భరస : గబరరవ రరడడడ ఏననబద
న బద
ఇసటట ననస:89-1-86
వయససస:38
లస: ససస స

1223 JBV0985994
పపరర: పదతమవత పపటబట

1235 NDX3163482
పపరర: బసడరర వనజషరవ

94-193/1253

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ గబననబద
న దబ
ఇసటట ననస:89-1-86
వయససస:42
లస: పప

1220 NDX2491439
పపరర: లలకజష రరడడడ ఎసదరరడడడ

1232 NDX3132529
పపరర: రరజఖలకడమ గననవరపప

1218 NDX2996478
పపరర: గబరరవ రరడడడ ఏననబద
న బద

94-194/708

94-194/709

తసడడ:డ రరమలసగయమఖ� �
ఇసటట ననస:89-1-93
వయససస:59
లస: పప
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94-194/123
1247 NDX2195825
పపరర: వ ఎన ఎల పపరర పసడయ
బడహమజజససఖల
తసడడ:డ వజయ కలమమర బడహమజజససఖల
ఇసటట ననస:89-1-94
వయససస:24
లస: ససస స

1250 NDX0818799
పపరర: పదమ ఈరర

94-198/48

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:89-1-94
వయససస:36
లస: ససస స
1253 SQX1965391
పపరర: వనసకట సరయ పడసరద శరమ
యసడపలర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:89-1-95
వయససస:20
లస: పప

95-194/660

1256 JBV0985515
పపరర: ధనలకడమ తషమమమల

94-194/949

94-194/124

భరస : సససదర రరజ కరరషరపప
ఇసటట ననస:89-1-99
వయససస:68
లస: ససస స
1262 NDX2323491
పపరర: శరరద తమమననన

95-194/659
1251 SQX1965417
పపరర: వనసకట నతగ లకడమ శక శరకవణణ
బడహమజజససఖల
తసడడ:డ వజయ కలమమర బడహమజజససఖల
ఇసటట ననస:89-1-94
వయససస:20
లస: ససస స

1252 NDX0456087
పపరర: లలత కలమమరర యసడపలర

భరస : రరమ నరసససహరరవప యసడపలర
ఇసటట ననస:89-1-95
వయససస:62
లస: ససస స

1254 NDX1599929
పపరర: హరరనతథ తషమమల

1255 JBV0985374
పపరర: నతగజశశరరరవప తషమమమల

94-194/127

1257 NDX2758308
పపరర: నవఖ దదపసస తషమమల

భరస : చనన గరలరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:32
లస: ససస స

94-194/1511

94-194/134

1268 NDX2408185
పపరర: రరజరరడడడ నలమదదమబమ

94-194/137

తసడడ:డ చలమరరడడడ నలమదదమబమ
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మబరళపడసరదతడవప గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:53
లస: పప

94-40/692

94-194/139

94-194/132

94-194/135

1269 JBV2550531
పపరర: వనపకటటశశరరరడడడ మదసగబల

94-194/138

భరస : సతఖసరయ గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/142

94-194/129

1261 NDX2407930
పపరర: రరజజ ససతత నసడడమబమ

94-194/130

1264 JBV2550994
పపరర: నతగజజఖత మదసగబల

94-194/133

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:45
లస: ససస స

1266 NDX1466821
పపరర: మబరళ మననహర రరడడ
మదసగబల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:25
లస: పప

1272 JBV0986679
పపరర: అనసరరధ గగగబలపరటట

1258 NDX0352245
పపరర: ససపదరరరజజ కరరషరపప

తసడడ:డ రరజరరడడడ నసడడమబమ
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:20
లస: ససస స

1267 NDX2323467
పపరర: చననగరలరరడడడ తమమననన

94-194/136

తసడడ:డ కజశరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరరరరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:89-1-102
వయససస:43
లస: పప
1274 JBV0986661
పపరర: సతఖసరయ గగగబలపరటట

1263 NDX2407849
పపరర: రమమదడవ నలమదదమబమ

94-194/128

తసడడ:డ జజససరతనస కరరషరపప
ఇసటట ననస:89-1-99
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరడడడ నలమదదమబమ
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:39
లస: ససస స

1265 NDX2489615
పపరర: షణబమఖ సరయ రరమ రరడడ
మదసగబల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:22
లస: పప

1271 NDX0352237
పపరర: షరరఫ షపక

1260 NDX2593739
పపరర: గణవత పనత రరడడడ

94-194/126

తసడడ:డ బబలయఖ� తషమమమల
ఇసటట ననస:89-1-97
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ పనత రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:40
లస: ససస స
94-194/131

94-194/125

తసడడ:డ లకకమపపరర చపదడరరవప
ఇసటట ననస:89-1-94
వయససస:50
లస: పప

భరస : హరరనతథ తషమమల
ఇసటట ననస:89-1-97
వయససస:31
లస: ససస స
94-194/1266

1249 JBV0985416
పపరర: వజయకలమమర

భరస : వజయకలమమర
ఇసటట ననస:89-1-94
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:89-1-97
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరవప తషమమమల
ఇసటట ననస:89-1-97
వయససస:52
లస: ససస స
1259 NDX3196508
పపరర: రరజజశశరర కరరషరపప

1248 JBV0985424
పపరర: లకకమ దమయసత

1270 NDX2660926
పపరర: రమణ రరడడడ పనత రరడడడ

94-194/1134

తసడడ:డ శకరరమబల రరడడ పనత రరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-101
వయససస:41
లస: పప
94-194/140

1273 NDX2036888
పపరర: పదమ లలచన కరలపతపప

94-194/141

భరస : మబరళ పడసరద రరవప గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:79
లస: ససస స

94-194/143 1276 NDX1565342
94-194/325
1275 NDX2489623
పపరర: మబరళ పడసరద రరవప గగగబలపరటట
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప దతమమరర

తసడడ:డ ససతతరరమమరరవప గగగబలపరటట
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతమమరర
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:33
లస: పప
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1277 NDX3073210
పపరర: కకటటశశర రరవప దతమమరర

94-194/1213

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతమమరర
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:68
లస: పప
1280 NDX1777004
పపరర: బడహమనసదస చడజరరల

94-194/145

94-194/1215

94-194/149

94-194/157

భరస : కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:89-1-135
వయససస:71
లస: ససస స
1292 NDX2507747
పపరర: సరయ కలమమర పపరరబబ యన

1284 NDX3073665
పపరర: ససజజత మతకల

1287 NDX2496784
పపరర: నహరరక సరయ తడజససశ
జమమగబసపపల
తసడడ:డ మమధవరరవప జమమగబసపపల
ఇసటట ననస:89-1-108
వయససస:20
లస: ససస స
1290 NDX1978172
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

94-194/25

1293 NDX1565326
పపరర: రమమదడవ పపరరబబ యన

94-194/153

1298 JBV0987230
పపరర: గసగరరరడడడ కరరక

94-194/156

1296 NDX1125061
పపరర: రవతడజ పపరరబబ యన

1299 NDX2628923
పపరర: రహహసబబగ మహమమద

94-195/22

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:89-1-138
వయససస:56
లస: ససస స

94-194/158

1305 NDX3040276
పపరర: నహరరక ససరరడడడ
తసడడ:డ కకషరరరరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:19
లస: ససస స

1285 JBV2550630
పపరర: పదమజ జమమగబపపపల

94-194/148

1288 NDX2407955
పపరర: రరజరరడడడ నసడడమబమ

94-194/150

1291 NDX1117399
పపరర: మనతకడ కరకరన

94-194/326

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:89-1-135
వయససస:36
లస: ససస స
94-194/151

1294 JBV0987248
పపరర: ఆదదలకడమ కరరక

94-194/152

భరస : గసగరరరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:50
లస: ససస స
94-194/154

1297 NDX1565334
పపరర: చలపత రరవప పపరరబబ యన

94-194/155

తసడడ:డ ససజదసలల పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:56
లస: పప
94-194/1135

1300 NDX2628907
పపరర: నయళమబబగమ మహమమద

94-194/1136

భరస : రహహసబబగ మహమమద
ఇసటట ననస:89-1-137, LIG -179
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/160

తసడడ:డ నతగజశశర రరడడడ ఉపపషల
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/327

94-194/147

తసడడ:డ చలమ రరడడడ నసడడమబమ
ఇసటట ననస:89-1-109
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:89-1-137, LIG -179
వయససస:46
లస: పప

94-194/159 1302 JBV2551455
1301 NDX0058032
పపరర: రతన కలమమరర� ఈడడపపగసటట�
పపరర: ససనత ఉపపషల

1282 NDX1978412
పపరర: జయవరర న రరడడడ మమరస

భరస : మమధవరరవప జమమగబపపపల
ఇసటట ననస:89-1-108
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసరరరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఉపపషల
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:57
లస: పప

94-194/1216

భరస : చలపత రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:46
లస: ససస స

1295 NDX1467076
పపరర: పపప దదశ రరజ కలమమర
పపరరబబ యన
తసడడ:డ చలపత రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:27
లస: పప

94-194/144

తసడడ:డ రరమ రరడడ మమరస
ఇసటట ననస:89-1-106
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:89-1-135
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:89-1-136
వయససస:23
లస: పప

1304 NDX0454967
పపరర: నతగజశశరరరడడడ ఉపపషల

94-194/146

భరస : చనన బడహమయఖ మతకల
ఇసటట ననస:89-1-107
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ జమమగబపపపల
ఇసటట ననస:89-1-108
వయససస:44
లస: పప
1289 NDX1117381
పపరర: రరవమమ తతట

1281 NDX1978446
పపరర: ససభబషసణణ మమరస

1279 NDX1776972
పపరర: కకటట రతనస చడజరరల

భరస : బడహమనసదస చడజరరల
ఇసటట ననస:89-1-105
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జయవరరన రరడడడ మమరస
ఇసటట ననస:89-1-106
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తణణశశర రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:89-1-107
వయససస:50
లస: ససస స
1286 JBV2550622
పపరర: మమధవరరవప జమమగబపపపల

94-194/1214

తసడడ:డ సతఖ సరయ గగగబల పటట
ఇసటట ననస:89-1-104
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చడజరరల
ఇసటట ననస:89-1-105
వయససస:67
లస: పప
1283 NDX2793735
పపరర: మమరర ససభబషసణ గగవసదస

1278 NDX2793982
పపరర: లకడమ ససషమ గగగబల పటట

1303 JBV2550986
పపరర: భబగఖలకడమ ఉపపషల

94-194/161

భరస : నతగజశశర రరడడడ ఉపపషల
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:53
లస: ససస స
94-194/1217

1306 NDX2996783
పపరర: కకషర రరడడడ ససరరడడడ

94-199/1419

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:43
లస: పప
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94-199/1420

భరస : కకషర రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:89-1-140
వయససస:39
లస: ససస స
1310 NDX0165787
పపరర: కరకసత కలమమర మసనస

94-194/164

94-194/1219

94-194/1220

Deleted
94-194/168

తసడడ:డ రరమ రరడడడ మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-1-144
వయససస:47
లస: పప
1322 NDX2802387
పపరర: నతసర బబబబ కకటటట

94-193/1249

94-194/1223

94-194/1226

భరస : వనసకటరరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:89-1-179
వయససస:41
లస: ససస స

94-194/166

భరస : కకటటరరడడడ మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-1-144
వయససస:39
లస: ససస స
1320 NDX2723450
పపరర: యలమసద కకటటట

1323 NDX2739266
పపరర: వజడమమ కకటటట

1326 NDX2721421
పపరర: జజఖత కకటటట

1329 NDX2725257
పపరర: నతగబల శశశదత బ వడచడ

94-194/171

1332 NDX0612200
పపరర: లలత జలకసటట

94-193/1247

1335 JBV0988782
పపరర: వనసకటరరడడడ ఈవపరర
తసడడ:డ శశషసరరడడడ ఈవపరర
ఇసటట ననస:89-1-179
వయససస:50
లస: పప

1315 NDX3007986
పపరర: రరమ దడవ కరక

94-199/1422

1318 NDX2322246
పపరర: రమమష రరడడడ మసదతడడ

94-194/167

1321 NDX2724227
పపరర: యయసమమ మమలమపప లక

94-193/1248

భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:41
లస: ససస స
94-194/1221

1324 NDX2739308
పపరర: బల నశర కకటటట

94-194/1222

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:32
లస: పప
94-194/1224

1327 NDX2739290
పపరర: రరహమన కకటటట

94-194/1225

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:26
లస: పప
94-194/1227

1330 NDX2721439
పపరర: రరసబబబబ మమలమపప లక

94-194/1228

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:19
లస: పప
94-194/173

భరస : లసగమమరరస జలకసటట
ఇసటట ననస:89-1-177
వయససస:34
లస: ససస స
94-194/175

94-194/1218

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మసదతడడ
ఇసటట ననస:89-1-144
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససజదసలల
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:89-1-161
వయససస:22
లస: పప
1334 JBV0988790
పపరర: ఊరరమళ� ఈవపరర

1317 NDX2322774
పపరర: లకడమ మసదతడడ

1312 NDX3008059
పపరర: భబససర రరడడడ కరక

భరస : కకషర రరడడడ కరక
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతసర బబబబ
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:24
లస: పప
1331 NDX2323186
పపరర: శక హరన కకలర

94-199/1421

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:28
లస: పప
1328 NDX2739258
పపరర: జయరరవప కకటటట

1314 NDX3008026
పపరర: సరవతడ కరక

94-194/163

తసడడ:డ నరరస రరడడడ కరక
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ నశర
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:89-1-145
వయససస:35
లస: పప
1325 NDX2739274
పపరర: కకషర బబబబ కకటటట

94-194/165

తసడడ:డ భబససర రరడడడ కరక
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:89-1-143
వయససస:35
లస: పప
1319 NDX2322154
పపరర: కకటట రరడడడ మసదతడడ

1311 JBV0982546
పపరర: సరసబశవరరవప మసనస

1309 JBV2551281
పపరర: లకడమ మసన

భరస : సరసబశవరరవప మసన
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసకటటశశరరర మసనస
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరదబ సయ కరక
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:25
లస: పప
1316 NDX2738466
పపరర: నతసర బబబబ కకటటట

94-194/162

భరస : చనమయ పడసరద రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసనస
ఇసటట ననస:89-1-141
వయససస:33
లస: పప
1313 NDX2997674
పపరర: శవ రరడడడ కరక

1308 NDX1348978
పపరర: పడసనన లకడమ చలమర

1333 NDX0610493
పపరర: లసగమమరరస జలకసటట

94-194/174

తసడడ:డ వనసకటపరషరరవప జలకసటట
ఇసటట ననస:89-1-177
వయససస:38
లస: పప
94-194/176

1336 JBV0987297
పపరర: పదతమవత పప టటటమమరరస
పప టటటమమరరస
భరస : ఆదదనతరరయణ పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:89-1-185
వయససస:55
లస: ససస స

94-194/177
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1337 JBV0986786
పపరర: ఆదదనతరరయణ పప టటటమమరరస

94-194/178

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:89-1-185
వయససస:64
లస: పప
1340 NDX1978289
పపరర: అననపపరర తననరర

94-194/182

94-194/188

94-4/1239

1344 NDX3283264
పపరర: మమరరత కలమఖణ చలర గబసడర

1347 NDX1130533
పపరర: మహహన ససలలచనతరరణణ గగవ

94-196/614

1350 AP151010528292
పపరర: శవమమ మమదడడ

తసడడ:డ లకమయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:25
లస: పప

1353 NDX0474809
పపరర: భబససర కకనపరరడడడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకనపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:89-2-138
వయససస:91
లస: ససస స
1361 NDX0505982
పపరర: వనసకట రసగమమ వసకరయల

తసడడ:డ చన రరమబల ఓరరస
ఇసటట ననస:89-2-162
వయససస:34
లస: పప

1359 NDX0435305
పపరర: వనమమరరడడడ కళరస

94-196/623

1362 NDX0455857
పపరర: ససతమమ ఓరరస

94-196/615

1365 NDX1683649
పపరర: వజయ లకడమ ఆళపరరరఱ
భరస : ససతతరరమయఖ ఆళపరరరఱ
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:69
లస: ససస స

1345 NDX0165647
పపరర: అనసత వనసకటటశ గసడడకకట

94-194/28

1348 NDX1865288
పపరర: అచచమమ రరవనళళ

94-196/613

1351 NDX1756610
పపరర: మహహశ బబబబ రరగరడడ

94-196/616

తసడడ:డ రరజ రరగరడడ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:26
లస: పప
94-196/618

1354 NDX0905554
పపరర: చనఏడడకకపడలల మదచబ

94-196/619

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర madde
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:35
లస: పప

94-196/621

1357 NDX0949479
పపరర: రరజఖలకడమ కరర

94-198/49

భరస : వనసకటససతత రరమమసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:89-2-36
వయససస:63
లస: ససస స
94-198/51

1360 NDX0455832
పపరర: వజయ నరమల ఓరరస

94-196/622

తలర : చన రరమబలల� ఓరరస
ఇసటట ననస:89-2-162
వయససస:35
లస: ససస స
94-196/624

భరస : చన రరమబలల ఓరరస
ఇసటట ననస:89-2-162
వయససస:60
లస: ససస స
94-196/626

94-194/184

భరస : లకమయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:89-2-143
వయససస:67
లస: పప

భరస : TY పడభబకర
ఇసటట ననస:89-2-162
వయససస:40
లస: ససస స
1364 NDX0454850
పపరర: ఆనసద ఓరరస

94-196/612

తసడడ:డ జజజపష midade
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:67
లస: పప
94-198/50

1342 JBV0987677
పపరర: వనసకటబదదడ తననరర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:89/1/|18
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ గణణష బబబబ కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:29
లస: పప

94-196/620 1356 AP151010528291
1355 NDX0474775
పపరర: శవరజ గణణష బబబబ కకనపరరడడ
పపరర: పసదవనకటటశశరరర మదడబ midade

1358 NDX0426098
పపరర: అనససయమమ కళరస

94-193/1418

భరస : పసదవనకటటశశరరర మమదడడ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:62
లస: ససస స
94-196/617

94-194/181

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:89-1-197
వయససస:68
లస: పప

భరస : లకమయఖ గగవ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవరజ గణణష బబబబ కకనపరరడడ
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:47
లస: ససస స
1352 NDX1865205
పపరర: రవ రరవనళళ

94-194/183

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:89-1-381, M.I.G 87
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:89-2
వయససస:38
లస: పప
1349 NDX0573550
పపరర: అనసరరధ కకనపరరడడడ

1341 NDX1978297
పపరర: వననద తననరర

1339 NDX1573659
పపరర: నతగ రరజ మబదదబననడడ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మబదదబననడడ
ఇసటట ననస:89-1-196
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ తననరర
ఇసటట ననస:89-1-197
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:89-1-199
వయససస:48
లస: ససస స
1346 NDX0779124
పపరర: కకశశర కలమమర చగరర �

94-194/179

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ పప టటటమమరరస
ఇసటట ననస:89-1-186
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటబదదడ తననరర
ఇసటట ననస:89-1-197
వయససస:61
లస: ససస స
1343 NDX0706069
పపరర: పదమ భబషఖస

1338 JBV2550705
పపరర: జయభబససర పప టటటమమరరస

1363 NDX0506022
పపరర: ధనలకడమ తషమమలపససట�

94-196/625

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:89-2-162
వయససస:66
లస: ససస స
94-194/193

1366 NDX1316751
పపరర: ససతతరరమయఖ అలర పరరస

94-194/194

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలర పరరస
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:74
లస: పప
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1367 NDX0113944
పపరర: మమధసరర పసడయ పరలబతస న�

94-196/627

తసడడ:డ బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:33
లస: ససస స
1370 NDX0913848
పపరర: పరలబతస న భమషణ రరవప�

94-196/630

94-194/1270

94-196/634

1385 NDX3071321
పపరర: రవ తడజ మమడసరన

94-194/1274

94-194/196

94-198/1036

తసడడ:డ పసచచరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:44
లస: పప

94-196/632

1374 NDX2838027
పపరర: సరసశత తతట

తసడడ:డ మలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:60
లస: పప
94-194/1271

1377 NDX2987832
పపరర: హహసపసన బ షపక

1380 NDX2987907
పపరర: ఫరతమమ షపక

1383 NDX1319508
పపరర: ససరజశ యమబడకడ

1386 NDX3065927
పపరర: ravi teja medasani

94-194/198

1389 NDX2323368
పపరర: మలర కరరరర న రరడడడ దతసటర

94-194/1272

1392 JBV0987529
పపరర: వరసససధర బబ మమ

94-198/1035

1395 JBV0987586
పపరర: ఓబబలరరడడడ బబ మమ
తసడడ:డ ససతతరరమరరడడడ బబ మమ
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:70
లస: పప

1378 NDX2987659
పపరర: నబ షపక

94-194/1273

1381 JBV2551711
పపరర: రతనకలమమరర అవధతనస

94-194/195

భరస : వనసకటలపగజశశరరరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:89-2-165
వయససస:51
లస: ససస స
94-196/636

1384 NDX0085027
పపరర: నళన మమడసరన

94-198/52

తసడడ:డ రవ వరమ
ఇసటట ననస:89-2-166
వయససస:34
లస: పప
94-198/1037

1387 NDX0882597
పపరర: బడహమనపదరరడడడ భవనస

94-194/197

తసడడ:డ సరపబరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:89-2-169
వయససస:40
లస: పప
94-194/192

1390 JBV0987511
పపరర: ససజజత మమరరడడ

94-194/199

భరస : దసరరరరరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/201

భరస : ఓబబలరరడడడ బబ మమ
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:62
లస: ససస స
94-194/203

94-196/633

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:89-2-164 HIG 55
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటట రరడడ దతసటర
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:45
లస: పప
94-194/200

1375 NDX1041532
పపరర: అనసష నతగళళ
భరస : వనయ భమషన
ఇసటట ననస:89-2-164
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ravi varma medasani
ఇసటట ననస:89-2-166
వయససస:29
లస: పప

భరస : Mallikarjuna
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:39
లస: ససస స
1394 JBV0987537
పపరర: దసరరరరరడడడ మమరరడడడ

1372 NDX0822148
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఏడర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-2-165
వయససస:35
లస: పప

తలర : రవ పడసరద బకసదతవన
ఇసటట ననస:89-2-170
వయససస:28
లస: పప
1391 NDX2323319
పపరర: ససజజత దసటర

94-196/631

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:89-2-164 HIG 55
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ వరమ మమడసరన
ఇసటట ననస:89-2-166
వయససస:29
లస: పప
1388 NDX1830406
పపరర: వషష
ర బకసదతవన

1371 NDX0046334
పపరర: బబల కకటయఖ పరలమబతన�

భరస : పసదబ కమల షపక
ఇసటట ననస:89-2-164 HIG 55
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:89-2-164 HIG 55
వయససస:34
లస: పప
1382 JBV2551703
పపరర: వనసకట లసగజశశర రరవప
అవధతనస
తసడడ:డ వనసకటపషయఖ అవధతనస
ఇసటట ననస:89-2-165
వయససస:59
లస: పప

94-196/629

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:89-2-164
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన మహమమద
ఇసటట ననస:89-2-164
వయససస:47
లస: పప
1379 NDX2987691
పపరర: మరరవల షపక

1369 NDX0046359
పపరర: భబరత భమషణరరవప రరవప�
పరలమబతన�
తసడడ:డ బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:89-2-164
వయససస:42
లస: పప
1376 NDX0046490
పపరర: మహమమద జలమన

94-196/628

భరస : బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:89-2-163
వయససస:30
లస: పప
1373 NDX2896777
పపరర: రమణయఖ తతట

1368 NDX0113837
పపరర: రమమదడవ పరలబతస న�

1393 NDX2491405
పపరర: నతగ సరయ పడవణ రరడడడ దతసటర

94-194/202

తసడడ:డ మలర కరరరర న రరడడడ దతసటర
ఇసటట ననస:89-2-172
వయససస:20
లస: పప
94-194/204

1396 NDX2831691
పపరర: కకరణ కలమమర గరడడ

94-194/1275

తసడడ:డ కకషర మహన
ఇసటట ననస:89-2-173
వయససస:35
లస: పప
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94-194/244

భరస : షరలలస రరజ దతసరర
ఇసటట ననస:89-2-174
వయససస:75
లస: ససస స
1400 NDX3020906
పపరర: ససభబన షపక

94-194/1276

1401 NDX2629046
పపరర: పపషషలత దడవరకకసడ

94-194/209

భరస : వనసకటపరష రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:31
లస: ససస స

1404 NDX1819210
పపరర: అరరణ కలమమరర కకట

94-194/212

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:36
లస: పప

1407 NDX1817420
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకట

94-194/490

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:35
లస: పప

1410 JBV0988394
పపరర: వనసకట రతనస కకటబ

94-194/214

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప పరత
ఇసటట ననస:89-2-180
వయససస:38
లస: ససస స

1413 NDX2322592
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప పరత

94-194/216

1416 NDX0508028
పపరర: వజయమమ గబసటటరర

94-194/213

తసడడ:డ పప తషరరజ దసళపరళర
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:53
లస: పప

1419 NDX2588895
పపరర: ససధఖ దసళపరళర

94-194/497

భరస : ఇమమనయయలల గరరతతటట
ఇసటట ననస:89-2-182
వయససస:62
లస: ససస స

94-194/215

Deleted

1425 NDX1319573
పపరర: కసదతడకకనతడ భబరత
భరస : నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-2-184
వయససస:55
లస: ససస స

94-194/211

1408 JBV0983973
పపరర: సశరర లత కకటబ

94-194/485

1411 NDX2495117
పపరర: రవ శసకర కకరకపరటట

94-195/23

1414 NDX1406603
పపరర: లల దతసరర

94-196/637

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:89-2-180
వయససస:40
లస: ససస స
94-194/217

1417 NDX2469542
పపరర: రరజజష బబబబ ఏలకచరర

94-194/1108

తసడడ:డ హరర బబబబ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:31
లస: పప
94-194/1144

1420 NDX2609964
పపరర: నతగరసదడ దసళపరళర

94-194/1145

తసడడ:డ రమబడడ దసళపరళర
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:27
లస: పప
94-194/219

తసడడ:డ సరశమ దతసస గరరతతటట
ఇసటట ననస:89-2-182
వయససస:59
లస: పప
94-198/1038

1405 NDX1817693
పపరర: వనసకటపరష రరవప కకట

తసడడ:డ జగదదష కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమబడడ దసళపరళర
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:50
లస: ససస స

94-194/218 1422 NDX2325447
1421 NDX2325462
పపరర: ససరరఖ కలమమరర యలమసచల
పపరర: ఇమమనయయలల గరరతతటట

94-194/1277

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గబసటటరర
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:59
లస: ససస స
94-194/1143

1402 NDX2897296
పపరర: మసజల గరడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప పరత
ఇసటట ననస:89-2-180
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ ధసళళపరళళ
ఇసటట ననస:89-2-181
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర ఏససపప గబ
ఇసటట ననస:89-2-183
వయససస:19
లస: ససస స

94-194/210

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:50
లస: ససస స

1412 NDX2322634
పపరర: శవలకడమ పరత

94-194/208

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:89-2-176
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరష రరవప కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:56
లస: పప

1409 JBV0983965
పపరర: కకటటసతననతనరరయణ కకటబ

1424 NDX3185667
పపరర: ససయబకస ఏససపప గబ

94-194/1142

భరస : సతఖనతనరరయణ కకట
ఇసటట ననస:89-2-178
వయససస:37
లస: ససస స

1406 NDX1817388
పపరర: సతఖనతనరరయణ కకట

1399 NDX2491413
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

భరస : అబబబల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:89-2-175
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:89-2-176
వయససస:34
లస: ససస స

1403 NDX1817339
పపరర: వనసకట జజనకక కకట

1418 NDX2608644
పపరర: రరమబడడ దసళపరళర

94-194/207

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:89-2-175
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:89-2-175 MIG -238
వయససస:30
లస: పప

1415 NDX1349208
పపరర: ససనత ధసళళపరళళ

1398 NDX2491447
పపరర: మలర కర షపక

1423 NDX3160744
పపరర: ససయబకస ఏససపప గబ

94-193/1255

తసడడ:డ అజయ కలమమర ఏససపప గబ
ఇసటట ననస:89-2-183
వయససస:19
లస: ససస స
94-196/638

1426 NDX1551556
పపరర: దసళళపరళర నతగజసదడ

94-196/639

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:89-2-184
వయససస:27
లస: పప
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1427 JBV0984575
పపరర: రరమబ గగగరననన
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94-194/220

తసడడ:డ కకకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:89-2-185
వయససస:36
లస: పప
1430 NDX3199882
పపరర: లత గగగరననన

94-194/1278

94-194/225

94-194/251

94-194/1530

తసడడ:డ దతవద షరలఎస రరజ తషరక
ఇసటట ననస:89-2-190
వయససస:27
లస: పప
1445 JBV0981837
పపరర: ససరజష చసదడ నతథ వలర భననన

94-194/232

94-194/234

తసడడ:డ పప తషరరజ కకణణదచన
ఇసటట ననస:89-2-194
వయససస:61
లస: పప

1440 NDX1599846
పపరర: ససజనఖ తషరక

1446 NDX2364354
పపరర: శకనవరస మలమసపపరస

1449 NDX3152311
పపరర: కనకరస కకచపపడడ

94-194/1283

1452 NDX2988574
పపరర: ఆదతమబ దతరర

94-194/227

1455 NDX2677912
పపరర: వజయ బబయ వనససనడ వథ
భరస : బబలల నతయక వనససనడ వథ
ఇసటట ననస:89-2-196
వయససస:28
లస: ససస స

1435 NDX2829364
పపరర: ఎమసస వరర న చవల

94-194/1280

1438 NDX2575959
పపరర: శకనవరస మలసపపరస

94-194/1146

1441 NDX1978222
పపరర: సశరరప రరణణ పసరరకల

94-194/228

భరస : దతవద షరలఎస రరజ తషరక
ఇసటట ననస:89-2-190
వయససస:52
లస: ససస స
94-194/230

1444 JBV0981829
పపరర: నరమల దడవ వలర భననన

94-194/231

భరస : ససరజష చసదడ నతథ వలర భననన
ఇసటట ననస:89-2-192
వయససస:61
లస: ససస స
94-194/1107

1447 NDX1349190
పపరర: ససజనఖ తచనతల

94-194/233

తలర : వజయ కలమమరర తచనతల
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:26
లస: ససస స
94-194/1281

1450 NDX2988889
పపరర: నరమల శశరమమ దతర

94-194/1282

భసధసవప: కనకరస కకచపపడడ
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:51
లస: ససస స
94-194/1525

భసధసవప: కనకరస కకచపపడడ
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:51
లస: పప
94-194/236

94-194/224

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మలసపపరస
ఇసటట ననస:89-2-189
వయససస:21
లస: పప

భరస : Stephen jaya prasad
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వజయ అమకత రరజ డక
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:39
లస: ససస స
1454 JBV0985168
పపరర: నరససపహ కకణణదచన

94-194/676

తసడడ:డ రరగవర రరవప మలమసపపరస
ఇసటట ననస:89-2-192
వయససస:22
లస: పప

భరస : జజన కరనడడ తచనతల
ఇసటట ననస:89-2-193
వయససస:40
లస: ససస స
1451 NDX3148525
పపరర: సపలనత ససజనఖ మమదతసస

1437 NDX1978107
పపరర: రరమమ దడవ మలకరపపరస

1443 NDX1978453
పపరర: దతవద షరలస రరజ తషరక

1432 NDX1573600
పపరర: అనసరరధ మమమడడ

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చవల
ఇసటట ననస:89-2-188
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దడవ దతనస తషరక
ఇసటట ననస:89-2-190
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మహహసదడ నతథ వలర భననన
ఇసటట ననస:89-2-192
వయససస:63
లస: పప
1448 JBV2551422
పపరర: వజయకలమమరర తచనతల

94-194/1279

తసడడ:డ దతవద షరలఎస రరజ తషరక
ఇసటట ననస:89-2-190
వయససస:26
లస: ససస స
94-194/229

94-194/222

భరస : ససతత రరమయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:89-2-186
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మలకరపపరస
ఇసటట ననస:89-2-189
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రరవప మలసపపరస
ఇసటట ననస:89-2-189
వయససస:20
లస: ససస స
1442 NDX1599820
పపరర: వసశ దడవ తషరక

94-194/223

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చవల
ఇసటట ననస:89-2-188
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రపగరరరవప మలమఖపపరస
ఇసటట ననస:89-2-189
వయససస:53
లస: పప
1439 NDX2770071
పపరర: తడవనణణ మలసపపరస

1431 NDX1573592
పపరర: సరశత సరయ మమమడడ

1434 NDX2829315
పపరర: ఆనసద సతఖ వరరన చవల

1429 AP151010531091
పపరర: కకకషర గగగరననన

తసడడ:డ వనపకటబడమయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:89-2-185
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:89-2-186
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:89-2-186
వయససస:25
లస: పప
1436 JBV2551364
పపరర: రరఘవపలల మలమసపపరస

94-194/221

తసడడ:డ కకకషర గగగరననన
ఇసటట ననస:89-2-185
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషరమమరరస గగగరననన
ఇసటట ననస:89-2-185
వయససస:63
లస: ససస స
1433 NDX1573618
పపరర: సరయతడజ మమమడడ

1428 JBV0986489
పపరర: సరసబశవరవప గగగరననన

1453 JBV0985176
పపరర: పదమ కకణణదచన

94-194/235

భరస : నరరససహ కకణణదచన
ఇసటట ననస:89-2-194
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/1147

1456 NDX2672145
పపరర: బబలల నతయక వనససనడ వథ

94-194/1148

తసడడ:డ చనన నతయక వనససనడ వథ
ఇసటట ననస:89-2-196,MIG-164
వయససస:34
లస: పప
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1457 NDX2407914
పపరర: ఇసదదర గరరర పరటట
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94-194/185

భరస : సతఖనతరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:89-2-198
వయససస:43
లస: ససస స
1460 NDX3179579
పపరర: పప షయఖ గరడడటటరర

94-194/1284

94-194/237

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:89-2-203
వయససస:49
లస: పప
94-194/240

తసడడ:డ పసరర రరడడడ రరడడడమ
ఇసటట ననస:89-2-205
వయససస:58
లస: పప

1464 NDX1317122
పపరర: భబగఖలకకమ తతడపననన

1467 NDX2736171
పపరర: ససత మవశ

94-194/1288

1472 NDX1485540
పపరర: సరయ తడజ గగరసటర

1470 NDX2745057
పపరర: వజయ లకడమ అచసటట

తసడడ:డ ఉదయ శసకర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:89-2-223
వయససస:26
లస: ససస స
94-194/243

94-194/1287

94-194/1289

1479 NDX1130483
పపరర: పడవణ

భరస : పపరరచసదడ రరవ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:89-3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర
ఇసటట ననస:89-3-2
వయససస:32
లస: ససస స

1481 NDX0455899
పపరర: శకలకడమ బసడర

1482 NDX0455873
పపరర: రరకకమణణదడవ బసడర

94-196/644

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:89-3-211
వయససస:35
లస: ససస స

94-196/641

1485 NDX0425934
పపరర: అరరణజజఖత ఎరరకలపపడడ
తసడడ:డ సరయనతథ
ఇసటట ననస:89-3-211
వయససస:41
లస: ససస స

1468 NDX2736155
పపరర: శకనవరసరరవప మవశ

94-195/768

1471 NDX2753747
పపరర: నరజ మమటర

94-194/1290

1474 NDX1319540
పపరర: దడవరపలర అజయ కకషర రరడడడ

94-196/642

తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-2-249
వయససస:31
లస: పప
94-4/1240

1477 NDX1577115
పపరర: వననకలమమరర కలబరరడడడ

94-4/1241

భరస : అపరషరరవప కలబరరడడ
ఇసటట ననస:89-3
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/245

1480 NDX1130848
పపరర: నరమల గబసపసన

94-194/246

భరస : పడభబకర గబసపసన
ఇసటట ననస:89-3-2
వయససస:56
లస: ససస స
94-196/645

తసడడ:డ బడహమయఖ బసడర
ఇసటట ననస:89-3-211
వయససస:37
లస: ససస స
94-196/647

94-194/239

భరస : పడభబకర రరవప మమటర
ఇసటట ననస:89-2-210
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగర చతరర
ఇసటట ననస:89-3
వయససస:37
లస: ససస స
94-196/643

1465 NDX0475293
పపరర: శకనవరసరరవప తతడపననన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మవశ
ఇసటట ననస:89-2-206
వయససస:51
లస: పప

1473 NDX1485532
పపరర: ఉమ పపజత గగరసటర

1476 NDX1255173
పపరర: గరజనపపడడ పరరశత

94-194/1286

తసడడ:డ కకటయఖ తతడపననన
ఇసటట ననస:89-2-204
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ శసకర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:89-2-223
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బడహమనపదరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:89-2-669
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:89-3-211
వయససస:71
లస: పప

94-194/238

భరస : హనసమయఖ అచసటట
ఇసటట ననస:89-2-210
వయససస:68
లస: ససస స
94-196/640

1462 NDX3188273
పపరర: శకనవరసరరవప గరడడటటరర
తసడడ:డ పప శయఖ గరడడటటరర
ఇసటట ననస:89-2-199
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మవశ
ఇసటట ననస:89-2-206
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభబషణస మమటర
ఇసటట ననస:89-2-210
వయససస:69
లస: పప

1484 NDX0454868
పపరర: బడహమయఖ బసడర

94-194/1285

భరస : శకనవరస రరవప తతడపననన
ఇసటట ననస:89-2-204
వయససస:38
లస: ససస స

1466 NDX2495158
పపరర: నరరస రరడడడ రరడడడమ

1478 JBV0986331
పపరర: లకమ మపచకలపపడ

1461 NDX3215894
పపరర: వరలకడమ గరడడటటరర

94-194/187
1459 NDX0715508
పపరర: వనసకట తడనతథ లకడమ గరడడతతరర

భరస : శకనవరసరరవప గరడడతతరర
ఇసటట ననస:89-2-199
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పప శయమ గరడడటటరర
ఇసటట ననస:89-2-199
వయససస:56
లస: ససస స

1463 NDX0165308
పపరర: రవ కలమమర సరథస

1475 NDX0883819
పపరర: నజయలకడమ భవనస

94-194/186

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:89-2-198
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చనతనయన గరడడటటరర
ఇసటట ననస:89-2-199
వయససస:68
లస: పప

1469 NDX2753762
పపరర: పడభబకర రరవప మమటర

1458 NDX2407922
పపరర: సతఖనతరరయణ గరరర పరటట

1483 NDX0455865
పపరర: ససతతదడవ బసడర

94-196/646

భరస : బడహమయఖ బసడర
ఇసటట ననస:89-3-211
వయససస:70
లస: ససస స
94-198/53

1486 NDX0867895
పపరర: జజనసన బబబబ�

94-196/648

తసడడ:డ యమకకబబ�
ఇసటట ననస:89-3-212
వయససస:54
లస: పప
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1487 NDX0805424
పపరర: ఎరరకలపపడడ సరయనతధ�

94-196/649

తసడడ:డ కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:89-3-212
వయససస:69
లస: పప
1490 JBV0982314
పపరర: హహమలత యనమదల

94-194/247

94-194/1149

94-194/250

94-194/1293

94-194/254

94-194/257

94-194/1296

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� శవరరతడ
ఇసటట ననస:89-3-235
వయససస:54
లస: పప

1500 NDX0075937
పపరర: ససతరరవమమ కమమమ

1503 JBV0983346
పపరర: మసజల బతష
స ల

1506 NDX2823854
పపరర: అననపపరర రజడడడమ

1509 NDX3029238
పపరర: వనజమమ ఉపషల

94-194/258

1512 NDX0507343
పపరర: శవపరరశత శవరరతడ

94-194/252

1515 NDX1978313
పపరర: రరమమ దడవ కలపటపప

1495 NDX1978370
పపరర: ఆషర జజఖత ససగస

94-194/249

1498 NDX2829810
పపరర: శత పత రరవప నసదమమరర

94-194/1292

1501 NDX0164426
పపరర: వనసకట కకషర కకశశర దరరల

94-194/253

తసడడ:డ రమమశ బబబబ దరరల
ఇసటట ననస:89-3-231
వయససస:29
లస: పప
94-194/255

1504 NDX1317213
పపరర: వనసకయమమ వనలగర

94-194/256

భరస : వనసకటటశశరరర వనలగర
ఇసటట ననస:89-3-232
వయససస:65
లస: ససస స
94-194/1294

1507 NDX2821833
పపరర: వజయ లకడమ రరడచడస

94-194/1295

తసడడ:డ నరరలరరడడడ రరడచడస
ఇసటట ననస:89-3-233
వయససస:36
లస: ససస స
94-194/1297

1510 NDX3019338
పపరర: సరయ బబబబ ఉపషల

94-194/1298

భసధసవప: వనజమమ ఉపషల
ఇసటట ననస:89-3-234
వయససస:51
లస: పప
94-194/259

భరస : కకటటశశరరరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:89-3-235
వయససస:51
లస: ససస స
94-194/261

94-194/1008

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ రరవప నసదమమరర
ఇసటట ననస:89-3-229
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: సరయ బబబబ ఉపషల
ఇసటట ననస:89-3-234
వయససస:52
లస: పప

భరస : పవన తడజ ససదబ
ఇసటట ననస:89-3-235
వయససస:33
లస: ససస స
1514 NDX0475442
పపరర: కకటటశశరరరవప

94-194/1291

భరస : నరరలరరడడడ రజడడడమ
ఇసటట ననస:89-3-233
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబబ ఉపషల
ఇసటట ననస:89-3-234
వయససస:52
లస: ససస స
1511 NDX1978339
పపరర: హహమ లత ససదబ

1497 NDX2947596
పపరర: శక మసజల నసదమమరర

1492 JBV0982827
పపరర: ససధతకరరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ రరజ ససగస
ఇసటట ననస:89-3-224
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససధతకరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-3-232
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనలగర
ఇసటట ననస:89-3-232
వయససస:46
లస: పప
1508 NDX2745032
పపరర: వనజమమ ఉపషల

94-194/1150

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కమమమ
ఇసటట ననస:89-3-231
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర వనలగ
ఇసటట ననస:89-3-232
వయససస:36
లస: ససస స
1505 JBV0982819
పపరర: అనల కలమమర వనలగర

1494 NDX2584225
పపరర: రరమససత గడడడ పరటట

94-196/651

తసడడ:డ శశషరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-3-218
వయససస:48
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-3-229
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసడర
ఇసటట ననస:89-3-230, MIG 195
వయససస:25
లస: ససస స
1502 NDX1317221
పపరర: లకడమ ససభబగఖ ననబనమమడడ

94-194/248

భరస : వనసకయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:89-3-220
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:89-3-227
వయససస:37
లస: ససస స
1499 NDX2839231
పపరర: సరయ భవన గసడర

1491 NDX2489771
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

1489 NDX0164384
పపరర: శకనవరసరరవప అచచ

తసడడ:డ పసదబ అసకమమ
ఇసటట ననస:89-3-213
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససధతకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-3-218
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:89-3-220
వయససస:72
లస: పప
1496 JBV2551372
పపరర: పదమ మలమసపపరస

94-196/650

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89-3-213
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనసజరరవప యనమదల
ఇసటట ననస:89-3-218
వయససస:40
లస: ససస స
1493 NDX2584258
పపరర: వనసకయఖ గడడడ పరటట

1488 NDX0057760
పపరర: ససమతడ అచచ

1513 NDX1978321
పపరర: పవన తడజ ససదబ

94-194/260

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససదబ
ఇసటట ననస:89-3-235
వయససస:32
లస: పప
94-194/262

భరస : వర భదడ మలర కరరరర న కల పటపప
ఇసటట ననస:89-3-236
వయససస:45
లస: ససస స

1516 JBV0982637
పపరర: కలససమ కలమమరర కలపటపప

94-194/263

భరస : సతఖనతరరయణమమరరస కలపటపప
ఇసటట ననస:89-3-236
వయససస:77
లస: ససస స
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94-194/264 1518 NDX1467100
94-194/265
1517 NDX2489565
పపరర: నతగ వనసకట శకవతస కలపరతపప
పపరర: వరభదడ మలర ఖమరరర న
కరలపరతపప
తసడడ:డ వరభదడ మలర ఖమరరర న కలపరతపప
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమరరస కరలపరతపప
ఇసటట ననస:89-3-236
ఇసటట ననస:89-3-236
వయససస:22
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:89-3-236
వయససస:50
లస: పప

1520 NDX2408144
పపరర: కకషర పసడయ గరజల

1522 NDX2408193
పపరర: వజయ లకడమ రరడడ

94-194/266

తసడడ:డ శవరరమకకషర మమరరస గరజల
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:25
లస: ససస స
1523 NDX2408177
పపరర: భబగఖ సససదర లలత గరజల

94-194/269

1524 NDX2408201
పపరర: కకటటససరఖస రరడడడ

94-194/272

1527 NDX2220861
పపరర: శవరరమకకషర కకరకపరటట

1530 JBV0984260
పపరర: హహమల దతమమర

భరస : మరరయమ కలమమర మడనస మరరయమ కలమమ
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వజయసరర దతమమర
ఇసటట ననస:89-3-240
వయససస:52
లస: ససస స

1532 JBV0984252
పపరర: వజయసరరధద దతమమర

1533 NDX1319607
పపరర: మసచకలపపడడ ససశయ

94-194/275

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ దతమమర
ఇసటట ననస:89-3-240
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-3-242
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటసపర బసడడకక
ఇసటట ననస:89-3-243
వయససస:28
లస: పప
1541 NDX1747296
పపరర: అమర బబషర షపక

భరస : రరమకకకషర రరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:52
లస: ససస స

1539 NDX1467068
పపరర: లకడమ నతరరయణ బసదదకక

94-194/281

1542 NDX0706143
పపరర: రరయమద బబగస షపక

94-194/273

1545 NDX2407765
పపరర: సతశ కలమమర రరడడడ దడవరపలర
తసడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:30
లస: పప

94-194/271

1528 NDX3083714
పపరర: మరరయమ కలమమర మడనస

94-194/1299

1531 NDX1467027
పపరర: వశశమతడ మసచకలపపడడ

94-194/274

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:89-3-240
వయససస:25
లస: పప
94-196/652

1534 NDX1319599
పపరర: మసచకలపపడడ ససబబలకకమ

94-196/653

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:89-3-242
వయససస:50
లస: పప
94-194/276

1537 NDX1467084
పపరర: పదతమవత బసడడకక

94-194/277

భరస : వనసకటటసపష బసడడకక
ఇసటట ననస:89-3-243
వయససస:52
లస: ససస స
94-194/279

1540 NDX1467050
పపరర: చనన వనసకటటసపష బసడడకక

94-194/280

తసడడ:డ గసగనన
ఇసటట ననస:89-3-243
వయససస:60
లస: పప
94-194/1106

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:89-3-244
వయససస:52
లస: ససస స
94-194/282

1525 NDX2458487
పపరర: గణణష అననస

భసధసవప: కసడర కలసట రతన జజఖత రతన జజఖత
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశపష
ఇసటట ననస:89-3-243
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:89-3-244
వయససస:56
లస: పప
1544 NDX0507988
పపరర: కకషరకలమమరర దడవరపలర

94-194/1009

తసడడ:డ బ సస వనసకటటసపష బసడడకక
ఇసటట ననస:89-3-243
వయససస:35
లస: ససస స
94-194/278

94-194/268

తసడడ:డ రరమకకషర అననస
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:89-3-242
వయససస:30
లస: ససస స

94-196/654 1536 NDX1467126
1535 NDX1319581
పపరర: మసచకలపపడడ పపరరచసదడరరవప
పపరర: తషలసస బసడడకక

1538 NDX2115161
పపరర: రరజజశ బసడడకక

94-194/270

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:54
లస: పప
94-194/1300

94-198/54

భరస : కకటటససరఖస రరడడడ
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గరజల
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:66
లస: పప
1529 NDX3083417
పపరర: రతన జజఖత కసడర కలసట

94-194/267

తసడడ:డ గణణష అననస
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:89-3-237
వయససస:58
లస: ససస స
1526 NDX2408169
పపరర: శవరరమకకషర మమరరస గరజల

1521 NDX2458479
పపరర: సరగజ అననస

1519 NDX0461491
పపరర: మమలకకసడరరడడడ ఎస

1543 NDX2689560
పపరర: శరరష దడవరరడడడ

94-194/1151

భరస : మదనమహన రరడడ
ఇసటట ననస:89-3-245
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/283

1546 NDX2321776
పపరర: అజయ కకషర రరడడడ దడవరపలర

94-194/284

తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:32
లస: పప
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1547 NDX2407757
పపరర: రరమకకషరర రరడడడ దడవరపలర

94-194/286

తసడడ:డ కకషరరరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:55
లస: పప
1550 NDX1830281
పపరర: ససవర పరరవత తలకకల

94-194/288

94-196/655

94-194/1301

94-194/292

94-194/294

94-194/295

94-194/298

తసడడ:డ గబరరపడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-3-256
వయససస:50
లస: ససస స

1560 JBV2550499
పపరర: పసచచరరడడడ దడవరపలలర

1563 NDX0057695
పపరర: మలర శశరర యయచసరర

1566 JBV0985986
పపరర: శవససధతఖరరణణ తతళళళరర

1569 AP151010375360
పపరర: మమధవరరవప తతళళళరర

94-196/15

1572 NDX2466308
పపరర: శరకవణ కలమమర చలమర

94-194/293

1575 NDX2322576
పపరర: శకనవరససలల ఆసదడ
తసడడ:డ అసకయఖ ఆసదడ
ఇసటట ననస:89-3-256
వయససస:43
లస: పప

1555 NDX3081031
పపరర: కకటట రరడడడ తమమననన

94-193/1258

1558 NDX3019023
పపరర: నవన శశషష దడవరపలర

94-193/1260

1561 NDX3019007
పపరర: సరశత మమక

94-194/1302

భరస : నవన శశషష దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/205

1564 NDX0163246
పపరర: రరఘవనసదడరరవప యయచసరర

94-194/206

తసడడ:డ శకరరమబలల యయచసరర
ఇసటట ననస:89-3-252
వయససస:61
లస: పప
94-194/296

1567 NDX1978305
పపరర: లకడమ రరజఖస చలమర

94-194/297

భరస : రరమ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:53
లస: ససస స
94-194/299

1570 NDX2466316
పపరర: నతగమణణ చలమర

94-196/14

భరస : శరకవణ కలమమర చలమర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:28
లస: ససస స
94-196/16

తసడడ:డ రరమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:32
లస: పప
94-194/301

94-194/290

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరర నరరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:29
లస: పప
1574 NDX0505685
పపరర: రరజజశశరర బతష
స ల

94-193/1259

భరస : మమధవరరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసచచరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:70
లస: ససస స
1571 NDX2466050
పపరర: సప మశశఖర చలమర

1557 NDX3019015
పపరర: వససత కలమమరర దడవరపలర

1552 NDX1830232
పపరర: గసగరధర రరడడడ తలకకల

తసడడ:డ గల రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:89-3-249
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప యయచసరర
ఇసటట ననస:89-3-252
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:89-3-255
వయససస:36
లస: ససస స
1568 JBV2550648
పపరర: వసపతకలమమరర దడవరపలర

94-194/291

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ దడవరపలలర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:79
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప భమననన
ఇసటట ననస:89-3-251
వయససస:68
లస: ససస స
1565 NDX0804070
పపరర: చలమర పపరరకలమమరర

1554 JBV0981936
పపరర: శరరద కజసరర

94-194/1152

తసడడ:డ ససతతరరమ రరడడ తలకకల
ఇసటట ననస:89-3-247
వయససస:47
లస: పప

భరస : పసచచ రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-250
వయససస:43
లస: పప
1562 NDX0507137
పపరర: సరమమమ జఖస భమననన

94-194/289

భరస : రమణతరరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:89-3-248
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:89-3-249
వయససస:26
లస: పప
1559 JBV2550507
పపరర: తతరకరరజశశఖర దడవరపలర

1551 NDX1830265
పపరర: పపణఖవత మబవశ

1549 NDX2689503
పపరర: కకటటశశరర కకల

భరస : ససబబరరవప కకల
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరయఖ లలట మబవశ
ఇసటట ననస:89-3-247
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:89-3-247
వయససస:51
లస: ససస స
1556 NDX3078912
పపరర: బల గసగధర రరడడడ తమమననన

94-194/287

తసడడ:డ కకషర రరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:89-3-246
వయససస:57
లస: పప

భరస : గసగరధర రరడడడ తలకకల
ఇసటట ననస:89-3-247
వయససస:36
లస: ససస స
1553 NDX1319565
పపరర: అమర మహహన పడభబవత

1548 NDX2407740
పపరర: కకషర రరడడడ దడవరపలర

1573 NDX2322535
పపరర: నరసమమ ఆసదడ

94-194/300

భరస : శకనవరససలల ఆసదడ
ఇసటట ననస:89-3-256
వయససస:39
లస: ససస స
94-194/302

1576 NDX0610568
పపరర: అమరచసద బతష
స ల

94-194/303

తసడడ:డ గబరరపడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:89-3-256
వయససస:70
లస: పప
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94-194/1303

తసడడ:డ శకనవరససలల అసదడ
ఇసటట ననస:89-3-256
వయససస:20
లస: ససస స
1580 NDX3060464
పపరర: పదమజ మసడవ

94-198/1039

1581 NDX3131398
పపరర: మమధవ లత వనటకసటట

94-196/656

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కకటపరటట
ఇసటట ననస:89-3-260
వయససస:47
లస: పప

94-193/1261

1584 NDX2917581
పపరర: నరసససహ రరవప బటటటల

తసడడ:డ చనన మసరసన రరడడడ సప మబ
ఇసటట ననస:89-3-262
వయససస:22
లస: ససస స

1587 NDX2917441
పపరర: చనన మసరసన రరడడడ సప మబ

94-32/1139

94-194/304

94-194/1306

తసడడ:డ నరసజన మమరరస కకరణరసకకస
ఇసటట ననస:89-3-263
వయససస:53
లస: పప

1592 NDX2322352
పపరర: ససకనఖ కరరషరపప

1593 JBV0987149
పపరర: లకడమ కకరపరటట

94-194/307

భరస : వనసకట రమమష కలమమర కరరషరపప
ఇసటట ననస:89-3-264
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడజ కరరపరటట
ఇసటట ననస:89-3-264
వయససస:70
లస: ససస స

1595 JBV0982751
పపరర: వనసకటబడజ కకరపరటట

1596 NDX2323145
పపరర: మమధవ కకలర

94-194/310

తసడడ:డ కకటపరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:89-3-264
వయససస:82
లస: పప

94-194/305

94-194/312

తసడడ:డ రతస యఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:89-3-265
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పప టట యఖ పప టట
ఇసటట ననస:89-3-266
వయససస:38
లస: ససస స

94-194/1307

94-194/306
1591 JBV0988006
పపరర: హరరశపకరవరపడసరద శసకరమసచ

1594 NDX2322386
పపరర: వనసకట రమమష కలమమర
కరరషరపప
తసడడ:డ ససరఖ దడవ కరరషరపప
ఇసటట ననస:89-3-264
వయససస:51
లస: పప

94-194/309

94-194/170

1597 NDX1683565
పపరర: రతన కలమమరర మమనసకకసడ

94-194/311

94-194/314

1600 NDX2723807
పపరర: వనసకట ససబబమమ పప టట

94-194/1308

భరస : చనన పప టట యఖ పప టట
ఇసటట ననస:89-3-266
వయససస:59
లస: ససస స
94-194/1310

తసడడ:డ ససహహచ పప టట యఖ పప టట
ఇసటట ననస:89-3-266
వయససస:34
లస: పప

94-194/316 1605 NDX1324060
1604 NDX1512525
పపరర: రరజజసదడ బబబబ కకమమనబబ యన
పపరర: తడజసజన కకమమనబబ యన

తసడడ:డ శకనవరససలల కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:89-3-270
వయససస:25
లస: పప

1588 NDX2917433
పపరర: తరరపఠమమ సప మబ

భరస : శవనతనరరయణ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:89-3-265
వయససస:67
లస: ససస స

1599 NDX1978032
పపరర: చన పప టట యఖ పప తష

1602 NDX2723781
పపరర: పప లయఖ పప టట

94-32/1140

94-194/308

తసడడ:డ పప లయఖ పప తష
ఇసటట ననస:89-3-266
వయససస:64
లస: పప
94-194/1309

1585 NDX2917425
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ బటటటల

తసడడ:డ వనసకత కలటటసబబశశసససస శసకరమసచ
ఇసటట ననస:89-3-263
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:89-3-265
వయససస:49
లస: ససస స

1598 NDX1683524
పపరర: శవనతనరరయణ మమనసకకసడ

94-193/1262

భరస : చనన మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:89-3-262
వయససస:47
లస: ససస స

1590 NDX1281922
పపరర: శకనవరస కకరణ కకరణరసకకస

భరస : హరరశసకరవపడసరద శసకరమసచ
ఇసటట ననస:89-3-263
వయససస:50
లస: ససస స

1582 NDX3162203
పపరర: ససమఖ తతడడబబ యన

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:89-3-262
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:89-3-262
వయససస:50
లస: పప

1589 JBV0987990
పపరర: గరయతడ శసకరమసచ

94-194/1305

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:89-3-260
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:89-3-262
వయససస:56
లస: పప
94-194/1172

1579 NDX2773950
పపరర: బబమమ తషమమటట

భరస : చన భమషణస జజలమదద
ఇసటట ననస:89-3-259
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:89-3-260
వయససస:46
లస: ససస స

1583 NDX2440832
పపరర: శకనవరసరరవప కకటపరటట

1601 NDX2739241
పపరర: వనసకట రమణ పప టట

94-194/1304

తసడడ:డ మషప జజలమదద
ఇసటట ననస:89-3-259
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమ కకషర మసడవ
ఇసటట ననస:89-3-259 1/2 LINE
వయససస:34
లస: ససస స

1586 NDX2671337
పపరర: లకడమ పడసనన సప మబ

1578 NDX2773844
పపరర: చనన భమషణస జజలమదద

తసడడ:డ శకనవరససలల కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:89-3-270
వయససస:27
లస: పప

94-194/315
1603 NDX1324052
పపరర: నతగమలలర శశరర కకమమనబబ యన

భరస : శకనవరససలల కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:89-3-270
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/317

1606 NDX1209592
పపరర: శకనవరససలల కకమమనబబ యన

94-194/318

తసడడ:డ రరమయఖ కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:89-3-270
వయససస:52
లస: పప
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1607 NDX2970549
పపరర: శకనవరసరరడడడ కళరస
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94-194/1311

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:89-3-270
వయససస:25
లస: పప
1610 NDX2792380
పపరర: గగవసద రరడడడ శఖమల

94-194/1314

94-196/657

1614 NDX0922922
పపరర: షపక రహమతషననసర�

94-196/660

1617 NDX1776881
పపరర: శకనవరస రరవప ఉసగబటటరర

94-196/662

1620 NDX0163212
పపరర: శకనవరస రరవ దతసర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:43
లస: పప

1622 AP151010528472
పపరర: రరమమరరవప నతననమమరర

1623 NDX2916484
పపరర: శరకవణణ కకనతథస

94-196/665

తసడడ:డ నననమమరర నతననమమరర
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:67
లస: పప
94-194/1171

94-193/1265

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:89-4-288
వయససస:19
లస: ససస స

1629 NDX2744993
పపరర: లలత తమమననన

94-194/172

1632 NDX2874626
పపరర: రమమశ బబబబ గబరజజల

94-196/663

94-198/1040

1635 NDX0113662
పపరర: నతగమలలర శశరర మమమడడ
భరస : హరరకకషర
ఇసటట ననస:89-4-290
వయససస:57
లస: ససస స

1615 NDX0913822
పపరర: నజర హహసపసన�

94-194/1484

94-196/659

1618 JBV0987594
పపరర: రరజఖలకడమ గబసటటరర

94-196/661

94-196/664
1621 AP151010369304
పపరర: శకనవరసపడసరద అననవరపప
అననవరపప
తసడడ:డ ససరఖనతరరయణశరససస స అననవరపప
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:54
లస: పప

1624 JBV0988311
పపరర: శశషషకలమమరర మమమడడ

94-194/324

భరస : రమమరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-64
వయససస:48
లస: ససస స
94-198/55

1627 YAV3910479
పపరర: అమరజశశరర కకతస పలర

94-193/1264

భరస : కకషర పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:89-4-237
వయససస:49
లస: ససస స
94-194/1465

1630 NDX1319532
పపరర: దడవరపలర రరమకకషర రరడడడ

94-196/666

తసడడ:డ కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-249
వయససస:57
లస: పప
94-182/1399

తసడడ:డ ససబబరరవప గబరజజల
ఇసటట ననస:89-4-288
వయససస:47
లస: పప
94-194/1318

1612 NDX2733558
పపరర: ససబడమణణఖశశర ససదదప రరడడ
శరఖమల
తసడడ:డ గగవసద రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసపడసరద గబసటటరర
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటట రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:89-4-249
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలర
ఇసటట ననస:89-4-265
వయససస:54
లస: పప
1634 NDX2745040
పపరర: కలససమలత గబరజజల

94-194/322

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:89-4-223
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:89-4-237
వయససస:28
లస: పప
1631 NDX2323111
పపరర: పడసరద కకలర

1626 NDX1203983
పపరర: ఖతయమబ షపక

94-194/1313

తసడడ:డ ససజదత�
ఇసటట ననస:89-3-273
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రరడడడ మసడతదద
ఇసటట ననస:89-4-205
వయససస:19
లస: పప
1628 YAV4076105
పపరర: పడతతప కకతస పలర

94-196/658

తసడడ:డ అదద శశషష ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:89-3-305
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససరఖనతరరయణశరససస స అననవరపప
ఇసటట ననస:89-4
వయససస:75
లస: ససస స

1625 NDX2678340
పపరర: రరకజశ రరడడడ మసడతదద

94-194/1315

భరస : ససజదత�
ఇసటట ననస:89-3-273
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ�
ఇసటట ననస:89-3-273
వయససస:69
లస: పప
1619 AP151010372270
పపరర: లలతతదడవ అననవరపప

1611 NDX2811065
పపరర: అరరణ శఖమల

1609 NDX2792448
పపరర: వనసకటటశశరమమ శఖమల

భరస : రరమరరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజదయఖ ససగన బబ యన
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:57
లస: పప
1616 NDX0913608
పపరర: షపక ససజదత�

94-194/1312

తసడడ:డ బడహమ రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రమ రరడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:89-3-271
వయససస:38
లస: ససస స
1613 NDX1697244
పపరర: ససగన బబ యన కకషర

1608 NDX2792356
పపరర: రమ రరడడడ శఖమల

1633 NDX2758753
పపరర: వర లకడమ గబరజజల

94-194/1317

భరస : రమమశ బబబబ గబరజజల
ఇసటట ననస:89-4-288
వయససస:38
లస: ససస స
94-196/667

1636 NDX1899840
పపరర: లకడమ పడసనన శశద

94-182/82

భరస : వనసకటటశశరరర శశద
ఇసటట ననస:89-4-291
వయససస:29
లస: ససస స
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1637 NDX1899915
పపరర: రతనమమ శశద
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94-182/83

భరస : వర బడహమ చతరర శశద
ఇసటట ననస:89-4-291
వయససస:54
లస: ససస స
1640 JBV0983098
పపరర: వజయలకడమ చడవపరర

94-194/329

94-194/331

94-194/334

1644 NDX2323699
పపరర: రరజఖ లకడమ దదడడడ

1647 NDX0867606
పపరర: పసడత రరచకరస బబ రరగడడ

94-194/337

94-196/668

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మవశ
ఇసటట ననస:89-4-292
వయససస:28
లస: ససస స
94-194/332

1645 NDX2323566
పపరర: జనతరఱన రరవప దదడడడ

94-194/333

తసడడ:డ నతగజసదసడడడ దదడడడ
ఇసటట ననస:89-4-293
వయససస:49
లస: పప
94-194/335

1648 NDX0817171
పపరర: నతగ నళన పరలలవరదద

తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:38
లస: పప

1653 NDX0352088
పపరర: సతఖనతరరయణ కసదగటర

1654 NDX2840791
పపరర: పవన శవ శసకర కకణణకక

తసడడ:డ యలమసదయఖ కసదగటర
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:72
లస: పప

1655 NDX2823862
పపరర: తరరపతమమ అలర స

1656 NDX3034816
పపరర: హరర బబబబ అలర స

94-194/1320

భరస : ఆసజననయబలల అలర స
ఇసటట ననస:89-4-301
వయససస:51
లస: ససస స

94-194/341

94-194/336

94-194/320

1659 NDX2140564
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కరకరన
తసడడ:డ గగవసదమమ కరకరన
ఇసటట ననస:89-4-304
వయససస:50
లస: పప

1661 NDX3232097
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడపలర

1662 NDX3223211
పపరర: పదమ ఓగమరర

94-193/1402

భసధసవప: ససబబయమమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:89-4-306
వయససస:50
లస: పప

94-194/1321

1665 NDX3072808
పపరర: అబబబల వల షపక
భసధసవప: మసరసన బఇవనజ షపక
ఇసటట ననస:89-4-309
వయససస:44
లస: పప

94-194/339

94-194/1319

1657 NDX1306554
పపరర: హరరశ అననపరరడడడ

94-194/342

తలర : పరరశత అననపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-303
వయససస:30
లస: పప
94-194/321

1660 NDX1776816
పపరర: జయలకడమ ఉసగబటటరర

94-194/343

భరస : శకనవరసరరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:89-4-305
వయససస:53
లస: ససస స
94-194/1535

భరస : నరరసదడబబబబ ఓగమరర
ఇసటట ననస:89-4-306
వయససస:28
లస: ససస స
94-194/345

1651 NDX0817916
పపరర: జగదదష కసదగటర

తసడడ:డ అసకమమరరవప కకణణకక
ఇసటట ననస:89-4-300
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అలర స
ఇసటట ననస:89-4-301
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ రరవప నసన కకట
ఇసటట ననస:89-4-304
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ వడతడనమ
ఇసటట ననస:89-4-307
వయససస:68
లస: పప

1642 NDX1758525
పపరర: పడతమమ మవశ

94-194/338
1650 NDX0460279
పపరర: మమరర మజరస రరణణ కసచరర
కసచరర
భరస : శరఖమ ససదరలన హహయర బబబబ కసచరర
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:67
లస: ససస స

94-194/340
1652 NDX0460238
పపరర: శరఖమ ససదరలన హహయర బబబబ
బబ రరగడడ
తసడడ:డ రరజజరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:68
లస: పప

1664 NDX1154111
పపరర: వనసకట కకషర వడతడనమ

94-182/85

తసడడ:డ శరఖమ ససదరలన హహయర బబబబ బబ రరగడ తసడడ:డ వనసకట రమణ పరలలవరదద
ఇసటట ననస:89-4-298
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖనతనరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:89-4-298
వయససస:63
లస: ససస స

1658 NDX1776766
పపరర: వనసకట కవత నసన కకట

94-194/330

భరస : జనతరఱ న రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:89-4-293
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరజలమల సససగ
ఇసటట ననస:89-4-293
వయససస:49
లస: పప
1649 NDX0817197
పపరర: లకకమకలమమరర కసదగటర

1641 JBV2551844
పపరర: రజణబకరదడవ ససగబరల

1639 NDX1806274
పపరర: వర బడహమ చతరర శశద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశద
ఇసటట ననస:89-4-291
వయససస:59
లస: పప

భరస : గరరరధరరరవప ససగబరల
ఇసటట ననస:89-4-292
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరఱన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:89-4-293
వయససస:27
లస: ససస స
1646 NDX1467001
పపరర: వననద సససగ

94-182/84

తసడడ:డ వర బడహమ చతరర శశద
ఇసటట ననస:89-4-291
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమణత శసకర చడవపరర
ఇసటట ననస:89-4-291
వయససస:51
లస: ససస స
1643 NDX2323657
పపరర: రమఖ శలష దదడడడ

1638 NDX1897315
పపరర: వనసకటటసశరరర శశద

1663 NDX1154194
పపరర: భబరత దడవ వడడనమ

94-194/344

భరస : వనసకట కకషర వడడనమ
ఇసటట ననస:89-4-307
వయససస:65
లస: ససస స
94-193/1266

1666 NDX1684217
పపరర: జజఖత దతకకయణణ దడవ శషరషష

94-194/346

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస శషరషష
ఇసటట ననస:89-4-310
వయససస:25
లస: ససస స
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1667 NDX1684167
పపరర: ససవరర శషరషష
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94-194/347

భరస : శకనవరస మమరరస శషరషష
ఇసటట ననస:89-4-310
వయససస:46
లస: ససస స
1670 NDX0880534
పపరర: శకనవరసస గబరకస

94-194/350

94-194/353

94-194/1324

94-194/1325

94-196/669

94-196/672

94-196/1044

తసడడ:డ కమలమకర రరవప సశరర
ఇసటట ననస:89/4/315
వయససస:25
లస: పప

1680 NDX2750115
పపరర: నతసచరమమ దసత

1683 NDX0668350
పపరర: రఘబబబల కటటకల

1686 NDX0913558
పపరర: కటకరల రరసనతధ

1689 NDX1409953
పపరర: ధనసశర కలమమర

94-194/357

1692 NDX2157064
పపరర: వనసకట రరవప గబనజ

94-194/1326

1695 NDX1719667
పపరర: ఆకరశ సశరర
తసడడ:డ కమలమకర రరవప సశరర
ఇసటట ననస:89-4-315
వయససస:28
లస: పప

1675 NDX0804039
పపరర: చనన కలమమరర పసటసగర

94-194/1110

1678 NDX3202686
పపరర: ఓసకరర కకషర మలర సపరటట

94-193/1267

1681 NDX2766624
పపరర: నగరరజ చడబబడ లల

94-194/1327

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:54
లస: ససస స
94-196/670

1684 NDX0913574
పపరర: కటకరల వవనకరనసద�

94-196/671

తసడడ:డ మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:35
లస: పప
94-196/673

1687 NDX0668707
పపరర: మధసససధనరరవప కరటటకరల

94-196/674

తసడడ:డ రరమయఖ కరటటకరల
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:72
లస: పప
94-194/355

1690 NDX1409938
పపరర: పరరశత కలమమర

94-194/356

భరస : మబతస యఖ కలమమర
ఇసటట ననస:89/4/314
వయససస:46
లస: ససస స
94-194/358

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలట గబనజ
ఇసటట ననస:89/4/314
వయససస:58
లస: పప
94-194/360

94-194/352

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:89-4-312
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మబతస యఖ కలమమర
ఇసటట ననస:89/4/314
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:89/4/314
వయససస:51
లస: పప
1694 NDX1978610
పపరర: అభలమష సశరర

94-94/1140

తసడడ:డ మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:63
లస: పప
1691 NDX1306521
పపరర: మబతచజయథ కలసభ

1677 NDX2805497
పపరర: ససజన కకషర మలర సపరటట

1672 NDX0804138
పపరర: పతసగర భబవన�

భరస : పపనననశశర రరవప పసటసగర
ఇసటట ననస:89-4-311
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససధన రరవప
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:37
లస: పప
1688 NDX2766665
పపరర: రమమరరవప చడబబడ లల

94-194/354

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరమనతధస
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:36
లస: ససస స
1685 NDX0913624
పపరర: కటకరల ససధదర

1674 NDX0715318
పపరర: గణణశ బబబబ పతసగర

94-194/349

తసడడ:డ పపనననశశర రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-311
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : తతర కకషర మలర సపరటట
ఇసటట ననస:89-4-312
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:89-4-313
వయససస:80
లస: పప
1682 NDX0892638
పపరర: సరయసరశత కటటకరల

94-194/351

తసడడ:డ పపనననశశర రరవప పతసగర
ఇసటట ననస:89/4/311
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:89-4-311
వయససస:62
లస: పప
1679 NDX2797686
పపరర: సరసబయఖ దసత

1671 NDX1978214
పపరర: శశశత పసతసగర

1669 NDX1684191
పపరర: శకనవరస మమరరస శషరషష

తసడడ:డ రరమ కకషర శరససస స శషరషష
ఇసటట ననస:89-4-310
వయససస:52
లస: పప

భరస : గణణశ బబబబ పసతసగర
ఇసటట ననస:89/4/311
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పతసగర
ఇసటట ననస:89/4/311
వయససస:58
లస: ససస స
1676 NDX2792414
పపరర: పపనననశశర రరవప పసతసగర

94-194/348

భరస : రరమకకకషర శషరషష
ఇసటట ననస:89/4/310
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:89/4/310
వయససస:52
లస: పప
1673 NDX0804153
పపరర: రరజరతనస పతసగర

1668 NDX0506501
పపరర: పసచచమమ శషరషష

1693 NDX1719683
పపరర: అరరణత జసగల

94-194/359

భరస : కమలమకర రరవప సశరర
ఇసటట ననస:89-4-315
వయససస:57
లస: ససస స
94-194/361

1696 NDX1124833
పపరర: కమలమకరరరవప సశరర

94-194/362

తసడడ:డ డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:89-4-315
వయససస:59
లస: పప
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1697 NDX1124965
పపరర: ఆకరష సశరర
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94-196/676

తసడడ:డ కమలమకరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-315
వయససస:27
లస: పప
1700 NDX1124924
పపరర: ససదదప భబరర వ చడజజటట

94-196/679

94-194/363

భరస : వజయ దతష
స బబబబ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:89-4-319
వయససస:49
లస: ససస స
1709 NDX0113639
పపరర: మమరర సభబవత�

94-196/681

94-195/770

94-196/683

94-193/7

తసడడ:డ శసకరన నతయర
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:43
లస: పప

94-194/367

1716 NDX0668855
పపరర: ససరజష కరరయక

1719 NDX3112992
పపరర: వనసకట లకడమ పదమ దదడడడ

94-196/686

1722 NDX0668962
పపరర: కకషర చచజతనఖ శరఖమల�

94-196/682

1725 NDX2035252
పపరర: రరఘవమమ వనమబల
భరస : హనసమసత రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:89-4-327
వయససస:58
లస: ససస స

1705 NDX0046391
పపరర: ససబబ రరవప అలమర

94-194/365

94-194/368
1708 NDX1747270
పపరర: వజయ దతష
స బబబబ దసగరరరరల

1711 NDX2931079
పపరర: ససతతరరస సపరవట

94-195/769

తసడడ:డ రరజఖ
ఇసటట ననస:89-4-320
వయససస:53
లస: పప
94-195/771

1714 NDX2931129
పపరర: అలత సపరవట

94-195/772

భరస : రవసదర
ఇసటట ననస:89-4-320
వయససస:23
లస: ససస స
94-193/5

1717 NDX0668822
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ శరఖమల�

94-193/6

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:32
లస: పప
94-194/1502

1720 NDX0113191
పపరర: ససధ కరయల�

94-196/685

తసడడ:డ శసకరన�
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:41
లస: ససస స
94-196/687

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:30
లస: పప
94-196/689

94-198/56

తసడడ:డ నరసయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:89-4-319
వయససస:64
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడ రరకకమణణ
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:51
లస: ససస స
1724 NDX0668921
పపరర: ఉదయ కలమమర కరరయక

1707 NDX1747288
పపరర: ఏఫసడస దతష
స బబబబ దసగరరరరల

1713 NDX2929438
పపరర: రవసదర సపరవట

1702 NDX0418707
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చడజజటట

తసడడ:డ ఐతతమరరజ
ఇసటట ననస:89-4-317
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శసకరన నతయర
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస�
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:58
లస: పప
1721 NDX0668624
పపరర: శరఖమల రరకకమణ రరకకమణణ

94-194/364

తసడడ:డ ససతతరరస
ఇసటట ననస:89-4-320
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతగజశశరరరవప కలమమర
ఇసటట ననస:89-4-325
వయససస:55
లస: ససస స
1718 NDX0164970
పపరర: ససరజష బబబబ� శకకరకలళపప�

1704 NDX2324606
పపరర: కకషర మనన ఆలమ

1710 NDX0046375
పపరర: పపలశ నతయక సబబవత�

94-196/678

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-316
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరసచనత�
ఇసటట ననస:89-4-319
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమమవత లకలసపత
ఇసటట ననస:89-4-320
వయససస:49
లస: ససస స
1715 NDX1944132
పపరర: రరమదడవ కలమమర

94-196/680

తసడడ:డ వజయ దతష
స బబబబ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:89-4-319
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపలయమ�
ఇసటట ననస:89-4-319
వయససస:56
లస: ససస స
1712 NDX2929644
పపరర: బదదడ సపరవట

1701 NDX0352161
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చడజజటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:89-4-317
వయససస:25
లస: పప
94-194/366

1699 NDX0668475
పపరర: నతగజశశరమమ చడజజటట

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చడజజటట
ఇసటట ననస:89-4-316
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-316
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:89-4-317
వయససస:56
లస: ససస స
1706 NDX1747262
పపరర: రరతష వరన దసగరరరరల

94-196/677

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:89-4-316
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనతధ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-316
వయససస:26
లస: పప
1703 NDX0113787
పపరర: ధనలకడమ ఆలమ

1698 NDX0668319
పపరర: దదవఖదదపస శరఖమల

1723 NDX0046607
పపరర: రరయమజ మహమమద ససజయద�

94-196/688

తసడడ:డ ఫరజలలలమర ససజయద�
ఇసటట ననస:89-4-326
వయససస:35
లస: పప
94-193/8

1726 JBV2552271
పపరర: మసగతతయమరమమ కలకకటట

94-194/189

భరస : ససబబబరరడడడ కలకకటట
ఇసటట ననస:89-4-327
వయససస:67
లస: ససస స
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1727 JBV2551802
పపరర: ససబబబరరడడడ కలకకటట
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94-194/190

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కలకకటట
ఇసటట ననస:89-4-327
వయససస:79
లస: పప
1730 NDX2747749
పపరర: మమధవ తషమమమరర

1728 NDX0114116
పపరర: సరసశత అమమ కరయల�

భరస : శసకరన నతయర�
ఇసటట ననస:89-4-328
వయససస:76
లస: ససస స
94-194/1499

1731 NDX0046557
పపరర: నలమసబరస దసటట�

భరస : మబరళమహన రరడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:89-4-329
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభమషణస�
ఇసటట ననస:89-4-330
వయససస:53
లస: పప

1733 NDX0455725
పపరర: గసగరధరరరవప తడలలకలటర

1734 NDX0456400
పపరర: అరరణ కలమమరర వనలలకకటర

94-194/285

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:89-4-333
వయససస:43
లస: పప
1736 NDX2823847
పపరర: పవన తడజ టటలలకకలమర

94-194/1329

94-194/1332

94-187/13

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ మమదత
ఇసటట ననస:89-4-334
వయససస:49
లస: పప
94-194/369

94-194/1075

94-194/1330

1746 NDX2407872
పపరర: దడదదపఖ లసగరల

1749 NDX2408078
పపరర: ససధతరరణణ తతటట

94-194/1335

94-194/1333

94-194/1328

1738 NDX2866705
పపరర: భవరణణ పపటట

94-194/1331

1741 NDX2866689
పపరర: మహన వపసచ పపటట

94-194/1334

తసడడ:డ మబరళ మబరళమహన రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయససస:21
లస: ససస స
94-193/12

1744 NDX0751339
పపరర: చసదడశశఖర రరవప దదడడడ

94-193/13

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:89-4-334
వయససస:53
లస: పప
94-194/370

1747 NDX2408151
పపరర: మహహశశరరరవప లసగరల

94-194/1076

1750 NDX2408102
పపరర: శవనతగజశశరరరవప తతటట

భరస : వనసకట రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:89-4-336
వయససస:68
లస: ససస స

94-194/1077

తసడడ:డ అపరషరరవప తతటట
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:42
లస: పప

94-194/1336 1753 NDX2452340
1752 NDX2793784
పపరర: లలత ససగరత లకడమ రతతనకరస
పపరర: చసదడశశఖర పపలపరటట

1755 NDX2452167
పపరర: శమసతకమణణ రరవపలపలర

94-194/371

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:42
లస: పప

భరస : యగరనసద రతతనకరస
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:35
లస: ససస స
94-194/372

1735 NDX3141447
పపరర: సరయ కకషర తచలలకలటర

భరస : మబరళమహన రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవనతగజశశర రరవప తతటట
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:89-4-336
వయససస:45
లస: ససస స

1743 NDX0113712
పపరర: వనసకట లకడమపదమ దదడడడ

94-182/86

తసడడ:డ గసగధర రరవప తచలలకలటర
ఇసటట ననస:89-4-333
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశరరరవప లఎసగరలమ
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహహశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:89-4-335
వయససస:39
లస: ససస స

1754 NDX2466001
పపరర: వనజ మమదతల

94-194/1012

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-334
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:89-4-334
వయససస:25
లస: పప

1751 NDX3034543
పపరర: వనజజకడ పపలపరటట

1740 NDX2945558
పపరర: భవఖ వశశ పలర

1732 NDX1235886
పపరర: బబబబ గసధస
తసడడ:డ రరడడడ గసధస
ఇసటట ననస:89-4-331
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ భమపత రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయససస:22
లస: ససస స

1742 AP151010471892
పపరర: వనసకట మబతతఖలరరవప మమదత

1748 NDX2408011
పపరర: తరరమలమసబ లసగరల

94-193/11

భరస : పస ఆర మణణ కలమమర
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అలఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-333B
వయససస:33
లస: పప

1745 NDX1527862
పపరర: హరన వరరసన బబబబ దదడడడ

1737 NDX2866747
పపరర: దదరరఠర సతషలకరర

94-194/1498
1729 NDX2747723
పపరర: మబరళ మహన రరడడ తషమమమరర

తసడడ:డ చకక రరడడడ తషమమమరర
ఇసటట ననస:89-4-329
వయససస:56
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-333
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగధర
ఇసటట ననస:89-4-333
వయససస:18
లస: పప
1739 NDX2866721
పపరర: టబజమల హహసపన పఠరన

94-193/9

94-194/923

తలర : వనజజకడ పపలపరటట
ఇసటట ననస:89-4-335,FLAT NO-002,BHUV
వయససస:26
లస: పప
94-194/374

1756 NDX0642694
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మమదతల

94-194/376

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మమదతల
ఇసటట ననస:89-4-336
వయససస:51
లస: పప
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1757 NDX1466904
పపరర: రరజఖ లకడమ ఆరరమసడ

94-194/377

భరస : వసశధర రరడడడ ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:89-4-337
వయససస:34
లస: ససస స
1760 NDX0163048
పపరర: రరమకకషర కరతతబతష
స ల

94-194/380

94-194/383

తసడడ:డ అపషనన
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:42
లస: పప
1766 NDX2796381
పపరర: కకషరవనణణ గజడదదసస

94-194/1510

తసడడ:డ తచడడ గజడదదసస
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:20
లస: ససస స
1769 NDX1154236
పపరర: రరధత ససకర

1761 NDX0057935
పపరర: కలమఖణణ� మబదదవరరస�

94-194/387

భరస : తచడడ
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:41
లస: ససస స

94-194/384
1764 NDX0164756
పపరర: వనసకట రరమకకకషర సరగర
గబదదమమళళ
తసడడ:డ గగపరల కకషరమ చతరరఖలల గబదదమమళళ
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:44
లస: పప

1765 NDX0913707
పపరర: ఆకలతతట సతఖనతరరయణరరడడ
తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:52
లస: పప

1767 NDX2771715
పపరర: పడవణ కలమమర గజడదదసస

1768 NDX0922658
పపరర: ఇసదదర ఆకలతతట

1770 NDX1154152
పపరర: కకటటశశర రరవప ససకర

1773 NDX2364388
పపరర: భబవన కకసడసరర
తసడడ:డ ససరజష బబబబ కకసడసరర
ఇసటట ననస:89-4-342
వయససస:23
లస: ససస స

1775 NDX2515450
పపరర: దడవనతథ కకసడసరర

1776 NDX2734820
పపరర: శకహరర రరయల

94-194/1084

తసడడ:డ ససరజశ బబబబ కకసడసరర
ఇసటట ననస:89-4-342
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప ఆరరసగర
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:27
లస: పప

1779 NDX1337815
పపరర: సరయ కలమమర అరరసగర

భరస : రరమమసజననయబలల మదదబననన
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:89-4-346
వయససస:20
లస: పప

94-194/388

1785 NDX3072337
పపరర: లహరర ఉసగబటటరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:89-4-346
వయససస:18
లస: ససస స

94-194/382

94-194/385

94-194/386

1771 NDX1565391
పపరర: పడతసపరటట కనకమహలకడమ

94-194/389

భరస : మహన రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:89-4-341
వయససస:57
లస: ససస స
94-194/391

1774 NDX0057612
పపరర: లమవణఖ కకసడసరర

94-194/392

భరస : ససరజష కకసడసరర
ఇసటట ననస:89-4-342
వయససస:44
లస: ససస స
94-194/1521

1777 NDX1337849
పపరర: నవఖ అరర సగర

94-182/87

భరస : సరయ కలమమర ఆరర సగర
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:26
లస: ససస స
94-182/89

1780 NDX2323202
పపరర: హరరక దడవ మదదబననన

94-194/393

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల మదదబననన
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:22
లస: ససస స
94-194/395

తసడడ:డ గగవరర న రరవప మదదబననన
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:49
లస: పప
94-194/1322

94-194/379

భరస : సతఖనతరరయణ ఆకలతతట
ఇసటట ననస:89-4-339
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరవప ఆరరసగర
ఇసటట ననస:89-4-345
వయససస:29
లస: పప

94-194/394 1782 NDX2323079
1781 NDX1317023
పపరర: సరయ వనసకట రరవమమ మదదబననన
పపరర: రరమమసజననయబలల మదదబననన

1784 NDX3102662
పపరర: అజయ ఉసగబటటరర

94-194/1520

తసడడ:డ పడసరదరరవప రరయల
ఇసటట ననస:89-4-343
వయససస:19
లస: పప
94-182/88

1762 NDX1317015
పపరర: నతరరయణమమమ గరడదతసస

భరస : వనసకట రరమకకకషర సరగర�
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలగబరర బడహమచతరరఖలక పడతసపరటట
ఇసటట ననస:89-4-341
వయససస:66
లస: పప

1778 NDX1337831
పపరర: ససబడమణఖస అరరసగర

94-194/381

తసడడ:డ జగన మహనరరవప ససకర
ఇసటట ననస:89-4-340
వయససస:53
లస: పప
94-194/390

1759 NDX1466797
పపరర: వసశధర రరడడ ఆరరమసడ

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఆరరమసడ
ఇసటట ననస:89-4-337
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తచడడ గజడదదసస
ఇసటట ననస:89-4-338
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ససఖఖ
ఇసటట ననస:89-4-340
వయససస:50
లస: ససస స
1772 NDX1317007
పపరర: మహన రరవప పడతసపరటట

94-194/378

భరస : రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:89-4-337
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కరతతబతష
స ల
ఇసటట ననస:89-4-337
వయససస:47
లస: పప
1763 NDX1348796
పపరర: తచడడ గరడదసస

1758 NDX0057943
పపరర: లకడమ తషలసస� కటబతష
స ల�

1783 NDX3047784
పపరర: రవ కకరణ మదదబననన

94-194/1337

తసడడ:డ రమమసజననయబలల మదదబననన
ఇసటట ననస:89-4-345 LIG-10
వయససస:18
లస: పప
94-194/1323

1786 NDX2325215
పపరర: రరకకమణణ గగగడ

94-194/396

తలర : జజఖత గగగడ
ఇసటట ననస:89-4-347
వయససస:24
లస: ససస స
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94-194/397

భరస : అరవసద గగగడ
ఇసటట ననస:89-4-347
వయససస:41
లస: ససస స

1788 NDX2325165
పపరర: కకషర కలమమరర యడర పలర

94-194/398

భరస : శవ నతగజశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:89-4-347
వయససస:58
లస: ససస స

94-194/400 1791 NDX0639690
1790 NDX0639757
పపరర: వజయలకడమ నసదదకటర నసదదకటర
పపరర: సరమమమ జఖస నసదదకటర

భరస : వఠల బబబబ నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-348
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జయ పరసడడరసగరరరవప నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-348
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-348
వయససస:69
లస: పప
1796 NDX1130814
పపరర: శకలత మమచరర
తసడడ:డ నతగభమషణస మమచరర
ఇసటట ననస:89-4-349
వయససస:42
లస: ససస స
1799 NDX2323970
పపరర: ససమన చచదరర ఉపర
తసడడ:డ రఘబబబబబ ఉపర
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:25
లస: ససస స
1802 NDX2323939
పపరర: రఘబ బబబబ ఉపర

94-194/410

1797 NDX0762666
పపరర: నతగ భమషణస� మమచరర �

94-194/406

94-194/408

1798 NDX2407864
పపరర: చసదదక
డ రరణణ కలపరల

1801 NDX2322493
పపరర: శకనవరస రరవప కరరనటట

94-194/1338

1804 NDX1776626
పపరర: హరన దడవర భకలవ న

1806 NDX2386670
పపరర: అనతశరరలమరహ మహమమద

94-14/1075

1808 NDX1466334
పపరర: అససల మసరసన మహమమద

94-194/1111 1810 NDX1978487
1809 NDX2466027
పపరర: అలమసఫ హహసపసన మహమమద
పపరర: శరలన చగపసషరర

1811 NDX1313782
పపరర: లకడమ అసడలమర
భరస : ససరఖనతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-355
వయససస:65
లస: ససస స
1814 NDX0610113
పపరర: వనసకట రరడడడ భమరరడడడ�
తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:89-4-356
వయససస:48
లస: పప

94-194/417

94-194/413

తసడడ:డ ససరరఖ నతరరయణ రరవప చగపసషరర
ఇసటట ననస:89-4-355
వయససస:36
లస: ససస స

1812 NDX1978511
పపరర: ససరరఖ నతరరయణ రరవప
చగపసషరర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చగపసషరర
ఇసటట ననస:89-4-355
వయససస:69
లస: పప

94-194/415

1815 NDX2747707
పపరర: ససధతకర రరడడడ మగటఅలమ

94-193/1268

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:59
లస: పప

94-194/412

భరస : అనతశరరలమరహ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-354
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశరరలమరహ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-354
వయససస:27
లస: పప
94-194/414

94-194/411

1807 NDX2489730
పపరర: ఖరఖససరరహన మహమమద

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-354
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అనశరరలమరహ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-354
వయససస:26
లస: పప

94-194/409

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దడవర భకలవ న
ఇసటట ననస:89-4-353
వయససస:25
లస: పప

భసధసవప: లకడమ పదతమవత దడవభకలసన
ఇసటట ననస:89-4-353
వయససస:33
లస: ససస స
94-194/546

94-194/3

తసడడ:డ వరయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రఘబ బబబబ ఉపషల
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:19
లస: ససస స
94-194/1176

94-194/404

భరస : రఘబ బబబబ ఉపషల
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:48
లస: ససస స

1800 NDX2322519
పపరర: పదమజ కరరనటట

1803 NDX3061991
పపరర: వరన పసడయమ చచదరర ఉపషల

1795 NDX2489763
పపరర: అనసత పరరశత మరరడడ
భరస : ససబబబరరవప మరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-349
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉపర
ఇసటట ననస:89-4-352
వయససస:51
లస: పప
1805 NDX2621001
పపరర: పడమల దడవభకలసన

94-194/22

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:89-4-349
వయససస:67
లస: పప
94-194/407

94-194/402
1792 NDX0352393
పపరర: వఠల బబబబ నసదదకటర నసదదకటర

తసడడ:డ జయ పరసడడరసగరరరవప నసదదకటర
ఇసటట ననస:89-4-348
వయససస:43
లస: పప

తలర : రమమదడవ�
ఇసటట ననస:89-4-349
వయససస:58
లస: ససస స
94-194/405

94-194/399

తసడడ:డ జజఖత గగగడ
ఇసటట ననస:89-4-347
వయససస:21
లస: పప
94-194/401

94-194/403 1794 NDX0762609
1793 NDX0352500
పపరర: జయ పరసడడరసగరరరవప నసదదకటర
పపరర: రమమదడవ మమచరర �

1789 NDX2325256
పపరర: రరతశక వరమ గగగడ

1813 NDX0508234
పపరర: వజయభబరత భమరరడడడ�

94-194/416

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:89-4-356
వయససస:46
లస: ససస స
1816 NDX2747699
పపరర: మనతకమమ మగటఅలమ

94-193/1269

భరస : సదస
ర ణ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:54
లస: ససస స
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94-194/418

భరస : వర కలమమర గబరకస
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:49
లస: ససస స
1820 NDX2669570
పపరర: ససధతకర రరడడడ మగతల

94-194/1173

94-193/1270

94-194/421

94-194/506

భరస : వనసకటససబబబరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:89-4-362
వయససస:55
లస: ససస స
1832 NDX0890327
పపరర: గగహర బబగస మహమమద

94-194/423

94-194/426

భరస : కకరరరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-367
వయససస:53
లస: ససస స

94-194/1339

1825 NDX3102472
పపరర: గరయతడ లకడమశశటట

94-193/1272

భరస : పడసరద లకడమశశటట
ఇసటట ననస:89-4-358 MIG-255
వయససస:30
లస: ససస స

1827 NDX2323871
పపరర: వజయ లకడమ లసగసగబసటర

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:89-4-361
వయససస:62
లస: ససస స

94-194/242
1828 NDX2323723
పపరర: వనసకట హనసమసత రరవప
లసగసగబసటర
తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ రరవప లసగసగబసటర
ఇసటట ననస:89-4-361
వయససస:67
లస: పప

1830 NDX3284411
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ గరదచ

1831 NDX1764811
పపరర: జజబన బబగమ మహమమద

94-194/241

94-194/507

1833 JBV2551471
పపరర: షమబ
న దదబన మహమమద

1836 JBV0986190
పపరర: ఆరరఫ జహన పఠరన

94-194/422

భరస : షసషషదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-364
వయససస:38
లస: ససస స
94-194/424

1834 JBV2551448
పపరర: మహమమద షపరరరదదబ న

94-194/425

తసడడ:డ మదతర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-364
వయససస:80
లస: పప
94-194/76

1837 JBV0986844
పపరర: మహమమద ఖమన పఠరన

94-194/77

తసడడ:డ ఇబడహహపఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-4-366
వయససస:49
లస: పప

94-194/427

94-194/1340 1840 NDX2795631
94-194/1341
1839 NDX3003910
పపరర: జజబవపలమర ఖమన ఇసరమయల
పపరర: ఇసరమయల జజబవపలమర ఖమన
ఇసరమయల
తసడడ:డ ఖమన మహమమద
తసడడ:డ మహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:89-4-366
ఇసటట ననస:89-4-366
వయససస:21
లస: పప
వయససస:20
లస: పప

95-194/661

1842 SQX1965060
పపరర: జబవపలమర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-04-366
వయససస:23
లస: ససస స
1844 NDX1130665
పపరర: పరరశత అననపపరరడడ

1822 NDX2904787
పపరర: శవ కకరస ర మగటఅలమ

తసడడ:డ సరయ శకనవరస రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:89-4-358 MIG-255
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-4-366
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నసర బబషర
ఇసటట ననస:89-4-366
వయససస:68
లస: ససస స
1841 SQX1965052
పపరర: మబనత ఫరరశన పఠరన

94-193/1271

తసడడ:డ షరరషదదబ న మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-364
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహహపత సససగ
ఇసటట ననస:89-4-365
వయససస:54
లస: ససస స
1838 NDX0057844
పపరర: అసమతషననసర

1824 NDX3106861
పపరర: పడసరద లకడమశశటట

94-194/420

తసడడ:డ ససధతకర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:89-4-362
వయససస:67
లస: పప

భరస : షరరషదదబ న మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-364
వయససస:66
లస: ససస స
1835 NDX0508093
పపరర: చచహన పవన

94-194/1174

Deleted

భరస : సతఖనతరరయణ యనమదల
ఇసటట ననస:89-4-360
వయససస:66
లస: ససస స
1829 NDX3284429
పపరర: భబరత గరదచ

1821 NDX2671501
పపరర: మనతకమమ మగతల

1819 NDX2321867
పపరర: పవన కలమమర గబఱప స

తసడడ:డ వర కలమమర లలట గబఱప స
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససధతకర రరడడడ మగతల
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరయ శకనవరస రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:89-4-358 MIG-255
వయససస:59
లస: ససస స
1826 NDX0922716
పపరర: యనమదల లకడమ

94-194/419

తసడడ:డ వర కలమమర గబరకస
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరడడడ మగతల
ఇసటట ననస:89-4-357
వయససస:59
లస: పప
1823 NDX3106994
పపరర: ససత లకడమశశటట

1818 NDX2321891
పపరర: పడవణ కలమమర గబరకస

95-194/662

తసడడ:డ మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-04-366
వయససస:20
లస: పప
94-194/429

1845 NDX2665164
పపరర: నరసమమ గగగబల
భరస : వనసకటపష రరడడడ గగగబల
ఇసటట ననస:89-4-367
వయససస:70
లస: ససస స

1843 NDX1467035
పపరర: హరరత నదదగస

94-194/428

భరస : సరసబశవ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:89-4-367
వయససస:31
లస: ససస స
94-194/1153

1846 NDX2858686
పపరర: నరసమమ గగగబల

94-196/1045

భరస : వనసకటపష రరడడడ గగగబల
ఇసటట ననస:89-4-367
వయససస:71
లస: ససస స
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1847 NDX1466177
పపరర: పడమల రరణణ అననపరరడడ

94-194/430

94-194/431 1849 NDX1306497
1848 NDX0078956
పపరర: సతఖనతరరయణమమ అననపపరరడడ
పపరర: వజయభబససర రజడకడ అననపర

భరస : వజయభబససర రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-369
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-369
వయససస:67
లస: ససస స

1850 NDX0352435
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ అననపరరడడడ

1851 NDX2793628
పపరర: నమమత రరడడడ అనపర రరడడ

94-194/433

తసడడ:డ బడహమరరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-369
వయససస:76
లస: పప
1853 NDX0455493
పపరర: వనపకటటశశరరర

94-194/435

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:89-4-371
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడకడ అననపర అననపరరడడ
ఇసటట ననస:89-4-369
వయససస:51
లస: పప
94-194/1316

1854 NDX2407674
పపరర: తరరపతరరడడడ అననపపరరడడడ

1855 JBV0986588
పపరర: జయచసదరరవప పపవరశడ

94-194/169

భరస : అసకర రరవప గబసడత
ఇసటట ననస:89-4-375
వయససస:42
లస: ససస స
94-193/16

తసడడ:డ అసక రరవప గబసడత
ఇసటట ననస:89-4-375-26
వయససస:24
లస: పప
1865 JBV2550580
పపరర: చసదడశశఖర మమగసటట

94-194/442

తసడడ:డ ససగమమశశర ససదసత మమగసటట
ఇసటట ననస:89-4-376
వయససస:77
లస: పప
1868 NDX1466870
పపరర: లలక చసద కకపరషక

94-194/445

భరస : పదడమశశర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:55
లస: ససస స
1874 NDX3097383
పపరర: మననహర బబబబ కలపరల
తసడడ:డ పదడమశశర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:32
లస: పప

1860 NDX0715334
పపరర: వనసకట గబరర పడసరద చతరరల

94-194/439

1863 NDX1850099
పపరర: పడవణ కలమమర కకలనకలదసరర

94-193/17

1866 NDX1818204
పపరర: జజఖతసత కకపరషక

1867 NDX1466854
పపరర: జయ లకడమ కకపరషక

1872 NDX1573691
పపరర: పపలర యఖ శరమ

1875 NDX2794477
పపరర: కరకసత కలమమర కలపరల
తసడడ:డ పదడమశశర రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:31
లస: పప

94-194/440

1864 JBV2550598
పపరర: సరగజన మమగసటట
భరస : చసదడశశఖర మమగసటట
ఇసటట ననస:89-4-376
వయససస:67
లస: ససస స

94-194/443

94-194/441

94-194/444

భరస : సరయ బబబబ కకపరషక
ఇసటట ననస:89-4-377
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/446

1870 NDX1573683
పపరర: పపషషలత దదరరనపరటట

94-194/447

భరస : పపలర యఖ శరమ దదరరనపరటట
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:51
లస: ససస స
94-194/449

తసడడ:డ నతగయఖ శరమ శరమ
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:56
లస: పప
94-194/1342

1861 NDX0610501
పపరర: అసకరరరవప గబసడత

తసడడ:డ నతగరరజ రరవప కకలనకలదసరర
ఇసటట ననస:89-4-376
వయససస:40
లస: పప

1869 NDX1466862
పపరర: సరయ బబబబ

94-193/15

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గబసడత
ఇసటట ననస:89-4-375
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-377
వయససస:55
లస: పప
94-194/448

1858 NDX2441012
పపరర: అసక రరవప గబసడత
తసడడ:డ ఆసజననయబలల గబసడత
ఇసటట ననస:89-4-375
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబబ కకపరషక
ఇసటట ననస:89-4-377
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ కకపరషక
ఇసటట ననస:89-4-377
వయససస:26
లస: పప
1871 NDX0506527
పపరర: పసచచమమ కలపరల

94-193/14

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససతరరల
ఇసటట ననస:89-4-375
వయససస:34
లస: పప

1862 NDX2441020
పపరర: కకరణ కలమమర గబసడత

94-194/437

తసడడ:డ వనసకరటరతనస పపవరశడ
ఇసటట ననస:89-4-374
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అసక రరవప గబసడత
ఇసటట ననస:89-4-375
వయససస:26
లస: పప
94-194/438

94-194/434

భరస : ననసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-4-371
వయససస:71
లస: ససస స

94-194/1154 1857 NDX2441038
1856 NDX2683613
పపరర: వనసకట ససబబబలల అననపపరరడడ
పపరర: శవ కసస గబసడత

1859 NDX0706135
పపరర: ససజజత గబసడత

1852 NDX0456244
పపరర: జయలకడమ

తసడడ:డ వజయ భబససర రరడడడ అనపర రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-369
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషసరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-374
వయససస:48
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-374
వయససస:19
లస: ససస స

94-194/432

1873 NDX0610170
పపరర: పదమయయశశర రరవప కలపరల

94-194/450

తసడడ:డ కకకషరమమరరస కలపరల
ఇసటట ననస:89-4-378
వయససస:62
లస: పప
94-194/1343

1876 NDX0611376
పపరర: ఏలకరర ససజజత

94-194/319

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:89-4-379
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: నతగజశశరరరవప ఏలకరర
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94-194/328

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఏలకరర
ఇసటట ననస:89-4-379
వయససస:52
లస: పప
1880 NDX1378389
పపరర: పదతమవత బటడగబసట

1878 NDX1817487
పపరర: అఖల ఏలకరర

94-193/18

1881 NDX1612622
పపరర: రరఘవమమ వనమబల
భరస : హనసమసత రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:89-4-382
వయససస:51
లస: ససస స

94-194/455
1883 NDX0880450
పపరర: పరసడడరసగ పడసరద
అకలసమమహసత
తసడడ:డ ఎ.వ. రరఘవరరవప అకకసమహసత
ఇసటట ననస:89-4-382
వయససస:60
లస: పప

1884 NDX3058971
పపరర: కరరరమమమ గగలర పలర

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:89-4-383
వయససస:31
లస: పప
94-194/457

94-193/19

94-194/464

94-193/20

94-194/1346

1890 NDX2942399
పపరర: ఉజశల దడవ అసచ

94-194/1524

94-194/469

94-194/1349

94-194/459

1905 JBV2551968
పపరర: శకనవరస గబతస కకసడ
తసడడ:డ తషలససనతధ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:89-4-393
వయససస:39
లస: పప

94-194/456

1891 NDX2792562
పపరర: ఉజశల దడవ అసచ

94-194/1350

1894 NDX1305374
పపరర: పవన కలమమర అశశతటట

94-194/460

తసడడ:డ హరనడవ బబబబ అశశతటట అశశధతటటప
ఇసటట ననస:89-4-388
వయససస:28
లస: పప
94-194/465

94-194/466
1897 NDX0368100
పపరర: శకమనతనరరయణ మమరరస ఆలకరర

తసడడ:డ చటటట పసతషలల ఆలకరర
ఇసటట ననస:89-4-390
వయససస:80
లస: పప
94-194/467

1900 NDX1305390
పపరర: ససహల వనమబ

94-194/468

తసడడ:డ జజనసన బబబబ వనమబ
ఇసటట ననస:89-4-392
వయససస:27
లస: పప
94-182/1400

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:89-4-393
వయససస:22
లస: ససస స
94-194/471

1888 NDX0163527
పపరర: హనసమసతరరడడడ పరతతరర

భరస : వనసకట చసదన కలమమర అసచ
ఇసటట ననస:89-4-386
వయససస:36
లస: ససస స

1896 JBV0987073
పపరర: నతగలలతతకలమమరర ఆలకరర

1902 NDX2924579
పపరర: యమబన చసత గబసట

94-194/1347

తసడడ:డ అసజరరడడడ పరతతరర
ఇసటట ననస:89-4-385
వయససస:49
లస: పప

1893 NDX1466938
పపరర: దదపక అశశధతటట

1899 NDX1978255
పపరర: మమరర కలమమరర వనమబ

1885 NDX3081668
పపరర: వజయ కలమమరర గగలర పలర
భరస : రరజజష బబబబ గగలర పలర
ఇసటట ననస:89-4-383
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనసన బబబబ వనమబ
ఇసటట ననస:89-4-392
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనసన బబబబ వనమబ
ఇసటట ననస:89-4-392
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తషలససనతధ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:89-4-393
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:89-4-382
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకమనతనరరయణమమరరస ఆలకరర
ఇసటట ననస:89-4-390
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ మరగజ
ఇసటట ననస:89-4-391
వయససస:58
లస: పప

1904 JBV2552404
పపరర: కళళఖణచకకవరరస గబతస కకపడ

94-194/454

తసడడ:డ హరరనతథ బబబబ అశశధతటట
ఇసటట ననస:89-4-388
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమమరరస ఆసరశదటట
ఇసటట ననస:89-4-388
వయససస:58
లస: పప

1901 NDX1305416
పపరర: వశల వనమబ

1882 NDX1612556
పపరర: కకటట వనమబల

భరస : వనసకట చసదన కలమమర అసచ
ఇసటట ననస:89-4-386
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవరరమ పడసరద
ఇసటట ననస:89-4-387
వయససస:47
లస: ససస స

1898 NDX1850727
పపరర: లకడమ నతరరయణ మరగజ

94-194/453

తసడడ:డ అలఫడడ గగలర పలర
ఇసటట ననస:89-4-383
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అసచ
ఇసటట ననస:89-4-386
వయససస:41
లస: పప

1895 NDX0610329
పపరర: హరరనతథ బబబబ అశశదతటట

94-196/913

భరస : అలఫడడ గగలర పలర
ఇసటట ననస:89-4-383
వయససస:60
లస: ససస స

94-194/1348 1887 NDX2946846
1886 NDX3198793
పపరర: మబషరటక అహమద వససమ షపక
పపరర: రరజజశ బబబబ గగలర పలర

1892 NDX1378397
పపరర: భబగఖలకడమ కకసడడశశటట

1879 NDX2721470
పపరర: ఉమమమహహశశరమమ
తషమమపపడడ
భరస : నతగజశశరరరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:89-4-380
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:89-4-379
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:89-4-382
వయససస:77
లస: ససస స

1889 NDX0455600
పపరర: చసదన కలమమర అసచత

94-194/436

1903 NDX0456202
పపరర: వనసకటససబబమమగబతస కకసడ

94-194/470

భరస : తషలససనతధ గబడడకకసడ
ఇసటట ననస:89-4-393
వయససస:57
లస: ససస స
94-194/472

1906 NDX2823169
పపరర: అననపపరర చచరరకలపలర

94-194/1351

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-393
వయససస:49
లస: ససస స
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1907 NDX1527904
పపరర: శబనస షపక
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94-193/21

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:89-4-394
వయససస:26
లస: ససస స
1910 NDX1850651
పపరర: నరసససహ చతరర మరగజ

1916 NDX1850339
పపరర: షబబర షపక

94-193/24

94-194/1526

94-193/25

94-194/484

94-194/488

94-194/491

తసడడ:డ బల సరశమ
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:33
లస: పప

94-194/482

1920 NDX1978206
పపరర: మమమమమన షపక

1923 JBV0988345
పపరర: వనపకటఅపరషరరవప కకటబ

1926 NDX2106251
పపరర: అనససరఖ బబ లమర

94-194/1354

1929 NDX2606572
పపరర: ససబబబలల కసడర కలసట

94-194/486

1932 NDX0610188
పపరర: శకనవరసరరవప గరసడర

94-194/489

1935 NDX2682961
పపరర: రతన జజఖత కసడర కలసట
భరస : కసడర కలసట
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:30
లస: ససస స

94-194/481

1918 NDX1850248
పపరర: షరరమల షపక

94-194/483

1921 NDX1573667
పపరర: భరత కలమమర బతష
స ల

94-194/487

1924 NDX2920536
పపరర: తతటటటసపపడడ రమఖ

94-194/1352

తసడడ:డ తతటటటసపపడడ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:20
లస: ససస స
94-194/522

1927 NDX3011376
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర బలమర

94-194/1353

తసడడ:డ అపషయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:89-4-405
వయససస:53
లస: పప
94-149/811

1930 NDX1817065
పపరర: ససమఖ గరసడర

94-194/492

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరసడర
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:24
లస: ససస స
94-194/494

తసడడ:డ కకకషరమమరరస గరసడర
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:50
లస: పప
94-194/1156

1915 NDX1817305
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప దతకకజ

తసడడ:డ గబరర పడసరద బబతషలమ
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటనతరరయణ
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:66
లస: ససస స
94-194/493

94-194/479

తసడడ:డ మహబమబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటసశరరర బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-405
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గరసడర
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:47
లస: ససస స
1934 NDX2682797
పపరర: మరరయ కలమమర మదతసస

1917 NDX2489532
పపరర: రజషమ షసజక

1912 NDX1084391
పపరర: రరజ ససరఖ నసకల

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప దతకకజ
ఇసటట ననస:89-4-403
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపషయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:89-4-405
వయససస:52
లస: పప
1931 NDX0506576
పపరర: ఉమమమహహశశరర గరసడర

94-194/480

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ ళర
ఇసటట ననస:89-4-405
వయససస:24
లస: ససస స
1928 NDX2733335
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర బబ లర

1914 NDX0455543
పపరర: శకనవరస రరవప మమరగజ

94-193/23

తసడడ:డ ససరఖ రరవప నసకల
ఇసటట ననస:89-4-401
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరర పడసరద బబతషలమ
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:34
లస: పప
1925 NDX2489508
పపరర: శక లకడమ బబ ళర

94-194/478

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ మరగజ
ఇసటట ననస:89-4-402
వయససస:31
లస: పప

భరస : అరరణ కలమమర బబతషలమ
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:28
లస: ససస స
1922 NDX1573493
పపరర: అరరణ కలమమర బతష
స ల

1911 NDX1764977
పపరర: చసదడ శశఖర శరఖమమరర

1909 NDX1851147
పపరర: లకడమ మరగజ

భరస : లకడమ నతరరయణ మరగజ
ఇసటట ననస:89-4-399
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషరయఖ శరఖమమరర
ఇసటట ననస:89-4-400
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:89-4-404
వయససస:24
లస: పప
1919 NDX1573642
పపరర: రజవత బతష
స ల

94-193/22

తసడడ:డ నరసససహ చతరర మరగజ
ఇసటట ననస:89-4-399
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరచతరరఖలల మరగజ
ఇసటట ననస:89-4-399
వయససస:54
లస: పప
1913 NDX2753648
పపరర: పèరగనతమ మచడల లటటల
పèరగనతమ
తసడడ:డ రరజబబబబ
ఇసటట ననస:89-4-401
వయససస:20
లస: పప

1908 NDX1850552
పపరర: పడవణ మరగజ

94-194/1155
1933 NDX2644557
పపరర: వనసకట నతరరయణ కసడర కలసట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:89-4-406
వయససస:69
లస: పప
94-194/1157

1936 NDX2495166
పపరర: బబల వరణణ కరసదడ

94-194/495

భరస : శకధర కరసదడ
ఇసటట ననస:89-4-409
వయససస:28
లస: ససస స
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1937 JBV0985598
పపరర: ఈశశరర కరపడడడ
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94-194/496

భరస : చనవనపకట నతరరయణ కరసడడడ
ఇసటట ననస:89-4-409
వయససస:50
లస: ససస స

94-194/498

తసడడ:డ చన వనసకట నతరరయణ కరసడడ
ఇసటట ననస:89-4-409
వయససస:32
లస: పప

1940 NDX1466953
పపరర: లకడమ రరమమశశరర గబసడడ

94-194/500

భరస : వనసకటబడవప గబసడడ
ఇసటట ననస:89-4-413
వయససస:68
లస: ససస స
1943 NDX2802346
పపరర: టటపపష ససలమసన షపక

1938 NDX0805382
పపరర: కసడడ శకధర

1941 NDX1466995
పపరర: వనసకటబడవప గబసడడ

తసడడ:డ ఖససస వల
ఇసటట ననస:89-4-418
వయససస:25
లస: పప

1944 NDX2944767
పపరర: కరరమబలర షపక

94-194/501

94-194/503

1947 NDX2325314
పపరర: గగకలల భబరరవ రరయవరపప

94-194/502
1942 NDX1623603
పపరర: ససవర నతగజశశర రరవప మసగరననన

తసడడ:డ నతగ పపననయఖ మసగరననన
ఇసటట ననస:89-4-414
వయససస:34
లస: పప
94-182/1402

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:89-4-418
వయససస:25
లస: పప

1946 NDX2325330
పపరర: కకకషరవనణణ రరయవరపప

94-194/1534
1945 NDX3220399
పపరర: సరలగరలమ శలలమమథద సలగల

భరస : టట ఏమ డక కరరగల తలక
ర రర
ఇసటట ననస:89-4-421
వయససస:35
లస: ససస స
94-194/504

1948 NDX0882621
పపరర: రరమకకషర అడపరల

94-194/505

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:89-4-422
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:89-4-422
వయససస:23
లస: పప

94-193/1273
1949 NDX2727071
పపరర: వ వ ససరఖ నతరరయణ రరజ
పతసమటర
భసధసవప: సస తత మ హ లకడమ పతసమటర
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:59
లస: పప

94-193/1274 1951 NDX2977718
1950 NDX2721249
పపరర: సస తత మ హ లకడమ పతసమటర
పపరర: సకజన పతసమటర

భరస : వ వ ససరఖ నతరరయణ రరజ పతసమటర
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : శత మహ లకడమ పతసమటర
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:32
లస: ససస స

1952 NDX2930170
పపరర: రజఖలకడమ తషళళళరర

1953 NDX2945905
పపరర: సకజన పతసమటర

1954 NDX2907475
పపరర: మమగసటట వనజషరవ

94-194/1355

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:66
లస: ససస స
1955 NDX0456178
పపరర: వనపకటటశశరమమ శకరరమ

94-194/508

భరస : వఠల రరవ శకరరమ
ఇసటట ననస:89-4-424
వయససస:40
లస: ససస స
1958 NDX0455451
పపరర: వటల రరవప శకరరమ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:89-4-424
వయససస:56
లస: పప
1961 NDX1573634
పపరర: కకరణ చచమటటకసటట

94-194/226

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరరకలల
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:37
లస: పప

94-193/1275

94-194/1357

తసడడ:డ మమగసటట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:20
లస: ససస స

1956 JBV0982504
పపరర: రరమమనసజమమ శకరరమ

1957 NDX1850446
పపరర: ఆలశర శకరరమ

94-194/509

1959 NDX1319524
పపరర: కకమమబగరరర హరన వరర న రరడడడ

1962 NDX0506642
పపరర: పడమల పడగడ

1965 NDX0610204
పపరర: సససహదదడ అపరషరరవప పడగడ
తసడడ:డ వనసకటపరష రరవప పడగరఢ
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:56
లస: పప

94-194/510

తసడడ:డ వటల రరవప శక రరమ
ఇసటట ననస:89-4-424
వయససస:24
లస: పప
94-193/27

1960 NDX1319516
పపరర: కకమమబగరరర పప లరజడకడ

94-193/28

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-426
వయససస:55
లస: పప
94-194/512

భరస : సససహదదడ అపరషరరవప పడగరఢ
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:45
లస: ససస స
94-194/514

తసడడ:డ దసరరరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:89-4-422
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వ వ ససరఖ నతరరయణ రరజ పతసమటర
ఇసటట ననస:89-4-423
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పప ల రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-426
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచమటటకసటట
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:31
లస: పప
1964 NDX0610212
పపరర: నరసససహరరవప కకరరకలల

94-194/1356

భరస : వనసకటటశశరరరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:89-4-424
వయససస:70
లస: ససస స
94-194/511

94-194/499

తసడడ:డ పసచచరపగయఖ కరసడడడ
ఇసటట ననస:89-4-409
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకషర మమరరస గబసడడ
ఇసటట ననస:89-4-413
వయససస:71
లస: పప
94-182/1401

1939 JBV0985580
పపరర: చనవనపకట నతరరయణ కరపడడడ

1963 NDX0609883
పపరర: అనల కలమమర కకరరకలల�

94-194/513

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:35
లస: పప
94-194/515

1966 NDX2364412
పపరర: కకటటశశరమమ పడతల

94-194/1104

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ పడతల
ఇసటట ననస:89-4-427
వయససస:43
లస: ససస స
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1967 JBV0984799
పపరర: సరగజన లసకపప తష
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94-194/516

భరస : వనపకటరరడడడ లసకపప తష
ఇసటట ననస:89-4-428
వయససస:58
లస: ససస స
1970 JBV2552545
పపరర: పడశరసత చసదనస

తసడడ:డ వనపకటరరడడడ లసకపప తష
ఇసటట ననస:89-4-428
వయససస:40
లస: పప
94-194/519

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసదనస
ఇసటట ననస:89-4-429
వయససస:33
లస: పప
1973 NDX2475200
పపరర: పదమ శఖమల కకసతడ

94-194/520

1971 NDX2440998
పపరర: జగదదశశరర రవకలమమర

1974 NDX2475184
పపరర: అచచ రరజ కకసతతడ

94-193/29

భరస : దదవరకరరసయనతథ పరసలకడమ
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:32
లస: ససస స

1977 NDX0057752
పపరర: నతగలకడమ పరస

94-194/521

94-193/30

1975 NDX3053725
పపరర: రరజ పసడయతమ కరజ

94-194/1358

తసడడ:డ చనన కరజ
ఇసటట ననస:89-4-431
వయససస:24
లస: పప
94-194/524

భరస : శశధర పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:35
లస: ససస స

94-194/526 1980 NDX0455501
1979 NDX0716621
పపరర: దదవరకర సరయనతధ పరరస పరరస
పపరర: వసశధర పరస పరరస

1972 NDX2441095
పపరర: పదమశరఖమల కకసతతడ
భరస : అచచబబబబ కకసతతడ
ఇసటట ననస:89-4-430
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మరరజ లలటట కకసతతడ
ఇసటట ననస:89-4-430
వయససస:55
లస: పప
94-194/523

94-194/518

తసడడ:డ వనపకటపరషరరడడడ లసకపప తష
ఇసటట ననస:89-4-428
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవకలమమర రవకలమమర
ఇసటట ననస:89-4-430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అచచ రరజ కకసతడ
ఇసటట ననస:89-4-430
వయససస:53
లస: ససస స
1976 NDX0706036
పపరర: శరరష పరసలకడమ

94-194/517 1969 JBV0984781
1968 JBV0983882
పపరర: మబరళమహనరరడడ లసకపప తష
పపరర: వనపకటరరడడడ లసకపప తష

1978 NDX0456269
పపరర: కనకదసరరర పరరస

94-194/525

భరస : శకమనతనరరయణ మమరరస పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ మమరరస పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ మమరరస పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:46
లస: పప

1981 NDX0455527
పపరర: శకమనతనరరయణమమరరస పరరస
పరరస
తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:68
లస: పప

1982 NDX0464453
పపరర: శశధర పరసర

1983 NDX0704684
పపరర: భబజపగవత కరరమ

1984 NDX0716555
పపరర: సరసబశవరరవప కరరమ

94-194/1017

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ పరరస
ఇసటట ననస:89-4-433
వయససస:37
లస: పప
1985 JBV2550796
పపరర: వజయ.లకడమ ఈవన

94-194/531

94-194/534

తసడడ:డ కరమరరజ మజర
ఇసటట ననస:89-4-442
వయససస:22
లస: ససస స

94-194/532

1989 NDX0867960
పపరర: కమమల హసన నసర బబషర

94-194/1359

1992 NDX2794048
పపరర: కరసతమ మజర

94-194/535

1995 NDX1776717
పపరర: రమ దడవ గడబస
భరస : శకనవరస రరవప గడబస
ఇసటట ననస:89-4-443
వయససస:47
లస: ససస స

1987 NDX0867580
పపరర: హససనత నసర బబషర

94-194/533

1990 JBV2550515
పపరర: జజన భబషర నసర భబషర

94-194/536

తసడడ:డ పసరర సరహహబ నసర భబషర
ఇసటట ననస:89-4-436
వయససస:57
లస: పప
94-194/1360

భరస : కరమరరజ మజర
ఇసటట ననస:89-4-442
వయససస:41
లస: ససస స
94-194/1362

94-194/530

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:89-4-436
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర నసర బబషర
ఇసటట ననస:89-4-436
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపషల సరశమ మజర
ఇసటట ననస:89-4-442
వయససస:47
లస: పప
1994 NDX2794071
పపరర: రరప దడవ మజర

1986 JBV2550788
పపరర: నతగజశశరరరవప ఈవన

94-194/528

తసడడ:డ భమపయఖ కరరమ
ఇసటట ననస:89-4-434
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససరఖస ఈవన
ఇసటట ననస:89-4-435
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజన భబషర నసర భబషర
ఇసటట ననస:89-4-436
వయససస:49
లస: ససస స
1991 NDX2794121
పపరర: కరమరరజ మజర

94-194/529

భరస : సరసబశవరరవప కరరమ
ఇసటట ననస:89-4-434
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నతగజశశరరరవప ఈవన
ఇసటట ననస:89-4-435
వయససస:53
లస: ససస స
1988 JBV2550523
పపరర: ససజదతబ నసర భబషర

94-194/527

1993 NDX2794279
పపరర: రరజ మజర

94-194/1361

తసడడ:డ కరమరరజ మజర
ఇసటట ననస:89-4-442
వయససస:26
లస: పప
94-194/538

1996 NDX1776675
పపరర: శకనవరస రరవప గడబస

94-194/539

తసడడ:డ వనసకయఖ గడబస
ఇసటట ననస:89-4-443
వయససస:50
లస: పప
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1997 NDX2999431
పపరర: నవరతనస మమమళరపలర

94-194/1363

భరస : రవకలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:89-4-443
వయససస:33
లస: ససస స
2000 AP151015191056
పపరర: కకకకల శకరరమ

94-194/542

94-194/545

94-194/549

94-194/552

భరస : వరలమకక తతటటపరక
ఇసటట ననస:89-4-449
వయససస:55
లస: ససస స
2012 NDX0057836
పపరర: నలమమ� పప టట�

94-194/833

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-450
వయససస:34
లస: ససస స
2015 NDX2324648
పపరర: ససకనఖ చదలవరడ

94-194/554

94-194/557

తసడడ:డ శకరరమబలల రవ
ఇసటట ననస:89-4-457
వయససస:76
లస: పప

2007 NDX1466292
పపరర: నవన తవరశ

94-194/1366

94-194/550

2005 JBV0981506
పపరర: రరమచపదతడరరడడడ గమడత

2008 NDX1124775
పపరర: చన ససబబబరరవప కకట

94-194/551

తసడడ:డ కనకయఖ కకట
ఇసటట ననస:89-4-448
వయససస:78
లస: పప

94-194/553
2010 NDX1349067
పపరర: మసరసన వల అలయస వరలమకక
షపక
తసడడ:డ మదర షసజక
ఇసటట ననస:89-4-449
వయససస:67
లస: పప

2011 NDX2865632
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర
తసడడ:డ బసగరర బబబబ కసచరర
ఇసటట ననస:89-4-449
వయససస:46
లస: పప

2013 NDX0165027
పపరర: వనసకట రరవప� పప టట�

2014 NDX2324705
పపరర: రరఘవ వరమ చదలవరడ

2016 NDX2324671
పపరర: సరయరరస చదలవరడ

2019 NDX2491454
పపరర: రజజక పఠరన

2022 NDX2760718
పపరర: నగరనత పఠరన

2025 NDX1154210
పపరర: వజయలకకమ జజగర
భరస : అచచయఖ జజగర
ఇసటట ననస:89-4-459
వయససస:66
లస: ససస స

94-194/544

94-194/548

తసడడ:డ బలరరమయఖ తవరశ
ఇసటట ననస:89-4-448
వయససస:25
లస: పప

94-194/834

94-194/1364

94-194/23

తసడడ:డ అపరషరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:89-4-451
వయససస:59
లస: పప
94-194/555

2017 NDX0058156
పపరర: ససజజత బబ గబరల

94-194/556

భరస : రరమరరడడడ బబ గబరల
ఇసటట ననస:89-4-452
వయససస:41
లస: ససస స
94-194/558

2020 NDX3126786
పపరర: ఆష పఠరన

94-194/1365

భరస : రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:89-4-456
వయససస:37
లస: ససస స
94-194/1367

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:89-4-456
వయససస:18
లస: ససస స
94-194/560

2002 NDX1305333
పపరర: రరమకకషర శరరమ శకరరమ

తసడడ:డ వరరరరడడడ గమడత
ఇసటట ననస:89-4-446
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-4-456
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రజక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:89-4-456
వయససస:24
లస: పప
2024 JBV0980342
పపరర: రఘబనతధరరవప రవ

94-194/547

తసడడ:డ రరఘవ శరమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:89-4-451
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసద రసగరరరడడడ బబ గబరల
ఇసటట ననస:89-4-452
వయససస:51
లస: పప
2021 NDX3138500
పపరర: సలమమన ఖమన పఠరన

2004 JBV0981548
పపరర: మమరససడడయ రరడడడ గమడత

94-194/541

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప శకరరమ శకరరమ
ఇసటట ననస:89-4-445
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పప టట యఖ�
ఇసటట ననస:89-4-450
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరఘవ శరమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:89-4-451
వయససస:49
లస: ససస స
2018 NDX0165100
పపరర: రరమరరడడడ బబ గబరల

94-194/543

తసడడ:డ వరరరరడడడ గమడత
ఇసటట ననస:89-4-446
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరర రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-447
వయససస:63
లస: ససస స
2009 NDX0506600
పపరర: గబరరలకడమ తతటటపరక

2001 NDX0716522
పపరర: పపననయఖ తషళళళరర

1999 NDX1084433
పపరర: ససరరఖరరవప నసకల

తసడడ:డ రరజజరరవప నసకల
ఇసటట ననస:89-4-444
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గబరరలసగరచతరర తషళళళరర
ఇసటట ననస:89-4-445
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ గమడత
ఇసటట ననస:89-4-446
వయససస:63
లస: ససస స
2006 NDX0057497
పపరర: రమమదడవ గమడ

94-194/540

భరస : పపననయఖ తతళళర రర
ఇసటట ననస:89-4-444
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషర శరమ శకరరమ
ఇసటట ననస:89-4-445
వయససస:67
లస: ససస స
2003 JBV0982322
పపరర: రరమ శశషమమ గమడత

1998 NDX0704726
పపరర: నరమల తతళళర రర

2023 JBV0987461
పపరర: సరమమమ జఖస రరవ

94-194/559

భరస : రఘబనతధరరవప రవ
ఇసటట ననస:89-4-457
వయససస:68
లస: ససస స
94-194/561

2026 NDX1154087
పపరర: జయ పడకరషష జజగర

94-194/562

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:89-4-459
వయససస:39
లస: పప
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2027 NDX1154145
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప జజగర

94-194/563

తసడడ:డ అచచయఖ జజగర
ఇసటట ననస:89-4-459
వయససస:42
లస: పప
2030 NDX0922690
పపరర: కలససమ ససనత

2036 NDX3279544
పపరర: నతగ మలర శశరర మబసతత

94-194/564

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:89-4-459
వయససస:46
లస: పప
94-194/566

భరస : వజయ భబససర కలససమ
ఇసటట ననస:89-4-460
వయససస:38
లస: ససస స
2033 NDX1204338
పపరర: ఐజక దయమనసదరరవప
గబరరసదపలర
తసడడ:డ డడవడ
ఇసటట ననస:89-4-460
వయససస:72
లస: పప

2028 NDX1154004
పపరర: వనసకట నతరరయణరరవ జజగర

2031 NDX0922906
పపరర: బయమటటస
డ ససవరరలత

94-194/567

2032 NDX0912576
పపరర: ఇజజక దయమరర న రరవప

94-194/568

తసడడ:డ డడవడ ఇజక
ఇసటట ననస:89-4-460
వయససస:74
లస: పప

94-182/1637 2035 NDX3279361
2034 NDX3279353
పపరర: ఏ ఏన వ ఏమ పడవణ మబసతత
పపరర: గరయతడ మణణ మబసతత

తసడడ:డ వశశరరపరచతరర మబసతత
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:28
లస: పప
94-182/1640

94-194/565

తసడడ:డ కకటబదతస�
ఇసటట ననస:89-4-459
వయససస:77
లస: పప

భరస : దయరర న రరవప బటటస
డ
ఇసటట ననస:89-4-460
వయససస:73
లస: ససస స
94-198/57

2029 NDX0716423
పపరర: అచచయఖ బబ గర�

94-182/1638

తసడడ:డ వశశరరపరచతరర మబసతత
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:24
లస: ససస స

2037 NDX1603902
పపరర: నవన ససరపపరరడడడ

94-194/569

2038 NDX2324887
పపరర: పదతమవత ససరపప రరడడ

94-194/570

భరస : వశశరరపరచతరర మబసతత
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ ససరపప రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:44
లస: ససస స

94-194/571
2039 NDX2324796
పపరర: వనసకట రరస కలమమర రరడడ
ససరపప రరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ ససరపప రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:24
లస: పప

94-194/572
2040 NDX2324838
పపరర: వనసకట లకమణ కలమమర రరడడ
ససరపప రరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ ససరపప రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:24
లస: పప

94-194/573
2041 NDX2324747
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ ససరపప రరడడ

తసడడ:డ పసదబ బబవ రరడడ ససరపప రరడడ
ఇసటట ననస:89-4-461
వయససస:51
లస: పప

2042 NDX2460863
పపరర: ఇఫసస కరర అహమద మహమమద

2043 NDX2380848
పపరర: షహనత ససలమసన

2044 NDX3279536
పపరర: వశశరరపరచతరర మబసతత

94-75/1021

భసధసవప: సహన ససలమసనత
ఇసటట ననస:89-4-461/1
వయససస:48
లస: పప
2045 NDX2407823
పపరర: రజన జకసస

భరస : మహమమద ఇఫపవ కర అహమద
ఇసటట ననస:89-4-461/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-194/575

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జకసస
ఇసటట ననస:89-4-462
వయససస:36
లస: ససస స
2048 NDX1305267
పపరర: శకలకకమ మమగసటట

94-194/577

94-194/1369

తసడడ:డ నతగపష కకరరచత
ఇసటట ననస:89-4-464
వయససస:61
లస: పప
2054 NDX0352120
పపరర: గబరరనతథస తషమమల
తసడడ:డ వనసకటపత తషమమల
ఇసటట ననస:89-4-467
వయససస:78
లస: పప

2046 NDX2407807
పపరర: రరమ కకషర రరడడడ కరసజల

2049 NDX1305242
పపరర: వనసకట రమన మమగసటట

94-194/576

2047 NDX2196179
పపరర: మహమమద మసరసన షపక

94-193/31

తసడడ:డ అబబబల సతతసర షపక
ఇసటట ననస:89-4-463
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప మసగరత
ఇసటట ననస:89-4-463
వయససస:55
లస: పప

94-194/1368
2050 NDX3134186
పపరర: పప థతణతబబ ఈనత పడశరసత
పప థతణతబబ ఈనత
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పప థతణతబబ ఈనత
ఇసటట ననస:89-4-463
వయససస:21
లస: ససస స

2052 NDX2793677
పపరర: ససబబ రతనస కకరరచత

2053 NDX3050069
పపరర: రరమబ కకరరచ

94-194/578

94-194/1370

భరస : రమసజనపష కకరరచత
ఇసటట ననస:89-4-464
వయససస:55
లస: ససస స
94-194/579

94-182/1639

తసడడ:డ యగజశశరరరవప మబసతత
ఇసటట ననస:89-4-461 MIG-16
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మబసల రరడడ కరసజల
ఇసటట ననస:89-4-462
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరనసటబ రమన మసగరత
ఇసటట ననస:89-4-463
వయససస:54
లస: ససస స
2051 NDX2794469
పపరర: రమసజనపష కకరరచత

94-194/574

2055 JBV2552180
పపరర: ఝమనస కకలమరర
భరస : హరరపస
డ రద కకలమరర
ఇసటట ననస:89-4-468
వయససస:56
లస: ససస స

94-194/1371

తసడడ:డ రమసజనపష కకరరచ
ఇసటట ననస:89-4-464
వయససస:34
లస: పప
94-194/580

2056 NDX1349059
పపరర: వనసకట బబబబ రరవప కకట

94-194/581

తసడడ:డ లకడమ కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:89-4-468
వయససస:53
లస: పప
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2057 JBV2552255
పపరర: హరరపస
డ రద కకలమరర
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94-194/582

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:89-4-468
వయససస:60
లస: పప

94-194/583

భరస : శరఖమ పడసరద అసచ
ఇసటట ననస:89-4-470
వయససస:50
లస: ససస స

2060 NDX1466839
పపరర: వజయ అసచత

94-194/585

తలర : శక లకడమ అసచ
ఇసటట ననస:89-4-470
వయససస:33
లస: పప
2063 NDX2921476
పపరర: నతగ శరరష నసదదరరజ

2058 NDX1466847
పపరర: శకలకడమ అసచత

94-198/1042

భరస : శశషగరరరరరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:89-4-473
వయససస:26
లస: ససస స
2066 NDX2646867
పపరర: బమ శసకర పస

94-236/734

తసడడ:డ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-477
వయససస:52
లస: పప
2072 NDX1390319
పపరర: షరరమల బబ మమల

94-194/589

తసడడ:డ మసఎస బబ మమల
ఇసటట ననస:89-4-479
వయససస:73
లస: పప
2078 NDX1349026
పపరర: శవ శసకర రరవప గబసటటపలర
తసడడ:డ మలర కరరరర న రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:89-4-485
వయససస:66
లస: పప
2081 JBV0984138
పపరర: అననమమజసగర

భరస : జయరరమ రజడకడగబజర ల గబజర లమ
ఇసటట ననస:89-4-488
వయససస:48
లస: ససస స

2065 NDX2892545
పపరర: రరకరసన షపక

94-198/1043

2067 NDX0621847
పపరర: ఖసరరనద

2070 NDX3107893
పపరర: మధవ లత మరరయస

2073 JBV0980193
పపరర: ససభబషసణణ బబ మమల

2076 JBV0980102
పపరర: కగసలఖ నతమమ

2079 NDX0922849
పపరర: నసకల సతఖవత దడవ

94-194/599

2082 JBV0986851
పపరర: లకకమపత రరవప జసగర

94-194/586

2085 NDX1623637
పపరర: పపళర రరడడడ గబజర ల
తసడడ:డ జయ రరమ రరడడ గబజర ల
ఇసటట ననస:89-4-488
వయససస:25
లస: పప

2068 NDX0621839
పపరర: నజమబననసరబబగస షపక

94-194/587

భరస : అహమద షసజక
ఇసటట ననస:89-4-477
వయససస:80
లస: ససస స
94-194/1372

2071 NDX3126752
పపరర: టట అనల కలమమర చటబటల

94-194/1373

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:89-4-478
వయససస:30
లస: పప
94-194/590

2074 JBV0980177
పపరర: సరలమన మయమర బబ మమల

94-194/591

తసడడ:డ అబడహస లసకన బబ మమల
ఇసటట ననస:89-4-479
వయససస:42
లస: పప
94-194/593

2077 NDX1349018
పపరర: వజయ కలమమరర గబసటటపలర

94-194/594

భరస : శవ శసకర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:89-4-485
వయససస:62
లస: ససస స
94-194/596

2080 NDX0912394
పపరర: నసకల సతఖశకనవరస

94-194/598

తలర : సతఖవత దడవ నసకల
ఇసటట ననస:89-4-486
వయససస:53
లస: పప
94-194/600

తలర : అననమమ జసగర
ఇసటట ననస:89-4-487
వయససస:36
లస: పప
94-194/602

94-198/1044

తసడడ:డ జజకకర
ఇసటట ననస:89-4-475
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప నసకల
ఇసటట ననస:89-4-486
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ జజసగర
ఇసటట ననస:89-4-487
వయససస:67
లస: ససస స
2084 NDX1306414
పపరర: పదతమ గబజర ల

2064 NDX2892537
పపరర: అసమమ షపక

భరస : కరశదతసస నమ
ఇసటట ననస:89-4-485
వయససస:57
లస: ససస స
94-194/595

94-198/1041

భసధసవప: నతగ శరరష నసదదరరజ
ఇసటట ననస:89-4-473
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబడహస లసకన బబ మమల
ఇసటట ననస:89-4-479
వయససస:65
లస: ససస స
94-194/592

2062 NDX2921351
పపరర: శశషగరరరరరవప నసదదరరజ

తసడడ:డ ససబడమణఖ కకటటశశర శరమ నసడడ రరజ
ఇసటట ననస:89-4-473
వయససస:52
లస: పప

భరస : టట అనల కలమమర
ఇసటట ననస:89-4-478
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సప లలమన మయమర బబ మమల
ఇసటట ననస:89-4-479
వయససస:41
లస: ససస స
2075 JBV0980185
పపరర: అబడహస లసకన బబ మమల

94-149/893

భరస : అనస అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-477
వయససస:43
లస: ససస స
94-194/588

94-194/584

తలర : శక లకడమ అసచ
ఇసటట ననస:89-4-470
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజకకర
ఇసటట ననస:89-4-475
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటభ రరమయఖ పస
ఇసటట ననస:89-4-475
వయససస:34
లస: పప
2069 NDX0632620
పపరర: అనస అహమద మహమమద

2061 NDX3003928
పపరర: శశషగరరర రరవప నసడడ రరజ

2059 NDX1466813
పపరర: శక ఫణణ అసచత

2083 NDX1306430
పపరర: పడశరసత గబజర ల

94-194/601

తసడడ:డ జయరరమరజడకడ గబజర ల గబజర లమ
ఇసటట ననస:89-4-488
వయససస:25
లస: ససస స
94-194/603

2086 NDX1306422
పపరర: జయరరమరజడకడ గబజర ల

94-194/604

తసడడ:డ పపలమరరజడకడ గబజర ల గబజర లమ
ఇసటట ననస:89-4-488
వయససస:50
లస: పప

Page 292 of 332

2087 NDX2681666
పపరర: రమఖశక బబ లమర
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94-193/1177

తసడడ:డ పపరయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:18
లస: ససస స
2090 NDX2325124
పపరర: శవపరరశత బబ లమర

94-194/607

2091 NDX2408110
పపరర: లకడమ నరసమమ అననపపరరడడ

94-194/610

2094 NDX2408128
పపరర: కకసడల రరడడడ అననపపరరడడడ

2097 NDX1224195
పపరర: గగతమ మమమడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-491
వయససస:32
లస: ససస స

2099 NDX0164012
పపరర: మహన మమమడడ

2100 NDX0867978
పపరర: హరరకకషర మమమడడ

94-194/616

తసడడ:డ హరరకకషర మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-491
వయససస:41
లస: పప
2102 NDX0715326
పపరర: పసదరతనస వలర భబపపరపప

94-194/619

94-194/620

94-194/623

భరస : అబబబల వరల షపక
ఇసటట ననస:89-4-496
వయససస:43
లస: ససస స

94-194/614

2109 NDX0715359
పపరర: రఫసక మహమమద

94-193/32

2112 JBV0982678
పపరర: అననపపరర శషట లమ

94-194/617

2115 NDX2282622
పపరర: మమరరత నతగ వనసకట
ససలశపసలలర జమల
తసడడ:డ శకమనతనరరయణ జమల
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:33
లస: పప

2095 NDX2325066
పపరర: పపరయఖ బబ లమర

94-194/612

2098 NDX0162719
పపరర: శకనవరసరరవప మమమడడ

94-194/615

2101 NDX0704700
పపరర: రమమదడవ వలర భబపపరపప

94-194/618

భరస : పడభర కలమమర వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:89-4-492
వయససస:43
లస: ససస స
94-194/1158

2104 NDX3041191
పపరర: పడభర కలమమర వలర భబపపరస

94-194/1374

తసడడ:డ పసద రతనస వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:89-4-492
వయససస:51
లస: పప
94-194/621

2107 NDX0078931
పపరర: లకడమ యలమరలచచరరవప

94-194/622

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:89-4-493
వయససస:62
లస: ససస స
94-194/624

2110 NDX2747830
పపరర: నససస మహమమద

94-193/1276

భరస : రఫసక మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-494(MIG -123)
వయససస:47
లస: ససస స
94-194/625

భరస : లకకమ నరసససహమమరరస శషట ల
ఇసటట ననస:89-4-495
వయససస:73
లస: ససస స
94-193/33

94-194/609

తసడడ:డ హరరకకషర మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-491
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-494
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:89-4-495
వయససస:28
లస: పప
2114 NDX1850875
పపరర: మసరసన బ షపక

2106 NDX1130798
పపరర: ససషమ మబవరశ

2092 NDX2325025
పపరర: మమరరత కలమమర బబ లమర

తసడడ:డ అయఖనన బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:89-4-493
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శరభయఖ
ఇసటట ననస:89-4-493
వయససస:67
లస: పప
2111 NDX1607706
పపరర: చసకస శకకరసత

94-194/611

తలర : రరమ దడవ వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:89-4-492
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:89-4-493
వయససస:27
లస: ససస స
2108 NDX0352146
పపరర: బడహమయఖ యలర లచచరరవప

2103 NDX2689578
పపరర: కకమల కలమమర వలర భబపపరస

94-194/606

తసడడ:డ పపరయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమమడడ
ఇసటట ననస:89-4-491
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:89-4-492
వయససస:83
లస: పప
2105 NDX1130491
పపరర: పడతమ మబవరశ

94-194/608

తసడడ:డ లసగరరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:40
లస: పప
94-194/613

2089 NDX2408086
పపరర: సరసశత అననపపరరడడ

భరస : కకసడల రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లసగరరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:37
లస: పప
2096 NDX2408060
పపరర: లసగ రరడడడ అననపపరరడడడ

94-194/605

భరస : కకషర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:89-4-489
వయససస:41
లస: ససస స
2093 NDX2408136
పపరర: కకషర రరడడడ అననపపరరడడడ

2088 NDX2408094
పపరర: శకలకడమ అననపపరరడడ

2113 JBV0982686
పపరర: లకడమ నరసససహమమరరస శషట లమ

94-194/626

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప శషట
ఇసటట ననస:89-4-495
వయససస:82
లస: పప
94-94/928

2116 JBV0985093
పపరర: జయలకడమ జజజస

94-194/627

తసడడ:డ చనననజరరవప జజజమ
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:34
లస: ససస స
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2117 JBV0985127
పపరర: వనపకటలకడమ జజజస
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94-194/628

భరస : చనననజరరవప జజజమ
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:58
లస: ససస స
2120 JBV0981480
పపరర: జయపడభబకర జజదస

94-194/629

భరస : శకమనతనరరయణ జమమల
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:70
లస: ససస స
94-194/631

తసడడ:డ చనననజరరవప జడస
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:35
లస: పప
2123 NDX1978230
పపరర: ఎలలసచ జజకకల బబ రరగడడ

2118 NDX1623785
పపరర: దసరర దవ జజమల

2121 JBV0983296
పపరర: చనననజరరవప జజదస

94-194/630

తసడడ:డ చనననజరరవప జడస
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:35
లస: పప
94-194/632

తసడడ:డ తడపపరయఖ జడస
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:69
లస: పప

2122 NDX1623587
పపరర: శకమనతనరరయణ జజమల

94-194/633

తసడడ:డ వనసకట వరడ రరజలల జజమల
ఇసటట ననస:89-4-497
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఎజజకజఇల బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:89-4-498
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప అరటటపరమబల
ఇసటట ననస:89-4-500
వయససస:51
లస: ససస స

94-194/636
2125 NDX2489672
పపరర: వనసకట సరయ చచజతనఖ
అరటటపసపపల
తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప అరటటపసపపల
ఇసటట ననస:89-4-500
వయససస:23
లస: పప

94-194/1378
2126 NDX3077294
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
ఆరటటపరమబల
భసధసవప: శవకలమమరర ఆరటటపరమబల
ఇసటట ననస:89-4-500
వయససస:53
లస: పప

2127 NDX0114280
పపరర: కళళఖణణ పరతపరటట

2128 NDX0112656
పపరర: పదమ� పరతపరటట�

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:89-4-501
వయససస:38
లస: ససస స

2129 NDX0368167
పపరర: ససధదర పరతపరటట

2130 NDX0163303
పపరర: ససధదర పరతపరటట

94-194/634

94-193/36

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:89-4-501
వయససస:33
లస: పప
2132 NDX1719634
పపరర: జలజ బసడడ

94-193/39

2141 NDX2997401
పపరర: ససటవన లకథర కరణణటట

94-198/58

94-193/42

భరస : శరమబఖయయల జజన వనససర కరణణటట
ఇసటట ననస:89-04-504
వయససస:25
లస: ససస స

2133 NDX0046623
పపరర: వనసకట సరశమ గగడ బసడడ

2136 NDX0113142
పపరర: పడభబవత బ

94-182/1403

94-193/37

94-193/38

తసడడ:డ యమకకబ
ఇసటట ననస:89-4-501
వయససస:68
లస: పప
94-193/40

2134 NDX2489680
పపరర: జరజపరల గగడ పబబ

94-194/638

తసడడ:డ పకకరయఖ పబబ
ఇసటట ననస:89-4-502
వయససస:26
లస: పప
94-194/924

2137 NDX0880591
పపరర: లలమవత తరరవధసల
భరస : ఆపజననయబలల
ఇసటట ననస:89-4-503
వయససస:57
లస: ససస స

2139 NDX0880500
పపరర: ఆపజననయబలల తరరవధసల

2140 NDX1747312
పపరర: ఉషర రరణణ తరరవదసల

భరస : అలలగర రసడర
ఇసటట ననస:89-4-504
వయససస:54
లస: ససస స
94-193/1243

2131 NDX0368126
పపరర: యహన పరతపరటట

భరస : వనసకట సరశమ గగడ
ఇసటట ననస:89-4-502, HOUSING BOARD
వయససస:51
లస: ససస స

2142 NDX0057786
పపరర: కలససమలత కననటట

94-193/35

భరస : యహన�
ఇసటట ననస:89-4-501
వయససస:58
లస: ససస స

94-193/43

తసడడ:డ వనపకటసరశమ
ఇసటట ననస:89-4-503
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అలలగరరసడర లకథర కరణణటట
ఇసటట ననస:89-4-504
వయససస:28
లస: పప
2144 RVB0275057
పపరర: డదనత మమతషఖ

94-193/34

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:89-4-502
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ గగడ
ఇసటట ననస:89-4-502
వయససస:57
లస: పప
2138 NDX0880518
పపరర: శవనతగవనసకటటశశరరరవప
తరరవధసల
తసడడ:డ ఆపజననయబలల
ఇసటట ననస:89-4-503
వయససస:34
లస: పప

94-194/635

తసడడ:డ మహన
ఇసటట ననస:89-4-501
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ గగడ బసడడ
ఇసటట ననస:89-4-502
వయససస:25
లస: ససస స
2135 NDX1204411
పపరర: వనసకట సరశమ గగడ బసడడ

2124 JBV0984625
పపరర: శవకలమమరర అరటటపరమబల

2119 JBV2551224
పపరర: నతగతడపపరససపదర జజదస

94-193/41

94-194/639

భరస : శవనతగ వనసకటటశశర రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:89-4-503
వయససస:33
లస: ససస స
94-193/44

2143 NDX0162883
పపరర: అలలగరరసడర లకధర కరననటట
తసడడ:డ చన సరమమఖల కరననటట
ఇసటట ననస:89-4-504
వయససస:64
లస: పప

94-194/1379 2146 NDX1902411
2145 NDX3011087
పపరర: శరమబఖయయల జజన వనససర కరణణటట
పపరర: హరరణణ నసదమమరర

తసడడ:డ అలలకరసలడ ర లకథర కరణణటట
ఇసటట ననస:89-4-504
వయససస:29
లస: పప

94-193/45

94-193/46

తసడడ:డ ససతపత రరవప నసదమమరర
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:27
లస: ససస స
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2147 NDX1130657
పపరర: లతఫపననసర షపక
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94-193/47

తసడడ:డ చతసద భబషర
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:26
లస: ససస స
2150 NDX0113852
పపరర: అసమతషననసర షపక

94-193/50

94-193/53

94-193/56

94-193/58

94-194/1381

94-194/642

తసడడ:డ అబబబల సలమమ
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:23
లస: ససస స

2160 NDX2106285
పపరర: కకటటశశరమమ కలసచతల

2163 NDX3189263
పపరర: గగతస సరయ రరడడడ కకసడ

2166 JBV0981654
పపరర: ఇసదదరరదడవ కరకరన

94-194/645

2169 NDX0706283
పపరర: వరలకడమపడసనన ఓరరగపటట

94-194/648

2172 NDX1348895
పపరర: షహనతజ ససలమసనత

94-194/640

2155 NDX0922732
పపరర: మబనసకకసడ ససనగర

94-193/55

2158 NDX2977320
పపరర: సరయ మమనక మమనసకకసడ

94-194/1501

2161 NDX3188976
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడ

94-194/1380

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:89-4-512
వయససస:51
లస: పప
94-194/1382

2164 NDX0639971
పపరర: ఆదదలకడమ� మమదల�

94-194/641

భరస : చన మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-513
వయససస:68
లస: ససస స
94-194/643

2167 JBV0981258
పపరర: శకధర బబబబ కరకరన

94-194/644

తసడడ:డ లకకమనరససపహరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:89-4-517
వయససస:51
లస: పప
94-194/646

2170 NDX0716647
పపరర: చదసబరశరససస స ఓరరగసటట

94-194/647

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:89-4-518
వయససస:70
లస: పప
94-194/649

భరస : జవద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల గఫరర
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:39
లస: పప

94-193/52

తసడడ:డ మమరగససడ రరడడడ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:89-4-507
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చదపబరశరససస స ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:89-4-518
వయససస:65
లస: ససస స

94-194/651 2175 NDX1348903
2174 NDX2489482
పపరర: అబబబల ఆఫరర ల బయమబబన షపక
పపరర: జజవద అహమద ఎసడడ

తసడడ:డ అబబబల సలమస షపక
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:21
లస: పప

94-193/57

భరస : లకకమనరశసహరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:89-4-517
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:89-4-517
వయససస:80
లస: పప
2171 NDX1348887
పపరర: సజద ససలమసన షపక

2157 JBV2928786
పపరర: మరగససడరరడడడ మమనసకకసడ

2152 NDX0046698
పపరర: రవ కకరణ మలలర ల�

తసడడ:డ మమరగససడ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-507
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:89-4-512
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ�
ఇసటట ననస:89-4-513
వయససస:75
లస: పప
2168 JBV0981662
పపరర: లకకమనరశసహరరవప కరకరన

94-193/54

భరస : వనసకనన కలసచతల
ఇసటట ననస:89-4-511
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:89-4-512
వయససస:41
లస: ససస స
2165 NDX0610535
పపరర: చన మసరసన రరవప మమదల�

2154 NDX1041615
పపరర: ససనగబ మమనసకకసడ

94-193/49

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-507
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:89-4-509
వయససస:43
లస: ససస స
2162 NDX3191418
పపరర: మధవ కకసడ

94-193/51

తసడడ:డ మరగససడ రరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-507
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరగససడతరరడడడ
ఇసటట ననస:89-4-507
వయససస:50
లస: ససస స
2159 NDX0883736
పపరర: సరశత పప లశశటట

2151 NDX0907352
పపరర: నతగరరజ మరక�

2149 NDX0113738
పపరర: నతగమణణ మలలర ల

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజసదడస�
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:56
లస: పప
2156 NDX0719955
పపరర: ససజజత మమనసకకసడ

94-193/48

తసడడ:డ చతసద భబష
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చతసద బబషర
ఇసటట ననస:89-4-505
వయససస:50
లస: ససస స
2153 NDX0046672
పపరర: చసద బబషర షపక

2148 NDX1130574
పపరర: అమరరననసర షపక

2173 NDX0058214
పపరర: షమమదరహమత సయఖద

94-194/650

భరస : అబబబల సతతసర సయఖద
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:41
లస: ససస స
94-194/652

2176 NDX0165076
పపరర: అబబబల సతతసర�

94-194/653

తసడడ:డ అబబబల గఫపర�
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:49
లస: పప
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2177 NDX0163931
పపరర: అబబబల గఫరర షపక�
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94-194/1018

తసడడ:డ అబబబల రజజక�
ఇసటట ననస:89-4-519
వయససస:73
లస: పప
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7648 NDX3180221
పపరర: కకషర మమరరస పసననమరరజ

94-196/1048

7649 NDX3154754
పపరర: కలమమర సరలశ

తసడడ:డ వజయ రరఘవ రరజ పసననమరరజ
ఇసటట ననస:91-5-255
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరజ సరలశ
ఇసటట ననస:91-5-255
వయససస:58
లస: పప

7651 NDX3284296
పపరర: శరరద సరలశ

7652 SQX2072536
పపరర: దదనకర బబణణగర

94-196/1087

తసడడ:డ కకషర మమరరస పసననమరరజ
ఇసటట ననస:91-5-255
వయససస:58
లస: ససస స
7654 sqx2072536
పపరర: రరమకకషర దదనకర బబణణగర

94-196/942

94-196/945

94-196/105

94-196/108

94-196/111

తసడడ:డ రరమకకషనయమఖ
ఇసటట ననస:91--5-280
వయససస:51
లస: పప

94-196/103

7664 NDX1086917
పపరర: నతగలసగరచతరర చటటట జ

7667 NDX1565862
పపరర: కలససమ కలమమరర అపసషకటర

94-196/114

7670 NDX1314095
పపరర: యమగసటట హహమబసధస

94-196/106

7673 NDX1527763
పపరర: వనసకట కకషర రరవప అపసషకటర
తసడడ:డ బబలర యఖ అపసషకటర
ఇసటట ననస:91--5-280
వయససస:53
లస: పప

7656 NDX3003985
పపరర: అబబబల రహమన బబగ

94-196/944

7659 NDX1981605
పపరర: ఉమమకరసత సమసతర

94-196/104

7662 NDX1087071
పపరర: నతగకళళఖణచకకవరరస చటటట జ

94-196/107

తసడడ:డ నతగలసగరచతరర
ఇసటట ననస:91--5-264
వయససస:37
లస: పప
94-196/109

7665 NDX2099043
పపరర: సరసబయఖ యయకలసలకరర

94-196/110

తసడడ:డ ససబబయఖ యయకలసలకరర
ఇసటట ననస:91--5-277
వయససస:36
లస: పప
94-196/112

7668 AP151010531002
పపరర: తరల జవరశజ

94-196/113

భరస : లకడమకరసతతరరవప
ఇసటట ననస:91--5-279
వయససస:81
లస: ససస స
94-196/115

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91--5-280
వయససస:25
లస: ససస స
94-196/117

94-196/941

తసడడ:డ బబ నమల సమసతర
ఇసటట ననస:91--5-263
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర రరవప
ఇసటట ననస:91--5-279
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషర రరవప
ఇసటట ననస:91--5-279
వయససస:26
లస: పప
7672 NDX1314079
పపరర: యమగసటట హనసమసత రరవప

7661 AP151010531222
పపరర: లలతకలమమరర టటకక

7653 NDX2741650
పపరర: రరమకకషర చసదతడవత బబణణగ

తసడడ:డ అబబబల సతస ర బబగ
ఇసటట ననస:91-5-259
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అచచయమఖచతరర
ఇసటట ననస:91--5-264
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషర రరవప
ఇసటట ననస:91--5-279
వయససస:28
లస: ససస స
7669 NDX1565870
పపరర: బబల గగపస చసద అపసషకటర

94-196/943

భరస : సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:91--5-264
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:91--5-264
వయససస:50
లస: పప
7666 NDX1565896
పపరర: లకడమ పదదమన అపసషకటర

7658 NDX1775271
పపరర: ససససమత సరమసతర

94-196/1050

భరస : ససబబరరవప రరమకకషర బబణణగ
ఇసటట ననస:91-5-257, Flat No.301
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమకరసత సరమసతర
ఇసటట ననస:91--5-263
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నతగలసగరచతరర
ఇసటట ననస:91--5-264
వయససస:60
లస: ససస స
7663 AP151010531231
పపరర: జగదదష టటకక

95-196/730

భరస : రరమకకషర దదనకర బబణణగర
ఇసటట ననస:91-5-257, Flat No.301
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబల రహమన బబగ
ఇసటట ననస:91-5-259
వయససస:37
లస: ససస స
7660 NDX1086941
పపరర: నతగససధతమయ చటటట జ

7655 NDX2741726
పపరర: పదమశక బబణణగర

7650 NDX3209913
పపరర: తతరల సరలశ

భరస : కలమమర సరలశ
ఇసటట ననస:91-5-255
వయససస:55
లస: ససస స

భసధసవప: పదమశక బబణణగర
ఇసటట ననస:91-5-257 Flat.No. 301
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: పదమశక బబణణగర
ఇసటట ననస:91-5-257, Flat No.301
వయససస:55
లస: పప
7657 NDX3004017
పపరర: వహహద బబగబమ

94-196/1049

7671 NDX1314087
పపరర: యమగసటట ససధతరరన

94-196/116

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91--5-280
వయససస:47
లస: ససస స
94-196/118

7674 NDX2697134
పపరర: రమదడవ గగగబల

94-198/971

భరస : ఆసజననయబలల గగగబల
ఇసటట ననస:91-5-762
వయససస:37
లస: ససస స
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94-198/1100

భసధసవప: రమదడవ గగగబల
ఇసటట ననస:91-5-762
వయససస:30
లస: పప
7678 NDX3140498
పపరర: వకరశ రరడడడ పరలపరరస

94-44/878

94-195/843

94-195/888

94-196/120

94-196/946

94-196/123

94-196/126

తసడడ:డ అజజ అబబబల
ఇసటట ననస:91-6-268
వయససస:65
లస: పప

7688 NDX2342814
పపరర: రరస బడహమయఖ తతత

7691 NDX3110798
పపరర: అనసరరధ పరలపరరస

7694 NDX0428631
పపరర: పదతమవత టటకక

7697 NDX0591453
పపరర: ససశల దడవ కకణణదచన

94-196/129

7700 NDX1777145
పపరర: సమమబన షపక

94-196/121

7703 NDX2527083
పపరర: వనసకట ఉష కకరణ దగబరబబటట
తసడడ:డ శకనవరస దగబరబబటట
ఇసటట ననస:91-06-271
వయససస:21
లస: పప

94-195/845

7686 NDX2342871
పపరర: వనసకట కకటమమ దతసరర

94-196/119

7689 NDX2342954
పపరర: వనసకట రరవప దతసరర

94-196/122

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దతసరర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:32
లస: పప
94-196/947

7692 NDX3206620
పపరర: సరసబరరడడడ పపనతఖలమ

94-223/1277

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపనతఖలమ
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:53
లస: పప
94-196/124

7695 JBV0980284
పపరర: తడవకకమరరవప టటకక

94-196/125

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:91-6-264
వయససస:47
లస: పప
94-196/127

7698 NDX0591511
పపరర: కకషరమమరరస కకణణదచన

94-196/128

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:91-6-266
వయససస:81
లస: పప
94-196/130

భరస : అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:91-6-268
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/132

7683 NDX2790814
పపరర: శరరష గసట

భరస : వనసకట రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:91-6-266
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : షసషషదదబన షపక
ఇసటట ననస:91-6-268
వయససస:32
లస: ససస స
7702 NDX1777087
పపరర: అబబబల రజజక షపక

94-195/890

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:91-6-264
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సదతశవ రరవప
ఇసటట ననస:91-6-264
వయససస:51
లస: పప
7699 NDX1776774
పపరర: లమవణఖ షపక

7685 NDX3246097
పపరర: చసదడ శశఖర తతలలచసరర

94-195/595
7680 NDX2331742
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప నతయబడడ

భరస : శకకరసత రరడడ అలర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకరశ సయయడ
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తడవకకమ రరవప
ఇసటట ననస:91-6-264
వయససస:42
లస: ససస స
7696 JBV2561348
పపరర: ససబడమణఖఎస టటకక

94-195/844

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తతత
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:53
లస: పప
7693 NDX1170554
పపరర: కలససమ కలమమరర టటకక

7682 NDX2790491
పపరర: శకకరసత రరడడడ అలర

94-12/1622

తసడడ:డ భకలలయఖ నతయబడడ
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ఠగలచసరర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:40
లస: పప

భరస : చసదడ రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:43
లస: ససస స
7690 NDX2746089
పపరర: చసదడ రరడడడ పప లక

94-192/65

తసడడ:డ పసచ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:39
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర తతలలచసరర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:33
లస: ససస స
7687 NDX2342830
పపరర: పరరశత పరలకర

7679 NDX2308369
పపరర: చదరర రరడడడ పప లక

7677 NDX3140688
పపరర: ససరఖ పడకరష రరడడడ పరలపరరస

తసడడ:డ వరర రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ పప లక
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పసచ రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:44
లస: ససస స
7684 NDX3246055
పపరర: భబగఖ లకడమ తతలలచసరర

94-198/1101

తలర : రమదడవ గగగబల
ఇసటట ననస:91-5-762
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-6
వయససస:27
లస: పప
7681 NDX2809259
పపరర: శక లకడమ అలర

7676 NDX2908317
పపరర: వనసకటటశశరర గగగబల

7701 NDX1759135
పపరర: షసషషదదబన షపక

94-196/131

తసడడ:డ అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:91-6-268
వయససస:33
లస: పప
94-2/613

7704 NDX0984666
పపరర: రరధత మరసపలర

94-196/133

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:91-6-273
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: గగపస యలమరరస
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94-196/134

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-6-273
వయససస:27
లస: పప
7708 NDX2772911
పపరర: తరరమలరరవప యలమరరస

94-196/948

94-196/950

94-195/598

94-196/139

94-196/142

94-196/145

94-196/148

భరస : తతజదదబ న�
ఇసటట ననస:91-6-286
వయససస:46
లస: ససస స

7718 NDX0780759
పపరర: వనసకటలకడమ దదనతదద�

7721 JBV0986893
పపరర: మటబటరరడడడ మమలగగసడర

7724 NDX0591669
పపరర: రమమదడవ పలలర ల

7727 NDX1981498
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడమబడడ

94-31/1247

7730 JBV0987123
పపరర: వనసకటరరడడడ భవనప

94-196/140

7733 AP151010531070
పపరర: నగరర ససలమసన మగల
భరస : యమ యస భబగ
ఇసటట ననస:91-6-286
వయససస:51
లస: ససస స

7713 NDX2408318
పపరర: శవర రరడడ కరరక

94-195/597

7716 NDX2145531
పపరర: శకనవరస రరడడ భమమరరడడడ

94-196/138

7719 NDX0779868
పపరర: ఆదదకజశవన దదనతదద

94-196/141

తసడడ:డ ససతతనస
ఇసటట ననస:91-6-279
వయససస:38
లస: పప
94-196/143

7722 NDX0779835
పపరర: జయ పడభబవత తరజరక�

94-196/144

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-6-283
వయససస:33
లస: ససస స
94-196/146

7725 NDX1981571
పపరర: పదమ కకసడవటట

94-196/147

భరస : శకనవరస రరవప కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:91-6-283
వయససస:51
లస: ససస స
94-196/149

7728 NDX3044419
పపరర: వనళళసగరన రరడడడ తషమమ

94-30/1324

తసడడ:డ రరమ రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:91-6-284
వయససస:29
లస: పప
94-196/150

తసడడ:డ సససగరరఏదదబ
ఇసటట ననస:91--6-284
వయససస:49
లస: పప
94-196/152

94-196/949

తసడడ:డ జగన మహన రరడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-277
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:91-6-283
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనళళసగరన రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:91-6-284
వయససస:27
లస: ససస స
7732 NDX0761270
పపరర: షఫసకస ర సయఖద�

94-196/137

భరస : ససరజష రరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-283
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననరరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-283
వయససస:35
లస: పప
7729 NDX3040250
పపరర: మమరర పదమ తషమమ

7715 NDX1170570
పపరర: ససజజత మబననసగర

7710 NDX3087921
పపరర: వనసకటటష పసదసల

తసడడ:డ భబససర రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:91-6-275
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-282
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-283
వయససస:35
లస: ససస స
7726 NDX0591628
పపరర: ససరజష రరడడడ పలలర ల

94-195/596

భరస : ఆదదకజశవ�
ఇసటట ననస:91-6-279
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మటబటరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-282
వయససస:53
లస: ససస స
7723 NDX1565912
పపరర: ఇసదస బబ డడ పరటట

7712 NDX2408292
పపరర: రమమదడవ కరరక

94-196/136

తసడడ:డ బబలయఖ పసదసల
ఇసటట ననస:91-6-274
వయససస:33
లస: పప

భరస : చననప రరడకడ
ఇసటట ననస:91-6-277
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరరరడకడ
ఇసటట ననస:91-6-277
వయససస:41
లస: పప
7720 JBV0986901
పపరర: భబరత మమలగగసడర

94-195/886

తసడడ:డ భబససర రరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:91-6-275
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసరరడడడ కరరక
ఇసటట ననస:91-6-275
వయససస:51
లస: పప
7717 NDX1170562
పపరర: చననప రరడకడ మబననసగర

7709 NDX3243482
పపరర: శవ రరడడడ తమమ

7707 NDX1609298
పపరర: కకటటశశరమమ యలమరరస

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-6-273
వయససస:45
లస: ఇ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ తమమ
ఇసటట ననస:91-6-274
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటష పసదసల
ఇసటట ననస:91-6-274
వయససస:27
లస: ససస స
7714 NDX2408300
పపరర: బససర రరడడడ కరరక

94-196/135

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస యలమరరఱ
ఇసటట ననస:91-6-273
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ యలమరరస
ఇసటట ననస:91-6-273
వయససస:21
లస: పప
7711 NDX3084878
పపరర: లలమవత పసదసల

7706 NDX1674382
పపరర: సతఖనతరరయణ యలమరరఱ

7731 JBV0987115
పపరర: అనసరరధ� భవనస�

94-196/151

భరస : వనపకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:91-6-285
వయససస:39
లస: ససస స
94-196/153

7734 AP151010531086
పపరర: రహహమబననసర మగల

94-196/154

భరస : యమ యస భబగ
ఇసటట ననస:91-6-286
వయససస:71
లస: ససస స
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94-196/155

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:91-6-286
వయససస:52
లస: పప

7736 NDX0761783
పపరర: హహసపసన సయఖద�

94-196/156

తసడడ:డ జజన అహమమద�
ఇసటట ననస:91-6-286
వయససస:86
లస: పప

94-196/158 7739 JBV0981977
7738 JBV0983130
పపరర: వనసకటససబబబయమమ లపకపప తష
పపరర: శకనవరసరరడడడ లపకపప తష

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-287
వయససస:75
లస: ససస స

7737 JBV0981985
పపరర: శకవలర లసకరపప తష

94-196/157

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-287
వయససస:36
లస: ససస స
94-196/159

7740 NDX0689141
పపరర: శకరరమబలల పరకల

94-196/160

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-287
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:91--6-287
వయససస:85
లస: పప
7743 NDX2714129
పపరర: ససభబగఖవత పప లమమరరజ

భరస : యస వ పడసరద రరవప పప లసరరజ
ఇసటట ననస:91-6-288
వయససస:51
లస: ససస స

94-196/852
7742 NDX2714020
పపరర: సతఖనతరరయణ వర పడసరద రరవప
పప లమమరరజ
తసడడ:డ రరమయఖ పప లమమరరజ
ఇసటట ననస:91-6-288
వయససస:82
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప పప లమమరరజ
ఇసటట ననస:91-6-288
వయససస:77
లస: ససస స

7744 NDX2714061
పపరర: వనసకట రరమబ పప లమమరరజ

7745 NDX2714087
పపరర: కరమమశశరర భమ రరజ

7746 NDX3107935
పపరర: వరససపడదత ఆర

7741 NDX2343697
పపరర: వరలకడమ పప లసరరజ

94-196/161

94-196/854

తసడడ:డ పడసరద రరవప పప లమమరరజ
ఇసటట ననస:91-6-288
వయససస:48
లస: పప
7747 NDX2933109
పపరర: అబబబలమర బబగ

భరస : వనసకటరరజ భమ రరజ
ఇసటట ననస:91-6-288
వయససస:38
లస: ససస స
94-196/952

తసడడ:డ మమలమలమల
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:45
లస: పప
7750 NDX2745974
పపరర: అరరఫత బబగ యసర

94-196/955

94-193/1363

94-196/165

తసడడ:డ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:91--6-300
వయససస:34
లస: పప
7762 NDX3212446
పపరర: హనసమసత రరవప బబ డడడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:33
లస: పప

7754 NDX2343382
పపరర: పపనన రరవప కకడసరర

7757 NDX2343671
పపరర: వరమమ చచనతనరరడడ

7760 NDX1310903
పపరర: అసజ రజడక దసడత
తసడడ:డ యమలమమమసధ రరడడ
ఇసటట ననస:91-6-300
వయససస:60
లస: పప

94-195/846

94-196/954

94-196/1051 7752 NDX2933588
7751 NDX3035300
పపరర: మలర కరరరర న నతయబడడ కసగరరర
పపరర: రరహన బబగబమ

94-196/163

7755 NDX1310945
పపరర: శకలతత దసడత

94-196/164

భరస : శకనవరస రరడడడ.
ఇసటట ననస:91--6-300
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/166

7758 NDX1310937
పపరర: రవసదడ రరడడడ దసడత

94-196/167

తసడడ:డ అసజ రరడడడ.
ఇసటట ననస:91--6-300
వయససస:30
లస: పప
94-196/169

7761 NDX2916351
పపరర: ససజజత బబయ రమమవతష

94-196/1052

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-6-302
వయససస:27
లస: ససస స

94-195/847 7764 NDX2343887
7763 NDX3215365
పపరర: అదద లకడమ నరరయణమమ బబ డడడ
పపరర: అనసత లకడమ బబ డడడ

భరస : హనసమసత రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:29
లస: ససస స

94-197/1212

భరస : అబబబలమర
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరడడ చచనతన రరడడ
ఇసటట ననస:91-6-300
వయససస:69
లస: ససస స
94-196/168

7749 NDX2746006
పపరర: పరవన ససలవ న షపక
తసడడ:డ మర సరహహబ
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకడసరర
ఇసటట ననస:91-6-299
వయససస:70
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-300
వయససస:47
లస: ససస స
7759 NDX1310911
పపరర: శకనవరస రరడడడ దసడత

94-196/953

తసడడ:డ సరశమబలల కసగరరర
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:37
లస: పప

భరస : హరర పడసరద రరయ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:91-6-299
వయససస:70
లస: ససస స
7756 NDX1310929
పపరర: పరరశత దసడత

7748 NDX2745966
పపరర: కలరరనద జన మహమమద

94-196/951

భసధసవప: ససభబగఖవత పప లమమరరజ
ఇసటట ననస:91-6-288 Vararamam
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమన
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలమర బబగ
ఇసటట ననస:91-6-290
వయససస:18
లస: పప
7753 NDX2999456
పపరర: వజయలకడమ చలర

94-196/855

94-196/853

94-196/170

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:27
లస: ససస స
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7765 NDX2343739
పపరర: అదద లకడమ నతరజనమమ బబ డడడ

94-196/171

భరస : హనసమమత రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:29
లస: ససస స
7768 NDX2343770
పపరర: హనసమసత రరవప బబ డడడ

94-196/174

94-196/956

94-196/178

94-196/181

94-196/184

భరస : కరససపత రరవప
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:82
లస: ససస స
7783 NDX2452472
పపరర: లకడమ రరడడ పపణతఖల
భరస : సరసబ రరడడడ పపణతఖల
ఇసటట ననస:91-6-311
వయససస:48
లస: ససస స
7786 NDX1565946
పపరర: ఇసతయమజ సయఖద
భరస : జజహహద హహసపసన
ఇసటట ననస:91--6-314
వయససస:49
లస: ససస స
7789 AP151010531024
పపరర: హనసమసతరరవప చరవపరర
తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-6-314
వయససస:83
లస: పప
7792 NDX2452316
పపరర: ఆరరమళర హనసమసత రరడడ
తసడడ:డ శవ రరమరరడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:91-6-315
వయససస:54
లస: పప

7775 NDX2343655
పపరర: వశశనతధ రరడడ కరసస

94-196/179

7778 NDX1311281
పపరర: వనసకట లకకమ వసససదర
చమలమమరర
భరస : వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:42
లస: ససస స

94-196/182

7781 NDX1311299
పపరర: వదతఖసగర చడదలవరడత

94-196/185

7784 AP151010531664
పపరర: అసబబదసర జజననలగడడ

7787 AP151010531034
పపరర: సరవతడ చరవపరర

7790 NDX0428656
పపరర: సరరత ఆరరమళర

7793 JBV0980136
పపరర: శవ రరమ రరడడ ఆరరమళళ
తసడడ:డ అనపతతరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-315
వయససస:78
లస: పప

7776 NDX1493899
పపరర: కరవఖ వరససరరడడ

94-196/180

7779 NDX1566001
పపరర: పదమజ నసదనవనస

94-196/183

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:46
లస: ససస స
7782 NDX1565995
పపరర: పడభబకర రరవప నసదనవనస

94-196/186

తసడడ:డ వ మననహర రరవప
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:48
లస: పప
94-196/188

7785 NDX0896159
పపరర: పరకరల శకనవరసరరవప

94-196/189

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:91--6-313
వయససస:47
లస: పప
94-196/191

7788 NDX1565938
పపరర: జజహహద హహసపసన సయఖద

94-196/192

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:91-6-314
వయససస:53
లస: పప
94-196/194

భరస : శవమమధవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-315
వయససస:36
లస: ససస స
94-196/196

94-196/177

తసడడ:డ రరమనడడ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91--6-314
వయససస:76
లస: ససస స
94-196/193

94-196/176

భరస : వశశనతధ రరడడ కరసస
ఇసటట ననస:91-6-304
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:91--6-312
వయససస:53
లస: పప
94-196/190

7770 NDX2343838
పపరర: ససబబ రరవప బబ డడడ

94-196/957 7773 NDX2343630
7772 NDX3216272
పపరర: అదద లకడమ నరరయణమమ బబ డడడ
పపరర: జవత రరడడడ కరసస

తసడడ:డ నరసససహ పడసరద
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:45
లస: పప
94-196/187

94-196/173

తసడడ:డ కకటయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నతగర రరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-6-304
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చచకస
ఇసటట ననస:91-6-309
వయససస:35
లస: ససస స
7780 NDX1311307
పపరర: జయమపడద చమమమరరక

94-196/175

భరస : హనసమసత రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వశశనతధ రరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-6-304
వయససస:47
లస: ససస స
7777 NDX2028570
పపరర: వజయ లకడమ చచకస

7769 NDX2343804
పపరర: నతరరయణ అసకరల

7767 NDX2343861
పపరర: ధన లకడమ బబ డడడ

భరస : ససబబ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ అసకరల
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:33
లస: పప
7774 NDX2344000
పపరర: కకటటశశరర కరసస

94-196/172

భరస : నతరరయణ అసకరల
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:91-6-303
వయససస:34
లస: పప
7771 NDX3175106
పపరర: హనసమసత రరవప బబ డడడ

7766 NDX2343754
పపరర: అసజల అసకరల

7791 NDX0724450
పపరర: శవమమధవరరడడడ ఆరరమళర

94-196/195

తసడడ:డ శవరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-315
వయససస:45
లస: పప
94-196/197

7794 NDX0841338
పపరర: పడమలరరణణ కరరరమబడడ

94-196/198

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-316
వయససస:32
లస: ససస స
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7795 AP151010531033
పపరర: ససజజతత కరరరమమడడ

94-196/199

భరస : ససబబబరరడబ డ
ఇసటట ననస:91-6-316
వయససస:64
లస: ససస స
7798 NDX2334209
పపరర: లకడమ పరరశత ససరరడడ

94-196/202

94-196/205

94-196/208

94-196/209

7805 NDX3040284
పపరర: రమమష రరడడడ దడవరపలర

7808 NDX0428714
పపరర: శరరరశణణ కకణణదచన

94-196/212

7811 NDX0462515
పపరర: శకకరసత మమగబలకరర

94-195/848

7814 NDX0902437
పపరర: రరజజష� కకట�
తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:33
లస: పప

7816 NDX2787489
పపరర: మహన రరవప కకట

7817 NDX2847812
పపరర: మహన రరవప కకట

94-196/960

తసడడ:డ రరజరతనస కకట
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకలమచలమ
ఇసటట ననస:91-6-326
వయససస:29
లస: ససస స
7822 NDX0896795
పపరర: వనసకట రమణ కకలచలమ�
తసడడ:డ కర ఎస ససరర�
ఇసటట ననస:91-6-326
వయససస:58
లస: పప

94-196/958

7820 NDX0896084
పపరర: వమల కకలచలమ�

94-196/210

7823 NDX1565540
పపరర: లమవణఖ తడజ మబసలపషగరరర

94-196/207

7806 NDX2847598
పపరర: రమమశ రరడడడ దడవరపలర

94-196/959

7809 NDX0780106
పపరర: ఆదదతఖ కకణణదచన

94-196/211

తసడడ:డ కరళదతస
ఇసటట ననస:91-6-322
వయససస:31
లస: పప
94-196/213

94-182/1561
7812 NDX2786556
పపరర: లలరరర మరరయమమ కసభసపరటట

భరస : మహన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/214

7815 NDX0462507
పపరర: పడవణ కలమమర� కకట�

94-196/215

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:34
లస: పప
94-196/961

7818 NDX2847838
పపరర: లలరరబ మరరయమమ కసభసపరటట

94-196/962

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/217

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:91-6-326
వయససస:55
లస: ససస స
94-196/219

7803 NDX1565714
పపరర: తషమమపపడడ కకషర రరడడడ

తసడడ:డ శవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజరతనస
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:61
లస: పప
94-196/216

94-196/204

తసడడ:డ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:91--6-323
వయససస:23
లస: పప

భరస : మబరళమహన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:91-6-325
వయససస:60
లస: ససస స

7819 NDX0896019
పపరర: వరన మమమఠరల కకలమచలమ

94-196/206

భరస : కకట దతసస
ఇసటట ననస:91-6-322
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-6-322
వయససస:59
లస: పప
7813 NDX3206679
పపరర: మరరయమమ కసభసపరటట

7802 NDX2343911
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దడవరపలర

7800 NDX2334183
పపరర: కలమమరర మమదతతతల
భరస : శసకర రరడడడ మమదతతతల
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరరడడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:18
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద అడపర
ఇసటట ననస:91-6-321
వయససస:28
లస: ససస స
7810 NDX0902478
పపరర: కరళదతసస కకణణదన

94-196/203

తసడడ:డ ససవర రరడడ దడవరపలర
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:57
లస: పప
7807 NDX2495067
పపరర: బబజ అడపర

7799 NDX1565821
పపరర: లకడమ పడసనన తషమమలపపడడ

94-196/201
7797 AP151010531209
పపరర: శరఖసపడసరద మబఖరరర జజననలగడ

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-6-316
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:37
లస: ససస స
7804 NDX0780718
పపరర: శవరరరడడడ దడవరపలర �

94-196/200

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరడడడ ససరరడడడ
ఇసటట ననస:91-6-317
వయససస:21
లస: ససస స
7801 NDX0780007
పపరర: పదతమవత దడవరపలర

7796 JBV2561124
పపరర: రరమకకషర రరడడడ కరరరమమడడ

7821 NDX0895953
పపరర: శరరదతసబ కకలచలమ�

94-196/218

భరస : కర ఎస ససరర�
ఇసటట ననస:91-6-326
వయససస:77
లస: ససస స
94-195/599

తసడడ:డ శకనవరస కలమమర మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:25
లస: ససస స

7824 NDX1311224
పపరర: మసజల మబసలమషగరరర

94-195/600

భరస : సతష కలమమర మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:37
లస: ససస స
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94-195/601

భరస : రసగయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:38
లస: ససస స
94-195/604
7828 NDX2147735
పపరర: పపరరరనసద సరయ
మబసలపషగరరర
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర మబసలపషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:23
లస: పప

7831 JBV2561355
పపరర: సతష కలమమర మబసలపరరరర

94-195/607

తసడడ:డ లలట భమపష మబసలపరరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:47
లస: పప
7834 NDX2033454
పపరర: రరజబహదచర కకలచన

94-196/221

తసడడ:డ ససరఖస కకలచన
ఇసటట ననస:91-7-331
వయససస:55
లస: పప
7837 SQX2112878
పపరర: కకషర కలమమరర వనలగపపడడ

95-217/788

94-196/915

94-196/967

భరస : నతగయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:46
లస: ససస స

94-195/606

7832 JBV2561413
పపరర: శకనవరసస కలమమర
మమసలపషగరరర
తసడడ:డ భమపష మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:49
లస: పప

94-195/608

7833 NDX2133965
పపరర: లకడమ అడబబల

94-196/220

7835 NDX2810901
పపరర: శకనస తలక
ర రర

94-196/963

తసడడ:డ కకసడయఖ బబ పరడజ
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:43
లస: పప

7841 NDX3168473
పపరర: వనసకటరతనస బటటటల

7844 NDX3173390
పపరర: వసశ కకషర బతషల

95-77/1003

7847 NDX3281607
పపరర: వషష
ర గబపరస కకతత
స రర

7850 NDX0591792
పపరర: జజఖత మబకరసల�

94-196/222

7853 NDX0689240
పపరర: కలషన వరససరరడడడ
భరస : రరమనడడ
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:47
లస: ససస స

94-196/964

7839 NDX2343101
పపరర: తతజజశ కళళఖణ మమకల

94-196/223

తసడడ:డ పసదతవరలమ రరజ మమకల
ఇసటట ననస:91-7-332
వయససస:34
లస: పప
94-196/965

7842 NDX3188828
పపరర: అసకమమరరవప బతషల

94-196/966

తసడడ:డ ఏడడకకసడడలల బతషల
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:40
లస: పప
94-196/968

94-196/1084

7845 NDX3163144
పపరర: వశషట చచజతనఖ బటటటల

94-196/969

భసధసవప: అసకమమరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:19
లస: పప
7848 NDX3281920
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకతత
స రర

94-196/1085

తసడడ:డ గగపరలకకషరయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:91-7-333/TF-402
వయససస:60
లస: పప
94-196/224

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:34
లస: ససస స
94-196/226

7836 NDX2734549
పపరర: ససదడశ పపదతమబఠజవ
తలర : కకషరకలమరర వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:91-7-331
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:91-7-333/TF-402
వయససస:26
లస: పప
94-196/1086

94-195/603

భరస : రరమకకషర అడబబల
ఇసటట ననస:91-7-331
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:91-7-333/ TF-402
వయససస:51
లస: ససస స
7852 NDX2333540
పపరర: పదమ జగనతనథస

7830 JBV2561330
పపరర: చసదడశశఖర మబసలపషగరరర
మబసలమషగరరర
తసడడ:డ భమపష మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: అసకమమరరవప బతషల
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:19
లస: పప

తలర : దడవసహయస గబసజ
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:25
లస: ససస స
7849 NDX3281938
పపరర: రరజజశశరర కకతత
స రర

94-195/605

తలర : ఏడడకకసడలల బటటటల
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:68
లస: ససస స

భసధసవప: అసకమమరరవప బతషల
ఇసటట ననస:91-7-333
వయససస:19
లస: పప
7846 SQX2438182
పపరర: శశహ పసడయ గబసజ

7829 NDX2331858
పపరర: రసగయఖ బబ పరడజ

7838 NDX2343077
పపరర: కలషన మమకల

7827 JBV2561470
పపరర: హ నస మ కస మబసలమషగరరర

భరస : భమపష మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రరజజశ కళళఖణ మమకల
ఇసటట ననస:91-7-332
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప బతషల
ఇసటట ననస:91-07-333
వయససస:37
లస: ససస స
7843 NDX3173507
పపరర: వసశ కకషర బతషల

94-195/602

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:91-7-331
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:91-7-331
వయససస:46
లస: ససస స
7840 NDX3096732
పపరర: రరణబక దడవ బతషల

7826 JBV2561421
పపరర: లకడమనతరరయమనమమ
మబసలపషగరరర
భరస : శకనవరసరరవప మబసలమషగరరర
ఇసటట ననస:91-7
వయససస:48
లస: ససస స

7851 NDX2334936
పపరర: భబగఖ లకడమ గగల

94-196/225

భరస : నరసససహస జకస
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:43
లస: ససస స
94-196/227

7854 NDX2342988
పపరర: సశరరప రరణణ దడవర

94-196/228

భరస : జయశసకర రరవప దడవర
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:49
లస: ససస స
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94-196/229

భరస : నతగయఖ జగనతనథస
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:74
లస: ససస స
7858 NDX2343002
పపరర: నఖల బబదనపరర

94-196/232

94-196/235

94-196/233

7862 NDX0689315
పపరర: రరమనడడ వరససరరడడ �

94-196/237

7865 NDX0591743
పపరర: అసజల అననపరరడడడ�

94-196/236

7868 NDX2343457
పపరర: లకడమ బబ డడషపరటట

7860 NDX2334860
పపరర: నవన కలమమర గగల

94-196/234

7863 JPT2589570
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమటట ట

94-209/932

తసడడ:డ అసజ రరడ మమటట ట
ఇసటట ననస:91-7-335/GF-1
వయససస:51
లస: పప
94-196/238

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-338
వయససస:40
లస: ససస స
94-196/240

94-196/231

తసడడ:డ రరమ పసచచయఖ గగల
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరజజబహదసర కకలచన
ఇసటట ననస:91-7-337
వయససస:22
లస: ససస స
7867 NDX2394831
పపరర: దదపసస వపయమరర

7859 NDX0591826
పపరర: శకనవరస రరడడడ మబకరసల�

7857 NDX2333581
పపరర: అజయ కసడచల

తసడడ:డ ససధతకర రరవప కసడచల
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ దతడనపరర
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:50
లస: పప
7864 NDX2491389
పపరర: సరయ పడణణత కకలచన

94-196/230

భరస : దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కరవల
ఇసటట ననస:91-7-335
వయససస:22
లస: పప
7861 NDX2342970
పపరర: రమమశ బబదనపరర

7856 NDX0688853
పపరర: సతఖవత వరససరరడడ �

7866 NDX0591719
పపరర: వనసకట రరడడడ అననపరరడడడ

94-196/239

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-338
వయససస:42
లస: పప
94-196/241

7869 NDX0841353
పపరర: రరధతలకడమ వపయమఖరర�

94-196/242

భరస : యస ఎన యస నతరరయణ రరడడ వపయమ భరస : గబరరవ రరడడడ బబ డడషపరటట
ఇసటట ననస:91-7-339
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:25
లస: ససస స
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకరరస వకరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:48
లస: ససస స

7870 NDX2333292
పపరర: బడహహమసదడ రరడడడ వపయమర

94-196/245
7872 NDX2333276
పపరర: వషష
ర కలమమర రరడడ వపయమర

94-196/243

తసడడ:డ శకరరస నవరస రరడడ వపయమర
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:25
లస: పప

94-196/244
7871 NDX1848680
పపరర: యస ఎన యస నతరరయణ
రరడడడ వపయమరర
తసడడ:డ శకరరమ నవరస రరడడ వపయమరర
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరసనవరస రరడడ వపయమర
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:28
లస: పప

7874 NDX2333318
పపరర: ససబబ రరడడడ బబ డడ పరటట

7875 NDX2334464
పపరర: గబరరవ రరడడడ బబ డడషపరటట

94-196/246
7873 NDX2333391
పపరర: యస యస యస నతరరయణ
రరడడడ వపయమర
తసడడ:డ శకరరస నవరస రరడడ వపయమర
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరడడ బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:44
లస: పప

7876 NDX0780098
పపరర: శక రరస నవరస రరడడ ఉయమఖరర

7877 NDX3011244
పపరర: శకనవరస రరడడడ భవనస పసద

94-196/249

తసడడ:డ వనసకట కకషరరరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:58
లస: పప
7879 NDX3126745
పపరర: సరయ కజశవ రరడడడ భవనస

94-196/972

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ తవనస
ఇసటట ననస:91-7-342
వయససస:19
లస: ససస స

7880 NDX2999522
పపరర: వనసకట రరమ కకటట రరడడ భవనస

94-196/970

7883 NDX0428789
పపరర: అరరణ� తవనప�
భరస : నరససపహరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-342
వయససస:35
లస: ససస స

7878 NDX2999555
పపరర: అనసతలకడమ భవనస

94-196/971

భరస : శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-7-340
వయససస:44
లస: ససస స
94-196/973

తసడడ:డ పసద శకనవరస భవనస
ఇసటట ననస:91-7-340
వయససస:22
లస: పప
94-196/250

94-196/248

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరడడడ బబ డడషపరటట
ఇసటట ననస:91-7-339
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వననసతడతన రరడడడ పసద
ఇసటట ననస:91-7-340
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పసద శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-7-340
వయససస:22
లస: పప
7882 NDX2491371
పపరర: శరకవణణ తవనస

94-196/247

7881 NDX2999563
పపరర: సరయ కజశవ రరడడడ భవనస

94-196/974

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:91-7-340
వయససస:22
లస: పప
94-196/251

7884 JBV2561702
పపరర: నరసససహరరడడడ తవరణస

94-196/252

తసడడ:డ రతతనరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-342
వయససస:41
లస: పప
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7885 AP151010531364
పపరర: సరసబయఖ కసదచపప�

94-196/253

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-342
వయససస:75
లస: పప
7888 NDX2333748
పపరర: దడవ కరకలమమనస

94-196/256

94-196/259

తసడడ:డ నరసయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:21
లస: పప
7894 NDX2333706
పపరర: భబణబ పడకరశ కకడసరర

94-196/262

తసడడ:డ ససబబయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:56
లస: పప
7900 NDX2790848
పపరర: ససబబరరవప పప ననస

94-196/976

94-196/979

భరస : శకనవరస రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-7-347
వయససస:32
లస: ససస స
7909 NDX0689117
పపరర: పదతమవత చసతమళళ
భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-348
వయససస:48
లస: ససస స
7912 NDX0689349
పపరర: వనసగయఖ చసతమళళ�
తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-348
వయససస:56
లస: పప

7892 NDX2333854
పపరర: వరరసజననయబలల మరరకపపడడ

7893 NDX2333623
పపరర: కలమమర చకకవరరస కకడసరర

94-196/260

7895 NDX2333821
పపరర: చసదడ శశఖర కకడసరర

94-196/263

94-196/856

7910 NDX1573790
పపరర: చచజతనఖ చసతమళళ

94-196/977

7913 NDX2334522
పపరర: హహమలత గబఱప స
భరస : అరరణ కలమమర గబఱప స
ఇసటట ననస:91-7-349
వయససస:27
లస: ససస స

7899 NDX3033479
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసజజరర

94-196/975

7902 NDX2774719
పపరర: వనసకట కకషరమ చతరర రరగర

94-196/978

తసడడ:డ శవ లసగజశశర చరర రరగర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:49
లస: పప
94-196/1053

7905 NDX3182599
పపరర: లలత పప ననస

94-196/1054

భరస : ససబబబరరవప పప ననస
ఇసటట ననస:91-7-345, 6th Line
వయససస:58
లస: ససస స
94-196/267

7908 NDX0689281
పపరర: శరరష చసతమళళ�

94-196/268

తసడడ:డ వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-348
వయససస:31
లస: ససస స
94-196/270

తసడడ:డ వనసగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-348
వయససస:25
లస: పప
94-196/272

94-196/264
7896 NDX2334969
పపరర: వనసకట పపరరషప తస స రరడడడ దదరరనల

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వసజజరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:67
లస: పప

7901 NDX2738318
పపరర: లలతత పప ననస

7907 NDX1778614
పపరర: శకనవరస రరడడడ పరలపరరస

94-196/261

తసడడ:డ హనమ రరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:50
లస: పప

7898 NDX2643781
పపరర: శరకవణణ మరరకపపడడ

7904 NDX3033461
పపరర: పదమ వసజజరర

94-196/258

తసడడ:డ వనసకటపయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నతగర రరడడడ పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-7-347
వయససస:33
లస: పప
94-196/269

7890 NDX2333664
పపరర: నతగ మలలర సవరర కకడసరర
భరస : వనసకటపయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటశశర రరవప వసజరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:54
లస: ససస స
94-196/266

94-196/255

తసడడ:డ వనసకత పపరరషప తస స రరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప పప ననస
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషర మమ చరర రరగర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:43
లస: ససస స
7906 NDX2133940
పపరర: పడమల పరలపరరస

94-196/257

భరస : వరసజననయబలల మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహయఖ పప ననస
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:66
లస: పప
7903 NDX2774693
పపరర: తనసజ వసకరయలపరటట

7889 NDX2342699
పపరర: రమణణ దదరరనల

తసడడ:డ వనసకటపయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:32
లస: పప
94-196/265

7887 NDX2342673
పపరర: మమనస దదరరనల

తసడడ:డ వనసకట పపరరషప తస స రరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:31
లస: పప
7897 NDX2333797
పపరర: వనసకటపయఖ కకడసరర

94-196/254

తసడడ:డ శవ పడసరద కకతస పలర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర కకడసరర
ఇసటట ననస:91-7-345
వయససస:31
లస: ససస స
7891 NDX2334431
పపరర: బడమస మరరకపపడడ

7886 NDX2491397
పపరర: కలమబదశక కకతస పలర

7911 NDX0692509
పపరర: శకహరర చసతమళళ�

94-196/271

తసడడ:డ వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-348
వయససస:31
లస: పప
94-196/273

7914 NDX2334415
పపరర: వనసకట రతనస గబఱప స

94-196/274

భరస : ససబబ రరవప గబఱప స
ఇసటట ననస:91-7-349
వయససస:55
లస: ససస స
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7915 NDX2334498
పపరర: అరరణ కలమమర గబఱప స

94-196/275

7916 NDX2334241
పపరర: ససబబ రరవప గబఱప స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గబఱప స
ఇసటట ననస:91-7-349
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చ మ అలక
ర రరయమ గబఱప స
ఇసటట ననస:91-7-349
వయససస:63
లస: పప

94-196/277
7918 NDX2101954
పపరర: వనసకరటరమఖ కకషర పడశరసత
మమమనసపరటట
తసడడ:డ శక రరమ చరచ
డ మమరరస మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:29
లస: ససస స

7919 NDX1565854
పపరర: శక లకడమ అననపప రరడడ
భరస : కకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:32
లస: ససస స

7921 NDX0436840
పపరర: రవసదడరరడడడ దసగరరసపపడడ

7922 NDX3158391
పపరర: రరమబ బడహమ చరర సప ద

94-196/280

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:40
లస: పప
7924 NDX0428615
పపరర: హససనత పరరచసరర

94-196/281

7925 JBV2561082
పపరర: సరమమమ జఖస కపదదమళళ

94-196/278

భరస : వర రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:33
లస: ససస స

7928 NDX2474872
పపరర: శవ మన తసగరరరల

7920 NDX0428573
పపరర: ఈశశరర దసరర సపపడడ�

94-196/279

భరస : రవసదడరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:47
లస: ససస స
94-196/980

7923 SQX2001782
పపరర: తడవనణణ చగడత

95-5/944

తసడడ:డ లకమయఖ చగడత
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:18
లస: ససస స
94-196/282

భరస : సరపబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-7-352
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/284

94-182/1562
7917 NDX2790897
పపరర: వనసకట మలర కరరరర న చరర చగడత

తసడడ:డ లకమయఖ చగడత
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదయఖ సప ద
ఇసటట ననస:91-7-351
వయససస:38
లస: పప

భరస : మహహనసదదబన
ఇసటట ననస:91-7-352
వయససస:50
లస: ససస స
7927 NDX2343945
పపరర: నతగ బబలలర మమ మబననసగర

94-196/276

7926 NDX0669804
పపరర: మయళనసదదబ న పరరచసరర
తసడడ:డ అబబబల రహమమన
ఇసటట ననస:91-7-352
వయససస:63
లస: పప

94-196/285

భరస : సరసబరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:42
లస: ససస స

94-196/286
7929 NDX1380526
పపరర: ఇసదతడణణ బబయ అనసతరరస సససగ

భరస : చచహన సససగ అనసతరరస సససగ
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:44
లస: ససస స

94-196/287 7931 NDX2474708
94-196/288 7932 NDX2474732
7930 NDX2343622
పపరర: ఇసదతడణణ బబయ చచహన సససహ
పపరర: హహమసత కలమమర రరడడ తసగరరరల
పపరర: హరన వరర న రరడడడ తసగరరరల

భరస : చచహనసససహ చచహన సససహ
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:25
లస: పప

94-196/290
7933 NDX2343606
పపరర: అనసత రరస సససహ చచహన
సససహ
తసడడ:డ అనసత రరస సససహ చచహన సససహ
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:46
లస: పప

7934 NDX1311059
పపరర: కకటట రరడడడ చలమర
తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:50
లస: పప

7936 NDX2896751
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనసకక

7937 NDX2495034
పపరర: వనసకటటశశరర మకరసన

94-196/1055

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:18
లస: పప
7939 NDX1406298
పపరర: నఫసజజ పఠరన
భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:26
లస: ససస స
7942 NDX0896498
పపరర: చససడసరర వజయలకడమ
భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:60
లస: ససస స

7940 NDX1170646
పపరర: కళళవత చససడసరర

94-196/291

7943 NDX0921171
పపరర: ససభబన� షపక�
తసడడ:డ మబసస ఫర�
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:30
లస: పప

7935 NDX2343960
పపరర: వర రరడడడ మబననసగర

94-196/292

తసడడ:డ నతగర రరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:73
లస: పప
94-196/293

7938 NDX2494938
పపరర: రమణ మకరసన

94-196/294

భరస : ససబబబరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:91-7-354
వయససస:36
లస: ససస స
94-196/296

భరస : వనసకట గగపరల రరధతకకషర
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:28
లస: ససస స
94-196/298

94-196/289

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:91-7-353
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మకరసన
ఇసటట ననస:91-7-354
వయససస:20
లస: ససస స
94-196/295

94-196/283

7941 NDX0921197
పపరర: ఇమమమబ వపరరఫ ననన�

94-196/297

భరస : మబసస ఫర�
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:51
లస: ససస స
94-196/299

7944 NDX0896282
పపరర: చససడసరర నతగరరజ�

94-196/300

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:31
లస: పప
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7945 NDX1170638
పపరర: వనసకట గగపరల రరధతకకషర
చససడసరర
తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:41
లస: పప

94-196/301

7948 NDX0780833
పపరర: హనసమమయమమ తతతత�

94-196/304

94-196/307

94-196/310

94-197/36

94-198/94

94-196/315

భరస : బబజర బబబబ మబపసరరశటటట
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:22
లస: ససస స
7966 NDX1207331
పపరర: శకనవరసరరవప మబపసరరశశటట

94-196/318

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:43
లస: పప

94-196/306

7952 NDX0779983
పపరర: వరరసరశమ తతతత

తసడడ:డ వర సరశమ తతత
ఇసటట ననస:91-7-356
వయససస:23
లస: పప
94-196/308

7955 NDX1493907
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప లసరరడడడ

7958 NDX0086975
పపరర: రమణమమ పప లసరరడడడ

94-196/311

94-196/321

94-198/92

7964 NDX1066711
పపరర: పరవన మబపసరరశశటట

94-196/316

7973 NDX1598467
పపరర: శవమమ మకకల
భరస : అకసయ మకకల
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:41
లస: ససస స

94-196/312

7959 NDX0722843
పపరర: వనసకట రరడడడ పప లసరరడడడ

94-198/93

7962 NDX1729252
పపరర: ఆసజననయబలల వనసకకసడ

94-196/314

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-7-358
వయససస:56
లస: పప
7965 NDX1066984
పపరర: పసచచమమ మబపరర శశటట

94-196/317

భరస : నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:49
లస: ససస స
94-196/319

7968 NDX1066869
పపరర: బబజర బబబబ మబపసరర శశటట

94-196/320

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:39
లస: పప
94-195/887

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:32
లస: పప
94-195/891

7956 NDX1493915
పపరర: వనసకట రరడడడ పప లసరరడడడ

తసడడ:డ రగశరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:41
లస: పప
94-196/313

7970 NDX3246048
పపరర: చచననయఖ మసడర

94-196/309

తసడడ:డ రగశ రరడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:40
లస: పప

7961 NDX1729278
పపరర: వనసకట ససభబష శక కరర
వనసకకసడ
తసడడ:డ ఆసజననయబలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-7-358
వయససస:24
లస: పప

7967 NDX1066703
పపరర: పపదబ ససభబన మబపసరరశశటట

7953 NDX1493923
పపరర: కకటటశశరమమ పప లసరరడడ
భరస : వనసకట రరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:54
లస: పప
7972 NDX3246113
పపరర: శకనవరస రరవప తతత

7950 NDX2394757
పపరర: అనల తతత

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-359
వయససస:29
లస: పప
7969 NDX1066729
పపరర: నతగయఖ మబపసరరశశటట

94-196/305

భరస : రగశరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశరరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:63
లస: పప
7963 NDX2342772
పపరర: నతగ లకడమ మబపసరరశశటట

7949 NDX1729237
పపరర: భబరత వనసకకసడ

తసడడ:డ రగశ రరడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రరడడడ�
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:36
లస: పప
7960 NDX1512657
పపరర: రగశరరడడడ పప లసరరడడడ

94-196/303

తసడడ:డ అవలయఖ
ఇసటట ననస:91-7-356
వయససస:50
లస: పప

భరస : రగశ రరడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-357
వయససస:52
లస: ససస స
7957 NDX0085084
పపరర: శకనవరసరరడడడ� పప లసరరడ�డడ

7947 NDX0724484
పపరర: రరమ మహన రరవప�
చససడసరర�
తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:91-7-356
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ తతత
ఇసటట ననస:91-7-356
వయససస:22
లస: పప
7954 NDX1493931
పపరర: రవణసమమ పప లసరరడడడ

94-196/302

తసడడ:డ షరమయమ
ఇసటట ననస:91-7-355
వయససస:56
లస: పప

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:91-7-356
వయససస:45
లస: ససస స
7951 NDX2342723
పపరర: వనసకటటశ తతత

7946 NDX0921205
పపరర: మబసస ఫర పఠరన

7971 NDX3246089
పపరర: కలమమరర తతత

94-195/889

భరస : శకనవరస రరవప తతత
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:38
లస: ససస స
94-196/322

7974 NDX2342756
పపరర: అనల తతత

94-196/323

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతత
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:22
లస: పప
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7975 NDX3246030
పపరర: గగవసదమమ మసడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-28
94-196/1081

భరస : చచననయఖ మసడర
ఇసటట ననస:91-7-360
వయససస:29
లస: ససస స
7978 NDX0780064
పపరర: కకటటశశరమమ తతతత�

94-196/326

94-196/329

94-196/981

94-196/332

94-196/335

94-196/338

94-196/341

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:62
లస: పప

7988 NDX2495018
పపరర: రరమబ భమససటట

7991 NDX1310978
పపరర: నతగజశశరమమ వలర సశశటట

7994 NDX1283951
పపరర: పడభబకర రరవప తతట

7997 NDX0780049
పపరర: ఆదదలకడమ మకసల�

94-196/344

8000 NDX2334126
పపరర: పడశరసత కలమమర మకకల

94-196/333

8003 NDX0780072
పపరర: నతగయఖ మకసల�
తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:76
లస: పప

7983 NDX1699687
పపరర: ససజయ ససబడహమణఖస శషరషష

94-196/331

7986 NDX2790756
పపరర: వనసకట పపరర మసజషర శషషష

94-196/983

7989 NDX1311026
పపరర: నతగలకకమ వలర సశశటట

94-196/334

భరస : నతగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/336

7992 NDX1067065
పపరర: రరఘవమ తతట

94-196/337

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:59
లస: ససస స
94-196/339

7995 NDX1283944
పపరర: వనసకటటశశరరర వలర స శశటట

94-196/340

తసడడ:డ కకటయమఖ
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:62
లస: పప
94-196/342

7998 NDX2343556
పపరర: బబలర మమ ఉమమననన

94-196/343

భరస : ససతతరరమయఖ ఉమమననన
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:82
లస: ససస స
94-196/345

తసడడ:డ బడహమయఖ మకకల
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:23
లస: పప
94-196/347

94-196/328

తసడడ:డ సరయ కకషర కలమమర శషషష
ఇసటట ననస:91-7-367
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ మకకల
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:22
లస: పప
8002 NDX1467704
పపరర: అపరష రరవప ఉమమననన

94-196/982

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:47
లస: పప

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:38
లస: ససస స
7999 NDX2334092
పపరర: పవన కలమమర మకకల

7985 NDX2790657
పపరర: వరససపడదత శషషష

7980 NDX1598897
పపరర: నతగరరజ తతత

తసడడ:డ సరయ కకషర కలమమర
ఇసటట ననస:91-7-367
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వళళస శశటట
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:38
లస: పప
7996 NDX0780767
పపరర: వజయలకడమ మకసల�

94-196/330

తసడడ:డ దసరరరరరవప భమససటట
ఇసటట ననస:91-7-370
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-7-371
వయససస:55
లస: ససస స
7993 NDX2491355
పపరర: నతగజశశర రరవప వళళస శశటట

7982 NDX0780692
పపరర: ససబబబరరవప తతతత�

94-196/325

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతత
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరయ కకషర కలమమర శషషష
ఇసటట ననస:91-7-367
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమబ భమశశటట
ఇసటట ననస:91-7-370
వయససస:34
లస: ససస స
7990 NDX1311349
పపరర: శవపరరశత కజళమబ

94-196/327

తసడడ:డ ససజవయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస శషషష
ఇసటట ననస:91-7-367
వయససస:59
లస: పప
7987 NDX2495091
పపరర: ససజజత భమశశటట

7979 NDX1598459
పపరర: నతగరరజ మకకల

7977 NDX0780684
పపరర: వనసకటటశశరమమ తతతత�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అకసయ మకకల
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:33
లస: పప
7984 NDX2791218
పపరర: సరయ కకషర కలమమర శషషష

94-196/324

భరస : చలక సరసబయఖ
ఇసటట ననస:91-7-362
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-366
వయససస:45
లస: ససస స
7981 NDX0780742
పపరర: బడహమయఖ తతతత�

7976 NDX2474658
పపరర: ననలర కరర శరరష

8001 NDX0779843
పపరర: బడహమయఖ మకసల

94-196/346

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-7-372
వయససస:42
లస: పప
94-196/348

8004 NDX2343523
పపరర: ససపడజ మదమసచ

94-196/349

తసడడ:డ కకషర కకశశర మమధ మసచ
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:22
లస: ససస స
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8005 NDX2343572
పపరర: సరయ శక మదమసచ
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94-196/350

తసడడ:డ కకషర కకశశర
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:23
లస: ససస స
8008 NDX0896530
పపరర: మదమసచ అనసరరధ�

94-196/353

94-196/984

94-196/356

94-196/359

94-196/362

8015 NDX0610626
పపరర: శవ లకకమ నలర పరటట

8018 NDX0780619
పపరర: సరయ శరకవణణ నశలసకరరరవప�

8021 NDX1631259
పపరర: కకటటశశరమమ యమ

94-196/365

8024 NDX1406272
పపరర: అసకనతద నశలసకరరరవప

తసడడ:డ గగవసదయఖ యమ
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:61
లస: పప

94-196/360

తసడడ:డ రఘబ కలమమర బబలమసత రపప
ఇసటట ననస:91-7-379
వయససస:25
లస: పప

94-196/986

8016 NDX0610592
పపరర: లకమయఖ నలర పరటట

94-196/358

8019 NDX1406280
పపరర: మమత నశలసకరరరవప

8033 NDX1170596
పపరర: రఘబకలమమర బబలసతతడపప
తసడడ:డ పడధతన B S S
ఇసటట ననస:91-7-379
వయససస:58
లస: పప

94-196/361

భరస : అసకనతద నశలసకరరరవప
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:35
లస: ససస స
94-196/363

8022 NDX0724468
పపరర: వనసకటటష యమమమ

94-196/364

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:29
లస: పప
94-196/366

8025 NDX1311380
పపరర: శకనవరసరరవప యమమ

94-196/367

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:38
లస: పప
94-196/370

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:91-7-378
వయససస:52
లస: ససస స
94-196/372

తసడడ:డ నతరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:91-7-378
వయససస:53
లస: పప
94-196/374

8013 NDX2724946
పపరర: నతగ లకడమ మదమసచ

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:91-7-375
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:91-7-378
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:91-7-378
వయససస:26
లస: పప

94-196/355

94-196/369 8028 JBV0980516
8027 NDX1409631
పపరర: సతఖ సరయ లకడమ కరవఖ పరలలపప
పపరర: తతయజజకడ� పరలలపప�

94-196/371 8030 JBV0980326
8029 NDX1745274
పపరర: నతగ సరయ ఎన కరరసక పరలలపప
పపరర: ససబబబరరవప పరలలపప

8032 NDX1493956
పపరర: బబల పవన బబలమసత రపప

94-196/357

తసడడ:డ శవ పడసరద నశలసకరరరవప
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:35
లస: పప
94-196/368

8010 NDX0896241
పపరర: మదమసచ శకనవరస�

భరస : కకషర కకశశర మదమసచ
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ యమ
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : రజణబకరదడవ�
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:34
లస: పప
8026 NDX1628157
పపరర: కకటయఖ యమ

94-196/985

తలర : రజణబకరదడవ�
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:52
లస: ససస స
8023 NDX0779801
పపరర: శరత చసదడ నశలసకరరరవప�

8012 NDX2735397
పపరర: కకషర కకశశర మదమసచ

94-196/352

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:91-7-375
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యమ
ఇసటట ననస:91-7-376
వయససస:29
లస: ససస స
8020 NDX0780643
పపరర: రజణబకర దడవ నసససకరరరవప

94-196/354

తసడడ:డ ససబబ రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరత బబబబ
ఇసటట ననస:91-7-375
వయససస:38
లస: ససస స
8017 NDX1628207
పపరర: హనసవరయమమమ యమ

8009 NDX0724526
పపరర: వజయ కలమమర మదమసచ

8007 NDX2343481
పపరర: శక దడవ యలవరరఱ

భరస : వజయ కలమమర గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబరరవప మడ మసచ
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:64
లస: ససస స
8014 NDX0495580
పపరర: నతగ శరగమణణ చతటడగడడ

94-196/351

తసడడ:డ శకనవరస�
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:91-7-374
వయససస:47
లస: ససస స
8011 NDX2811735
పపరర: కకషర కలమమరర మడ మసచ

8006 NDX0895979
పపరర: దదపసస మదమసచ�

8031 NDX1170604
పపరర: వనసకట ఉషరకకరణ బబలసతతడపప

94-196/373

భరస : రఘబ కలమమర
ఇసటట ననస:91-7-379
వయససస:50
లస: ససస స
94-196/375

8034 AP151010531429
పపరర: ససతతరతనమబ బబలమతడపపర

94-196/376

తసడడ:డ పడధతన
ఇసటట ననస:91-7-379
వయససస:82
లస: పప
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94-196/377

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ససతపపరపప
ఇసటట ననస:91-7-382
వయససస:21
లస: ససస స
8038 NDX2874725
పపరర: అఖల కకలర పర

8036 NDX2474880
పపరర: అచతచయమమమ ససతపపరపప

భరస : మరయఖ ససతపపరపప
ఇసటట ననస:91-7-382
వయససస:91
లస: ససస స
94-196/988

8039 AP151010531004
పపరర: జజనకక చసతలపరటట

తలర : ససతతరరమమసజననయబలల కకలర పర
ఇసటట ననస:91-7-382
వయససస:19
లస: పప

భరస : శసకరశరససస స
ఇసటట ననస:91-7-383
వయససస:25
లస: ససస స

8041 NDX0428771
పపరర: షరరమల తయఖగమర

8042 NDX0428755
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ తయఖగమర�

94-196/381

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-384
వయససస:40
లస: ససస స
8044 JBV0986299
పపరర: శకదడవ� కకన�

94-196/383

8045 AP151010531055
పపరర: వరజమయ

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకన
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:53
లస: పప

8050 NDX2790566
పపరర: లకడమ పసరమమ ఘసట

8051 NDX2869840
పపరర: రరమయఖ రచ కకసడ

94-196/991

భరస : శకనవరస రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:25
లస: ససస స
8056 JBV0986067
పపరర: బషసరరననసర� పఠరన�

94-196/389

భరస : ఖమశపఖమన� �
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:37
లస: ససస స
8059 JBV0984500
పపరర: ససభబన ఖమన పఠరన
తసడడ:డ ఇమమపఖమన
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:50
లస: పప
8062 NDX2701696
పపరర: జజలఖమ ఖథసన పఠరన
తసడడ:డ శభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:20
లస: పప

94-196/382

94-196/384

94-196/989

8046 AP151010531057
పపరర: రరకకమణణదడవ కకన

94-196/992

8057 JBV0984492
పపరర: సబహబ� పఠరన�

94-196/390

తసడడ:డ గగపయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-7-388
వయససస:48
లస: పప

94-196/990

8052 NDX2790608
పపరర: తడజశశ ఘసట

94-196/993

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:27
లస: ససస స
94-196/995

8063 NDX2350403
పపరర: శకనవరస రరవప పరలపరరస

94-196/385

తసడడ:డ శత రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:59
లస: పప

8055 NDX2333359
పపరర: ఖమదరరయమ ఖథసన పఠరన

94-196/388

తసడడ:డ ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:23
లస: ససస స
8058 AP151010531078
పపరర: అపడమబననసర పఠరన�

94-196/391

భరస : ఇమమమ ఖమన�
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:81
లస: ససస స
94-196/393

తసడడ:డ ఇమమమ ఖమన
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:55
లస: పప
94-196/858

8043 NDX2733814
పపరర: జజహనవ తయఖగమర

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:85
లస: ససస స

8054 NDX2791176
పపరర: సరయ పడసనన కలమమర రరడడ
ఘసట
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఘసట
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:24
లస: పప

8060 AP151010531150
పపరర: ఖమశస ఖమన పఠరన

94-196/380

తసడడ:డ వనసకట రమ రరడడడ తయఖగమర
ఇసటట ననస:91-7-384
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససభబన ఖమన� �
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:45
లస: ససస స
94-196/392

8040 AP151010531003
పపరర: శసకరశరససస స చసతలపరటట
తసడడ:డ పపరర నసదశరససస స
ఇసటట ననస:91-7-383
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ చనన గబరవయఖ రచ కకసడ
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:35
లస: పప
94-196/994

94-196/987

94-196/387 8049 NDX2869899
8048 AP151010531031
పపరర: వ ఆర జ ఫణణ కలమమర కకన
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఘసట

తసడడ:డ వ ఆర జ ఫణణ కలమమర కకన
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:22
లస: పప

8053 NDX2790632
పపరర: వనజషరవ ఘసట

94-196/379

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:56
లస: ససస స
94-196/386

8037 NDX2856904
పపరర: రరగ పడవలర క రరగ

తసడడ:డ ససతతరరమమసజననయబలల రరగ
ఇసటట ననస:91-7-382
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:91-7-384
వయససస:52
లస: పప

భరస : వ.అర . జ. ఫణణ కలమమర� �
ఇసటట ననస:91-7-385
వయససస:45
లస: ససస స
8047 NDX2343036
పపరర: శక కపరరఱ కకన

94-196/378

8061 NDX2705572
పపరర: జజలఖమ ఖథసన పఠరన

94-196/857

తసడడ:డ శభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-7-386
వయససస:20
లస: ససస స
94-174/213

8064 AP151010531232
పపరర: శరఖసపడసరద కసదచపప�

94-196/394

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:91-7-388
వయససస:49
లస: పప
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8065 NDX2556140
పపరర: హరరనత కలమమర రరయల

94-196/883

తసడడ:డ ససరజష కలమమర రరయల
ఇసటట ననస:91-7-388
వయససస:18
లస: పప
8068 NDX2106327
పపరర: జకకయమ ఖమతతన పఠరన

94-196/395

94-196/398

భరస : వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:37
లస: ససస స
8074 NDX1979840
పపరర: అనసత లకడమ నసదదరరజ

94-196/996

తసడడ:డ ససరజష కలమమర రరయల
ఇసటట ననస:91-7-388
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:24
లస: ససస స
8071 NDX1310663
పపరర: లకకమ ఉమమడడ

8066 NDX3034782
పపరర: గరత శరకవణణ రరయల

8069 NDX1979899
పపరర: ఆతతనమమ కరకలమమనస

94-196/396

94-196/404

తసడడ:డ నరరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:43
లస: పప
8080 AP151010531213
పపరర: రరజశశఖర పపలలటటకలరరస�

94-196/407

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:58
లస: పప
8083 NDX2452332
పపరర: కకసర భమలకడమ

94-196/410

భరస : పపరర రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:48
లస: ససస స
8086 NDX2452373
పపరర: శశషస రరడడడ కకసర
తసడడ:డ పపరర రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:30
లస: పప
8089 NDX0746974
పపరర: గరత నతగవలర కరనసకకలలర�

8072 NDX0428797
పపరర: శరరద� చలమర�

8073 NDX0428813
పపరర: సతఖవరణణ పపలలర టట కకరత

94-196/399

8075 JBV2561579
పపరర: సతఖవత పపలలర టట

94-196/402

భరస : బబల వనసకట రరమ నరసససహస�
ఇసటట ననస:91-7-394
వయససస:39
లస: ససస స
8092 NDX1463470
పపరర: మహహశశర రరడడడ కరశపప
తసడడ:డ రరమకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-395
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరశమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖపడకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:46
లస: పప

94-196/408
8081 NDX1979808
పపరర: వనసకట సతఖనతరరయణ రరవప
నసదదరరజ
తసడడ:డ లలట లకమణ రరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:70
లస: పప

8082 NDX2452415
పపరర: పసడయమసక కకసర
తసడడ:డ పపరర రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:27
లస: ససస స

8084 NDX1311745
పపరర: ససభబషసణణదడవ ఆళళ

8085 AP151010531559
పపరర: అనససయమమ ఆళళళ

8090 AP151010531113
పపరర: ఉమమదడవ కరనసకకలలర�

8093 NDX2333425
పపరర: పసచచమమ మమమలమ
భరస : ఆదదనతరరయణ మమమలమ
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:41
లస: ససస స

94-196/403

తసడడ:డ నతరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:41
లస: పప

94-196/411

94-196/406

94-196/409

94-196/412

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:88
లస: ససస స
94-196/414

8088 AP151010531221
పపరర: వనసకటలకకమరరమకకషరరరరవప
కరనసకకలలర
తసడడ:డ లకడమ నకసససహస
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:85
లస: పప

94-196/417

94-196/418
8091 NDX0820803
పపరర: బబల వనసకట రరమ నరసససహస�
కరనసకకలలర�
తసడడ:డ వనసకట లకడమ రరమకకకషర ర రరవప�
ఇసటట ననస:91-7-394
వయససస:43
లస: పప

94-196/420

8094 NDX1779083
పపరర: శక లకడమ కరగరతతపప

భరస : వనసకట లకడమ రరమకకకషర రరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-394
వయససస:80
లస: ససస స
94-196/419

8076 NDX1310887
పపరర: వనసకటరరమ రరడడడ ఉమమడడ

94-196/405 8079 JBV2561587
8078 NDX1979865
పపరర: జజసపఫ పరల రరజ కరకలమమనస
పపరర: రరజజసదపడసరద� పపలర టటకలరరస�

8087 NDX2452449
పపరర: పపరర రరడడడ కకసర

94-196/400

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ కకసర
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:53
లస: పప
94-196/416

94-196/397

భరస : రరజజపదడపస
డ రద�
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవసదడరరవప తతళళళరర
ఇసటట ననస:91-7-392
వయససస:50
లస: ససస స
94-196/413

8070 NDX0428805
పపరర: పరవన� పపలలర టటకలరరస�

భరస : జజసపఫ పరల రరజ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పప డ ఫప. వనసకట సతఖనతరరయణ రరవప నసద భరస : ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:91-7-391
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:65
లస: ససస స
వయససస:70
లస: ససస స
8077 NDX0463109
పపరర: వరహలరరడ�డడ చలమర�

94-198/972

తసడడ:డ ససరజష కలమమర రరయల
ఇసటట ననస:91-7-388
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరహలరరడ�డడ
ఇసటట ననస:91-7-391
వయససస:39
లస: ససస స
94-196/401

8067 NDX2629095
పపరర: గరతత శరకవణణ రరయల

94-196/415

94-196/421

భరస : శరరదయఖ కరగరతతపప
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:53
లస: ససస స
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8095 NDX2344083
పపరర: ఉమమరన గబసత
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94-196/422

భరస : బ వ కకషర మమరరస బటటట
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:64
లస: ససస స
8098 NDX1779232
పపరర: శరరదయఖ కరగరతతపప

94-196/425

94-195/850

94-196/429

94-196/432

94-196/435

భరస : మమణణకరఖరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:85
లస: ససస స
8113 NDX1573873
పపరర: అపసషరరడడడ పససపపలలటట

94-196/438

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:42
లస: పప
8116 NDX2344067
పపరర: శక శరసత బబ డర పరటట

94-196/427

8105 NDX1067032
పపరర: గరతత పసడయదరరలన భమమ

8108 AP151010531325
పపరర: లకడమకలమమరర భమమ�

94-196/441

94-195/849

8103 NDX1406322
పపరర: నహరరక భమమ

94-196/428

94-196/430

8106 NDX0085290
పపరర: జయ వనసకట నతగ లకడమ�
భమమ�
తసడడ:డ నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:32
లస: ససస స

94-196/431

94-196/433

8109 NDX1573907
పపరర: ఆదచమమ పససపపలలటట

94-196/434

భరస : నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:74
లస: ససస స

94-196/436
8111 NDX2343127
పపరర: ఎస వ ఎన ససతతష కలమమర
జటర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జటర
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:24
లస: పప

8112 NDX2157114
పపరర: వజయ సరయ కకసతతడ
తలర : వనసకటటసశర రరవప కకసతద
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:30
లస: పప

8114 AP151010531391
పపరర: నతగజశశరరరవప భమమ�

8115 AP151010531293
పపరర: మమణణకఖరరవప భమమ

94-196/439

8117 NDX0858381
పపరర: శరఖమల పడణత మబపరషళర

8120 NDX1306018
పపరర: ససధఖ రరణణ పరవపలకరర

94-196/442

8118 NDX0508507
పపరర: రరజ మమకల
తసడడ:డ నతగరతనస మమకల
ఇసటట ననస:91-7-814
వయససస:39
లస: పప

94-195/610

8121 AP151010531203
పపరర: వజయభబననసదడ చచనసనపరటట

భరస : శకనవరస రరవప పరవపలకరర పవపలకరర
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:54
లస: ససస స

8122 NDX1311257
పపరర: శకహస పరవపలకరర

8123 NDX1311331
పపరర: శకనవరసరరవప పరవపలకరర

8124 JBV0983536
పపరర: శకనవరసరరవప చచనసనపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పవపలకరర
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ పవపలకరర
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:56
లస: పప

94-196/440

94-198/95

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరవపలకరర పవపలకరర
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:26
లస: ససస స
94-195/612

94-196/437

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:90
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:91-7-413
వయససస:42
లస: ససస స
94-195/609

8100 NDX2811503
పపరర: సతఖవత పపలలర టకలరరస

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప భమమ
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప�
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ బబ డర పరటట
ఇసటట ననస:91-7-399
వయససస:35
లస: ససస స
8119 NDX1306042
పపరర: శరకవనత పరవపలకరర

8102 AP151010531354
పపరర: ససరఖపడకరశ రరవప పపలలర టటకలరరస

94-196/424

భరస : ససరఖ పడకరశ రరవప పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:91-7-397
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపసషరరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:39
లస: ససస స
8110 AP151010531326
పపరర: ధనలకడమ భమమ�

94-196/426

తసడడ:డ చననయమచతరరఖలల
ఇసటట ననస:91-7-397
వయససస:90
లస: పప

భరస : వజయ సరయ కకసతతడ
ఇసటట ననస:91-7-398
వయససస:27
లస: ససస స
8107 NDX1573881
పపరర: కకటటశశరమమ పససపపలలటట

8099 NDX2334795
పపరర: ససతతరరమయఖ గబసత

8097 NDX2343432
పపరర: సరసబ రరడడ కలర

తసడడ:డ వర రరడడ కలర
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ గబసత
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరజ శశఖర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:91-7-397
వయససస:20
లస: పప
8104 NDX2157122
పపరర: పపరరరమ కకసతతడ

94-196/423

తసడడ:డ పప లయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కరగరతతపప
ఇసటట ననస:91-7-396
వయససస:66
లస: పప
8101 NDX2811446
పపరర: హహమ ససతతష పపలలర టకలరరస

8096 NDX2333516
పపరర: ఆదదనతరరయణ మమమలమ

94-195/613

94-195/611

94-195/614

తసడడ:డ కకసడయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:91-8
వయససస:76
లస: పప
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పపరర: ససభబన షపక
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94-198/96

తసడడ:డ బబబబల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:91-8-42
వయససస:35
లస: పప
94-197/38

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ చరర
ఇసటట ననస:91-8-400
వయససస:26
లస: ససస స
94-196/444

94-196/446

8132 NDX2334704
పపరర: సతఖనతరరయణ రరడడ పపలలసస

8135 NDX2846533
పపరర: కరరమబలర దసదచకలల

94-196/447

8138 NDX1142140
పపరర: రరజఖలకడమ తతట

94-196/445

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:91-8-405
వయససస:37
లస: పప

8141 NDX2810893
పపరర: పదతమవత దడవ జజననలగడడ

8130 NDX0971002
పపరర: శకనవరస రరడడడ చరర

94-197/40

8133 NDX3243458
పపరర: దసరర గగవసదస

94-196/1079

భరస : కజశవ మబరళ కకషర గగవసదస
ఇసటట ననస:91-8-402
వయససస:48
లస: ససస స
94-196/916

8136 NDX3019320
పపరర: నతగబర భ షపక

94-196/1056

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:91-8-403
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/448

భరస : ససరజష బబబబ
ఇసటట ననస:91-8-405
వయససస:28
లస: ససస స
94-196/450

94-197/37

తసడడ:డ మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-400
వయససస:48
లస: పప

తలర : చసద బ దసదచకలల
ఇసటట ననస:91-08-403
వయససస:29
లస: పప

భరస : నతగజశశర రరవప తనసఏటట
ఇసటట ననస:91-8-404
వయససస:26
లస: ససస స
8140 NDX1385699
పపరర: ససరజష బబబబ తతట

94-197/39

తసడడ:డ గబరవయఖ పపలలసస
ఇసటట ననస:91-8-402
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:91-8-403
వయససస:21
లస: పప
8137 NDX2334902
పపరర: నతగ మలర శవరర జమసఏటట

8129 NDX0980839
పపరర: పదమ చరర

8127 NDX1631341
పపరర: మమనక చరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ చరర
ఇసటట ననస:91-8-400
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-400
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ రరడడ పపలలసస
ఇసటట ననస:91-8-402
వయససస:58
లస: ససస స
8134 NDX2343200
పపరర: కరరమబలమర షపక

94-196/443

భరస : రసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-400
వయససస:63
లస: ససస స

8128 NDX1631408
పపరర: కలమఖణణ రరడడ చరర

8131 NDX2334720
పపరర: ఇసదదర దడవ పపలలసస

8126 NDX1392554
పపరర: శశషర రతనస ఆళళ

8139 NDX1142132
పపరర: గసగలకడమ తతట

94-196/449

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-8-405
వయససస:58
లస: ససస స
94-196/997

భరస : మలర కరరరర న రరవప పప నననకసటట
ఇసటట ననస:91-8-405
వయససస:51
లస: ససస స

8142 NDX2343226
పపరర: హరరక కలమఖణణ గసగరరజ

94-196/451

తసడడ:డ వ ఎన డక యస సతఖనతరరయణ గసగ
ఇసటట ననస:91-8-406
వయససస:21
లస: ససస స

94-196/452 8144 NDX3227881
94-196/1077 8145 NDX3228368
94-196/1078
8143 NDX0683136
పపరర: వనసకట రరజఖ లకడమ� గసగరరజ�
పపరర: వనసకట సరయ రజవసత గసగరరజ
పపరర: వనసకట నతగ దసరర
సతఖనతరరయణ గసగరరజ
భరస : సతఖనతరరయణ�
తసడడ:డ జ.వ.వ.ఏన.దస సతఖనతరరయణ గసగరరజ తసడడ:డ లకడమ వర పడసరద రరవప గసగరరజ
ఇసటట ననస:91-8-406
ఇసటట ననస:91-8-406
ఇసటట ననస:91-8-406
వయససస:44
లస: ససస స
వయససస:21
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

8146 NDX2343234
పపరర: ససజజత యమరర గడతడ

94-196/453

94-196/454 8148 NDX2343259
8147 NDX2343242
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప యమరర గడతడ
పపరర: సస నస రరజజ పప పపరర

భరస : వనసకట ససబబ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:91-8-410
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ యమరర గడడ
ఇసటట ననస:91-8-410
వయససస:70
లస: ససస స

8149 NDX1463397
పపరర: లకడమ భబరత పప తష
స రర

8150 NDX1463389
పపరర: ఉమ శకనవరస పప తష
స రర

94-196/456

భరస : ఉమమ శకనవరస పప తష
స రర
ఇసటట ననస:91-8-411
వయససస:42
లస: ససస స
8152 NDX0902460
పపరర: సప ఫసయ పసలర�
తసడడ:డ ససవరరరరజ�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ పప పపరర
ఇసటట ననస:91-8-410
వయససస:25
లస: పప
94-196/457

తసడడ:డ పపలమర రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:91-8-411
వయససస:49
లస: పప
94-196/459

8153 JBV0981753
పపరర: కకషర� కకటట�
భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:36
లస: ససస స

94-196/455

8151 NDX1392612
పపరర: సప న పసలర

94-196/458

తసడడ:డ ససవరర రరజ
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:29
లస: ససస స
94-196/460

8154 NDX0902429
పపరర: రతనకలమమరర పసలర�

94-196/461

భరస : ససవరర రరజ�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:53
లస: ససస స
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94-196/462

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:58
లస: ససస స
8158 NDX0706028
పపరర: శకకరసత కనననగసటట

94-196/465

94-196/468

94-196/470

94-196/473

94-196/999

94-196/477

94-196/1000

భరస : హహససజన షపక
ఇసటట ననస:91-8-416
వయససస:33
లస: ససస స
8179 NDX1942227
పపరర: శకనవరస రరవప అసదసగబల

భరస : హనసమసతష రరవప గసజజస
ఇసటట ననస:91-8-419
వయససస:61
లస: ససస స

94-196/471

8168 NDX1066737
పపరర: రవ మనతన

8171 AP151010531162
పపరర: వజయలకడమ� మమరస�

8174 JBV0982660
పపరర: వనసకట రరమమరరవప�
పప తకమమరర�
తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:91-8-416
వయససస:43
లస: పప
8177 NDX0601724
పపరర: లకడమ ననమబల

94-197/43

8180 NDX1598434
పపరర: అనల కలమమర అణబబగబల

94-196/474

8183 NDX3161247
పపరర: లలత గసజస

8163 NDX2388239
పపరర: అసజ రరడడడ మదసగబల

94-28/769

8166 NDX2464527
పపరర: ధనలకడమ మదసగబల

94-196/472

8169 NDX2791333
పపరర: వనసకట కకషర బబరగమమమమలమ

94-196/998

తసడడ:డ నరసససహహలల బబరగమమమమలమ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:51
లస: పప
94-196/475

8172 NDX1643619
పపరర: హసమత పఠరలస

94-196/476

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:91-8-416
వయససస:31
లస: ససస స
94-196/478

8175 JBV0984930
పపరర: సరపబయఖ పప తకమమరర

94-196/479

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-8-416
వయససస:72
లస: పప
94-197/41

8178 NDX1982009
పపరర: శకనస ససరరగరరర

94-197/42

తసడడ:డ ఇసరసరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:91-8-417
వయససస:32
లస: పప
94-197/44

తసడడ:డ యహన అణబబగబల
ఇసటట ననస:91-8-417
వయససస:41
లస: పప
94-196/480

94-196/467

భరస : అసజ రరడడడ అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:91-8-417
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన లలట అసదసగబల
ఇసటట ననస:91-8-417
వయససస:38
లస: పప
8182 NDX2333847
పపరర: లలత గసజజస

8165 NDX2394773
పపరర: ధన లకకమ మదసగబల

8160 JBV0981746
పపరర: శకనవరసరరడడడ� కకటట�

తసడడ:డ వషర రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకడమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-8-414
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:91-8-416
వయససస:39
లస: ససస స
8176 NDX2738276
పపరర: హసమత షపక

94-196/469

తసడడ:డ కకకషర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర బబరగమమమమలమ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:46
లస: ససస స
8173 JBV0982652
పపరర: అకలసలల� పప తకమమరర�

8162 NDX0902411
పపరర: సరలమన రరజ దతసరర�

94-196/464

తసడడ:డ లకకమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ మదసగబల
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వషర రరడడడ వషర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:48
లస: పప
8170 NDX2787083
పపరర: అనససయ బబరగమమమమలమ

94-196/466

తసడడ:డ జకకయఖ�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:82
లస: పప

భరస : రవ
ఇసటట ననస:91-8-413
వయససస:43
లస: ససస స
8167 NDX2464543
పపరర: అసజ రరడడడ మదసగబల

8159 NDX0746669
పపరర: చసదడశశఖర� మతషకకరర�

8157 NDX2474922
పపరర: కమలమమ పరమబలకరర

భరస : సససదర రరవప పరమబలకరర
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:58
లస: పప
8164 NDX1066851
పపరర: శరఖమల మనతన

94-196/463

భరస : సరలమనతడజ�
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-8-412
వయససస:32
లస: పప
8161 NDX0902445
పపరర: ససవరర రరజ పసలర

8156 NDX0902395
పపరర: వజడమమ దతసరర�

8181 NDX2714640
పపరర: ససదదప కలమమర ననమబల

94-197/1107

తసడడ:డ శకహరర ననమబల
ఇసటట ననస:91-8-417
వయససస:18
లస: పప
94-196/1001

భరస : హనసమసత రరవప గసజస
ఇసటట ననస:91-8-419 lalitha nilayam
వయససస:60
లస: ససస స

8184 NDX1392539
పపరర: రరమ చసదడ రరవప గగలర పపడడ

94-196/481

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:91-8-420
వయససస:78
లస: పప
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8185 JBV0981860
పపరర: ససబబమమ కలన చతపరరస

94-196/482

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-8-421
వయససస:75
లస: ససస స
8188 NDX2334589
పపరర: ఫణణ నరజ వజడల

94-196/485

8189 NDX2334654
పపరర: కకకహన రరడడ వజడల

94-196/488

8192 NDX1898537
పపరర: రమణమమ సప మ

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:32
లస: పప
94-196/494

94-196/497

94-196/500

94-197/46

భరస : యలమసద రరజ గసదస
ఇసటట ననస:91-8-437
వయససస:19
లస: ససస స

8204 NDX0780668
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలడడగబ

8207 NDX2917458
పపరర: డతరరశన చచదరర పరలడడగబ

94-196/1002

8210 NDX1779356
పపరర: నతగ శక పవన రరవపపడడ

94-196/495

8213 NDX2333086
పపరర: ససభబన బరజల షపక
భరస : మసరసనత వరల షపక
ఇసటట ననస:91-8-438
వయససస:39
లస: ససస స

8193 NDX1364371
పపరర: నతగ లకకమ గసగవరపప

94-196/490

8196 NDX1981340
పపరర: శకనవరస రరవప గమడవలర

94-196/493

94-196/496
8199 NDX1395219
పపరర: రఘబరరమ శకవరసస వ గరరనపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-8-424
వయససస:28
లస: పప
94-196/498

8202 NDX0780635
పపరర: ససశల పరలడడగబ

94-196/499

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:40
లస: ససస స
94-196/501

8205 JBV2568335
పపరర: వజయ కలమమరర� పపరరవ�

94-197/45

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:55
లస: ససస స
94-197/1213

8208 NDX2343143
పపరర: నతగ వనసకట సరయ పవన
రవపపడడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:91-8-436
వయససస:22
లస: పప

94-196/502

94-196/1003

8211 NDX2947109
పపరర: హనసమత పడసరద రరవపపడడ

94-196/1069

తసడడ:డ ఆర హనసమత పడసరద
ఇసటట ననస:91-8-436
వయససస:23
లస: ససస స
94-196/859

94-196/487

తసడడ:డ మసరసన రరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆర హనసమథ పడసరద
ఇసటట ననస:91-8-436
వయససస:53
లస: ససస స
8212 NDX2636124
పపరర: కకటటశశరమమ గసదస

94-196/492

తసడడ:డ పసదబనన
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:34
లస: పప
8209 JBV2552446
పపరర: రజన కలమమరర యనమదల

8201 NDX1779695
పపరర: లత రరదడపరటట

8190 NDX1981407
పపరర: కవత గసగవరపప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రమమష రరదడపరటట
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసచతరయఖ రరదడపరటట
ఇసటట ననస:91-8-427
వయససస:31
లస: పప
8206 JBV2567626
పపరర: శవ శసకర పపరరవ

94-196/489

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-8-424
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతత రరమ రరవప
ఇసటట ననస:91-8-424
వయససస:60
లస: పప
8203 NDX1757683
పపరర: రమమష రరదడపరటట

8198 NDX1066893
పపరర: రసగనతయకమమ గరరరనపపడడ

94-196/484

భరస : ససబబబరరయబడడ గసగవరపప
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పసచచయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:67
లస: పప
8200 NDX1392547
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరరనపపడడ

94-196/486

భరస : హనసమసత రరడడ సప మ
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:40
లస: ససస స

94-196/491 8195 NDX1981365
8194 NDX1283936
పపరర: చననగబరర బడహమమ గసగవరపప
పపరర: ససజవయఖ గసగవరపప

8187 JBV0981852
పపరర: ససబబ రరవప కలసచతపరరరవ

తసడడ:డ తరరపరటయఖ
ఇసటట ననస:91-8-421
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:91-8-422
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:91-8-423
వయససస:34
లస: ససస స

8197 NDX1310689
పపరర: పసచచయఖ గసగవరపప

94-196/483

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:91-8-421
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషర రరడడడ వజడల
ఇసటట ననస:91-8-422
వయససస:36
లస: ససస స
8191 NDX1311067
పపరర: వజయ అలర పరరస

8186 JBV0982793
పపరర: రవపదడబబబబ కలపచపరరస

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:91-8-436
వయససస:54
లస: పప
94-195/615

8214 NDX2343184
పపరర: రబబబన షపక

94-196/503

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:91-8-438
వయససస:22
లస: పప
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8215 NDX1838293
పపరర: లకడమ లలకజశశరర హరరమమణణకఖస

94-197/47

తసడడ:డ శరఖమ బబబబ హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:26
లస: ససస స
94-197/50

భరస : శరఖసబబబబ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:44
లస: ససస స

8219 AP151010534550
పపరర: కళళవత హరరమమణణకఖస

94-197/53

భరస : ససతతజ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:87
లస: ససస స

8222 NDX1838319
పపరర: గణణశ కలమమర హరరమమణణకఖస

94-197/56

తసడడ:డ ససతతజ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:42
లస: పప

8225 AP151010534512
పపరర: శరఖసబబబబ హరరమమణణకఖస

94-196/504

8228 JBV2561546
పపరర: శరసతతకలమమరర అననస
భరస : దడవదతసస
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:50
లస: ససస స

8230 JBV2561553
పపరర: కసస
స రర అననస

8231 NDX0973693
పపరర: వజయ ససహహచ

94-196/507

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:51
లస: ససస స
94-197/64

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:43
లస: ససస స

94-197/57

8237 NDX0970822
పపరర: ససబబబరరవప గబతస కకసడ

94-196/508

8240 NDX2334753
పపరర: తరరపటమమ బబరరన

94-196/505

8243 NDX0973552
పపరర: వనసకటమమ పలపరరస
భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:67
లస: ససస స

94-197/55

8226 JBV2568152
పపరర: బబలమజ హరరమమణణకఖస

94-197/58

8229 AP151010531211
పపరర: దడవదతసస అననస

94-196/506

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:66
లస: పప
94-197/59

8232 NDX1643346
పపరర: తడవనణణ జమబమల

94-197/60

భరస : వరయఖ చనసమలల
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:46
లస: ససస స
94-197/62

8235 NDX0045427
పపరర: రమమశ బబబబ� గసటటనపలర �

94-197/63

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:30
లస: పప
94-197/66

8238 NDX2324879
పపరర: నతగమణణ కపషల

94-193/233

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ కపషల
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:30
లస: ససస స
94-196/509

భరస : శకనస బబరరన
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:23
లస: ససస స
94-197/67

8223 JBV2568178
పపరర: కకషప ర కలమమర హరరమమణణకఖస

తసడడ:డ ససతత జ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:24
లస: ససస స
8242 NDX0425371
పపరర: చపదడకళ మమకపరటట

8234 NDX0045393
పపరర: కకపరవరస అననస

94-197/52
8220 JBV0988865
పపరర: లలతమమ శసభబకరర మబలలస� �

తసడడ:డ ససతతజ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దడవదతసస
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:31
లస: పప
8239 NDX1745290
పపరర: ససలలచన మమకపరటట

94-197/54

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/61

94-197/49

భరస : మబనతనజ� �
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతజ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరరఖ పడకరశ రరవప గబఠరకకసడత
ఇసటట ననస:91-8-443
వయససస:29
లస: ససస స

8236 NDX0970582
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప గబతస కకసడ

94-197/51

తసడడ:డ శరఖమ బబబబ హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:25
లస: పప

8224 JBV2568186
పపరర: గగపరలకకషర హరరమమణణకఖస

8217 NDX0988790
పపరర: వనదవత హరరమమణణకఖస

భరస : కకషప ర కలమమర
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:47
లస: ససస స

8221 AP151010534471
పపరర: మతబబయ హరరమమణణకఖస

8233 NDX0980714
పపరర: పదతమవత గబతస కకసడ

94-197/48

భరస : గగపరలకకషర
ఇసటట ననస:91-8-441
వయససస:35
లస: ససస స

8218 AP151010534472
పపరర: ఉమమమహహశశరర హరరమమణణకఖస

8227 NDX2343168
పపరర: ససధతరరణణ గబఠరకకసడత

8216 JBV0984203
పపరర: గగరరదడవ హరరమమణణకఖస

8241 NDX2334837
పపరర: శకనస బరజణణ

94-196/510

తసడడ:డ చనన మబసలయఖ బబరరన
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:28
లస: పప
94-197/68

8244 NDX2221273
పపరర: బబలమజ మమకపరటట

94-197/69

తసడడ:డ చలపత రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:25
లస: పప
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8245 NDX0418012
పపరర: చలపతరరవప మమకపరటట

94-197/70

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-8-444
వయససస:45
లస: పప
8248 NDX0980482
పపరర: పదమ చటబర

94-197/74

94-197/77

94-197/80

94-197/83

94-197/86

94-197/89

94-197/1214

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:56
లస: పప

8258 NDX2318715
పపరర: వనసకట లకడమ మడతల

8261 NDX1467894
పపరర: వనసకట రరవప మడతల

8264 JBV0987727
పపరర: నతగయఖ మడతల

8267 JBV0987206
పపరర: లకడమ దడవ చటబర

94-197/93

8270 JBV0987420
పపరర: శకనవరసస చటబర

94-197/84

8273 AP151010534002
పపరర: నతరరయణ మడతల
తసడడ:డ పసదబనన మడతల
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:60
లస: పప

8253 NDX0417543
పపరర: ఏససదతసస పతస పరటట

94-197/79

8256 NDX1604058
పపరర: అబడహస పతస పరటట

94-197/82

8259 JBV0987214
పపరర: వనసకరయమమమ� మడతల�

94-197/85

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/87

8262 AP151010534067
పపరర: శకనవరసరరవప మడతల�

94-197/88

తసడడ:డ నతగయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:40
లస: పప
94-197/90

8265 NDX2654820
పపరర: నతగ గణణశ కలమమర నసడసరర

94-197/1108

తసడడ:డ రరడడమమ నసడసరర
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:28
లస: పప
94-197/91

8268 NDX1299916
పపరర: నసరరయహన

94-197/92

భరస : రససద
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:45
లస: ససస స
94-197/94

తసడడ:డ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:35
లస: పప
94-197/96

94-197/76

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహద
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:28
లస: పప
8272 NDX1607052
పపరర: షపక బబబర

94-197/81

తసడడ:డ చననతగయఖ
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:18
లస: పప
8269 NDX1299908
పపరర: మబనతన షపక

8255 NDX0473967
పపరర: మసరసన పసదబ ద

8250 NDX2221133
పపరర: జజససఫ పతస పరటట

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకసడతరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:40
లస: పప
8266 NDX2895761
పపరర: శవ నగరజ మడతల

94-197/78

భరస : వనసకట రరవప మడతల
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నతగయఖ� �
ఇసటట ననస:91-9-446
వయససస:56
లస: ససస స
8263 NDX0970012
పపరర: రరమమహన రరడబ డ యకససటట

8252 NDX0970749
పపరర: జజన పతస పరటట

94-197/73

తసడడ:డ అబడహస పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనన కరశయఖ
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ యరకయఖ
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:58
లస: పప
8260 JBV0987719
పపరర: మమలకస మడతల� �

94-197/75

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:33
లస: పప
8257 NDX0473975
పపరర: హజరతయఖ చటబర

8249 AP151010534274
పపరర: శరసతమమ పడతసపరటట

8247 NDX0980607
పపరర: ఆదదలకడమ పసదబ ద

భరస : మసరసన పసదబ ద
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస పతస పరటట
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:23
లస: పప
8254 NDX0970608
పపరర: దతస పతస పరటట

94-197/72

భరస : ఏససదతసస�
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పసదబ హజరత
ఇసటట ననస:91-9-445
వయససస:49
లస: ససస స
8251 NDX2221125
పపరర: సతష పతస పరటట

8246 NDX0574343
పపరర: శకత పడతసపరటట�

8271 JBV0985556
పపరర: కరశయఖ కరటట బబ యన

94-197/95

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:91-9-447
వయససస:50
లస: పప
94-197/97

8274 NDX2221240
పపరర: శరకవణణ కపషల

94-197/98

తసడడ:డ రరమకకషర కపషల
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:24
లస: ససస స
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8275 AP151010534162
పపరర: వనసకటబలకడమ కపషల

94-197/99

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:40
లస: ససస స
8278 AP151010534269
పపరర: కకషర కపషల

94-197/102

94-197/104

94-197/107

94-197/110

94-197/113

94-197/116

94-197/119

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-9-455
వయససస:40
లస: ససస స

8288 NDX0417170
పపరర: వనసకటటశశరరర సమరరససటట

8291 NDX2323210
పపరర: అమర షపక

8294 NDX1838335
పపరర: రసగర బబబబ హరరమమణణకఖస

8297 NDX0973883
పపరర: శకదడవ ససజజన మబలస

94-197/122

8300 JBV2567857
పపరర: వననద ససజజన మబలలస

94-197/111

8303 JBV0985226
పపరర: సపతతష లత� హరరమమణణకఖస�
తసడడ:డ హనసమమనర � �
ఇసటట ననస:91-9-455
వయససస:35
లస: పప

8283 AP151010534166
పపరర: కనకమమ సమరరశశటట

94-197/106

8286 AP151010534503
పపరర: కకషర సమరరశశటట

94-197/109

8289 NDX2323251
పపరర: కరరషరమ షపక

94-197/112

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:91-9-453
వయససస:22
లస: ససస స
94-197/114

8292 NDX1838327
పపరర: హహసదసజజ హరరమమణణకఖస

94-197/115

భరస : దసరర పడసరద హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:91-9-454
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/117

94-197/118
8295 NDX0971077
పపరర: మననజ కలమమర హరరమమణణకఖస

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-454
వయససస:42
లస: పప
94-197/120

8298 AP151010534468
పపరర: రజణబకరససజజన మబలలస

94-197/121

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:52
లస: ససస స
94-197/123

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:34
లస: పప
94-197/125

94-197/1215

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:58
లస: పప

భరస : వననద
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:31
లస: పప
8302 JBV0983841
పపరర: శరరద చటటటటట

94-197/108

భరస : సససదర రరవప హరరమమణణకఖస
ఇసటట ననస:91-9-454
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దదననష
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:27
లస: ససస స
8299 NDX0970681
పపరర: ససజన మబలలస దదననష

8285 NDX0435198
పపరర: నరజసదడ సమరరశశటట

8280 NDX3064946
పపరర: శక లలఖ బటటటల

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:91-9-453
వయససస:23
లస: పప

భరస : మననజ కలమమర
ఇసటట ననస:91-9-454
వయససస:39
లస: ససస స
8296 NDX1468074
పపరర: కకకషరవనణణ ససజజన మలస

94-197/105

తసడడ:డ లకడమపత
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:91-9-453
వయససస:21
లస: పప
8293 NDX0973917
పపరర: లమవణఖ హరరమమణణకఖస

8282 AP151010534504
పపరర: రరఘవమమ సమరరశశటట

94-197/101

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:91-9-450
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:62
లస: పప
8290 NDX2323301
పపరర: ఇసరమయల షపక

94-197/103

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:36
లస: పప
8287 AP151010534168
పపరర: వరరరఘవయఖ సరరమశశటట

8279 AP151010534240
పపరర: చనమమల కకసదయఖ కపషల

8277 AP151010534070
పపరర: రరమకకషర కపషల

తసడడ:డ చనమమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:70
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:91-9-451
వయససస:34
లస: ససస స
8284 NDX0417147
పపరర: రమమష సమరరససటట

94-197/100

భరస : చనమమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చనమమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-448
వయససస:44
లస: పప
8281 NDX0424408
పపరర: ధనలకడమ సమరరససటట

8276 AP151010534155
పపరర: రరజమమ కపషల

8301 JBV2568137
పపరర: శవరజ ససజజన మబలలస

94-197/124

తసడడ:డ మమనననజ
ఇసటట ననస:91-9-454/1
వయససస:62
లస: పప
94-197/126

8304 JBV0982454
పపరర: రరమమరరవప� చటటటటట�

94-197/127

తసడడ:డ రసగర రరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-455
వయససస:45
లస: పప
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94-197/128

తలర : రమణ
ఇసటట ననస:91-9-456
వయససస:26
లస: ససస స
8308 NDX0417204
పపరర: శకనవరసరరవప తతరరరక�ేపడ

94-197/131

94-197/134

94-197/137

94-197/140

94-197/143

94-197/146

94-197/149

94-197/152

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:60
లస: పప

8313 JBV0982884
పపరర: నరససపహరరవప కపషల

94-197/136

8316 AP151010534027
పపరర: బడహమయఖ కపషల

94-197/141 8319 NDX0969774
8318 AP151010534373
పపరర: వనసకటనతరరయణమమ వనననగరరర
పపరర: రవకలమమర యననగరరర

8321 JBV2567261
పపరర: నతరరయణ చటబర� �

8324 JBV0987396
పపరర: వనసకట రమణ చటర

8327 NDX0970954
పపరర: లకమణ రరడడడబబ యన

8330 AP151010534048
పపరర: వనసకటటశశరరర చటబర

8333 NDX2221232
పపరర: నతగమమ రరడడ బబ యన
భరస : లకమయఖ రరడడడబబ యన
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:76
లస: ససస స

94-197/139

94-197/142

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-458
వయససస:28
లస: పప
94-197/144

8322 NDX2221224
పపరర: కరసమమ రరడడ బబ యన

94-197/145

భరస : నతగజశశర రరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:31
లస: ససస స
94-197/147

8325 NDX0981118
పపరర: రరజజశశరర రరడడడబబ యన

94-197/148

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:44
లస: ససస స
94-197/150

8328 JBV0984880
పపరర: చన వనపకటటశశరరర చటర

94-197/151

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:33
లస: పప
94-197/153

తసడడ:డ పప లయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:40
లస: పప
94-197/155

94-197/133

తసడడ:డ బబలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ రరడడడబబ యన
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:35
లస: పప
8332 AP151010534017
పపరర: పప లయఖ చటబర

94-197/138

భరస : వనపకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పప లయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:52
లస: ససస స
8329 NDX2323392
పపరర: నతగజశశర రరవప రరడడ బబ యన

8315 AP151010534037
పపరర: చనననతరరయణ యమననగరరర

8310 NDX2323483
పపరర: కలషన కపషల

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:91-9-458
వయససస:62
లస: పప

భరస : చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:32
లస: ససస స
8326 AP151010534161
పపరర: మలర మమ చటబర

94-197/135

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-458
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చన నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-458
వయససస:34
లస: పప
8323 NDX0574244
పపరర: ఈశశరర చటర

8312 AP151010534473
పపరర: గగవసదమమ కపషల

94-197/130

భరస : బబలకకసడయఖ కపషల
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:60
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ యననగరరర
ఇసటట ననస:91-9-458
వయససస:27
లస: ససస స
8320 NDX0417246
పపరర: సతఖనతరరయణ యననగరరర

94-197/132

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:33
లస: పప
8317 NDX2323434
పపరర: శరకవణణ యననగరరర

8309 AP151010534008
పపరర: వనసకటటశశరరర తతరరరకకసడ

8307 AP151010534551
పపరర: వనసకరయమమ తతరరరకకసడ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-456
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-456
వయససస:70
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-457
వయససస:40
లస: ససస స
8314 NDX0418491
పపరర: బబలకకసడయఖ కపషల

94-197/129

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-456
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనపకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-456
వయససస:34
లస: పప
8311 AP151010534050
పపరర: లకడమ కపషల

8306 NDX0980920
పపరర: భబగఖలకడమ తతరరరకకసడ

8331 NDX0970442
పపరర: ససబబయఖ రరడడడబబ యన

94-197/154

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:49
లస: పప
94-197/156

8334 NDX2895712
పపరర: శక లకడమ చటర

94-197/1216

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:19
లస: పప
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8335 NDX3040748
పపరర: వనసకట తడనతథ చటర
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94-197/1217

తసడడ:డ పసద వనసకటటశశరరర చటర
ఇసటట ననస:91-9-459
వయససస:19
లస: పప
8338 NDX0435347
పపరర: రరసబబబబ

94-197/159

94-197/162

94-197/165

94-197/168

94-197/171

94-197/174

94-197/177

తసడడ:డ చచనతన రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:47
లస: పప

8348 NDX1300045
పపరర: అరరణ కలరకలల

8351 JBV0987271
పపరర: వనపకరయమమ చలమర

8354 AP151010534397
పపరర: గగవసదమమ చలమర

8357 NDX2221372
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ చలమర

94-197/180

8360 NDX1403799
పపరర: సరసబ రరడడ చలమర

94-197/169

8363 AP151010534105
పపరర: వనసకటరరడడడ చలమర చలర
తసడడ:డ చచనతనరరడడడ చలర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:48
లస: పప

8343 NDX1643155
పపరర: నతగజసదడస వనమబల

94-197/164

8346 NDX1643148
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమబల

94-197/167

8349 NDX0973495
పపరర: లకడమ అవపతష

94-197/170

భరస : నతగర రరడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:29
లస: ససస స
94-197/172

8352 AP151010534385
పపరర: ఈశశరమమ చలమర

94-197/173

భరస : నతగరరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:41
లస: ససస స
94-197/175

8355 JBV2567774
పపరర: రమణ చలమర

94-197/176

భరస : సతఖనతరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:47
లస: ససస స
94-197/178

8358 NDX1643338
పపరర: చచనతన రరడడ చలమర

94-197/179

తసడడ:డ నతగర రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:24
లస: పప
94-197/181

తసడడ:డ చచనతన రరడడ చచలర మ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:42
లస: పప
94-197/183

94-197/161

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:91-9-462
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:26
లస: పప
8362 NDX1643320
పపరర: నతగర రరడడడ చలమర

94-197/166

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చచనతనరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:82
లస: ససస స
8359 NDX1762229
పపరర: గగపస రరడడడ చలమర

8345 NDX0937110
పపరర: శకనవరససరరవప కటర గబసట

8340 NDX0425454
పపరర: వననననల రరజజ

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:91-9-462
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరపబరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరనకరలరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:42
లస: ససస స
8356 AP151010534351
పపరర: అసజమమ చలమర

94-197/163

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:29
లస: ససస స
8353 NDX0424549
పపరర: పడభబవత చలమర

8342 AP151010534263
పపరర: సససదరస రరజజ

94-197/158

భరస : సససదరస
ఇసటట ననస:91-9-461
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:91-9-462
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ చలమర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:20
లస: ససస స
8350 NDX0973867
పపరర: శవకలమమరర చలమర

94-197/160

తసడడ:డ షణబమగస
ఇసటట ననస:91-9-461
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరససరరవప
ఇసటట ననస:91-9-462
వయససస:44
లస: ససస స
8347 NDX2323525
పపరర: తడవనణణ చలమర

8339 AP151010534063
పపరర: రరమబమరరస జజడచ

8337 NDX1409607
పపరర: శరరద పబబబల

భరస : నతగరరజ పబబబల
ఇసటట ననస:91-9-460
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనససబబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-460
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సససదరస రరజజ
ఇసటట ననస:91-9-461
వయససస:25
లస: పప
8344 NDX0934257
పపరర: నతగలకడమ కటర గబసట

94-197/157

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:91-9-460
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:91-9-460
వయససస:33
లస: పప
8341 NDX1684522
పపరర: భబరత కలమమర రరజజ

8336 NDX0980680
పపరర: నతగలకడమ జరడడ

8361 AP151010534212
పపరర: పరనకరలరరడడడ చలమర

94-197/182

తసడడ:డ చచనతనరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:47
లస: పప
94-197/184

8364 NDX0636902
పపరర: పరమమశశర రరడడడ పపల

94-197/185

తసడడ:డ ఓబబల రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:80
లస: పప
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8365 NDX2916468
పపరర: భవన చలర
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94-197/1218

భరస : గగపస రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:26
లస: ససస స
8368 JBV2567840
పపరర: ససబబమమ బబజరసకక

94-197/187

94-197/190

94-197/1221

94-197/193

94-197/196

94-197/199

94-197/202

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-469
వయససస:50
లస: పప

8378 NDX0980961
పపరర: ససశల జరడడ

8381 NDX0969667
పపరర: వనసకటటశశరరర జజడడ

8384 NDX0599381
పపరర: సరసబబడజఖస దదడతడ

8387 NDX0474007
పపరర: వనసకట అనల కలమమర దదడడ

94-197/205

8390 AP151010534409
పపరర: వజయ ఉపపషనసరర

94-197/194

8393 JBV0984237
పపరర: అనపతలకడమ తతరరరకకసడ
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:91-9-470
వయససస:34
లస: ససస స

8373 NDX3213147
పపరర: డ డ

94-197/1220

8376 NDX0473991
పపరర: రమణయఖ కపషల

94-197/192

8379 AP151010534158
పపరర: వనసకటలకమమమ జజడచ

94-197/195

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:62
లస: ససస స
94-197/197

8382 NDX1762302
పపరర: నతరరయణ జజడడ

94-197/198

తసడడ:డ చన ససబబయఖ జజడడ
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:69
లస: పప
94-197/200

8385 AP151010534068
పపరర: నతగమమ దదడతడ

94-197/201

భరస : కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:54
లస: ససస స
94-197/203

8388 JBV0983775
పపరర: కకటటశశరరరవప దదడతడ

94-197/204

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:36
లస: పప
94-197/206

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-469
వయససస:47
లస: ససస స
94-197/208

94-197/189

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-466
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:91-9-469
వయససస:44
లస: ససస స
8392 AP151010534406
పపరర: బబబబ ఉపపషనసరర

94-197/1222

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:77
లస: ససస స
8389 AP151010534407
పపరర: పదతమవత ఉపపషనసరర�

8375 NDX2720290
పపరర: అసగరల రరనరఅలమ

8370 JBV0986802
పపరర: ఎలషర బబబబ బబజరపకక

తసడడ:డ ేరడత న
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట అనల కలమమర
ఇసటట ననస:91-9-468
వయససస:26
లస: ససస స
8386 AP151010534276
పపరర: మసగమమ జజడచ

94-197/191

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:31
లస: పప
8383 NDX1468223
పపరర: రరజజశశరర దదడడ

8372 AP151010534521
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబజరసకక

94-197/186

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరనరఅలమ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-467
వయససస:27
లస: ససస స
8380 NDX0969576
పపరర: నరసససహరరవప జజడడ

94-197/188

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆనసద రరనరఅలమ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:37
లస: ససస స
8377 NDX0980946
పపరర: జజఖత జరడడ

8369 JBV2567832
పపరర: మహలకడమ బబజరపకక

8367 NDX0973479
పపరర: అమరజశశరర బబజరసకక

భరస : ఏలశర బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యయహహశవ
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:42
లస: పప
8374 NDX3211349
పపరర: లడడయమ రరనరఅలమ

94-197/1219

తసడడ:డ పసద వనసకటటశశరరర చటర
ఇసటట ననస:91-9-463
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-464
వయససస:55
లస: ససస స
8371 JBV2567816
పపరర: యయహహ షషవ బబజరసకక

8366 NDX3065240
పపరర: వనసకట తడనతథ చటర

8391 NDX2133775
పపరర: రరసకకరణ ఉపపనసరర

94-197/207

తసడడ:డ బబబబరరవప ఉపపనసరర
ఇసటట ననస:91-9-469
వయససస:28
లస: పప
94-197/209

8394 AP151010534087
పపరర: రరమతషలశమమ తతరరరకకసడ

94-197/210

భరస : లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-470
వయససస:62
లస: ససస స
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8395 AP151010534085
పపరర: రరమమరరవప తతరరరకకసడ

94-197/211

తసడడ:డ లకకమనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-470
వయససస:40
లస: పప
8398 NDX2323608
పపరర: తరరపతమమ మడతల

94-197/214

94-197/217

94-197/220

94-197/223

94-197/226

94-197/229

94-197/232

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:42
లస: పప

8408 NDX1838343
పపరర: ససభబషసణణ చరర

8411 NDX1354752
పపరర: పపలర రరవప చరర

8414 NDX0980458
పపరర: తరరపతమమ చటబర

8417 NDX1643494
పపరర: వనసకట రతనస చటర

94-197/235

8420 NDX0969998
పపరర: ఏడడకకసడలల చటబర

94-197/224

8423 AP151010534098
పపరర: ఓబయఖ చటబర
తసడడ:డ పసదబనన
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:62
లస: పప

8403 NDX1301092
పపరర: అలవనలమమమ గగససలమ

94-197/219

8406 JBV0984815
పపరర: ఏససబబబబ గగససల

94-197/222

8409 NDX0973800
పపరర: ధనలకకమ చరర

94-197/225

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:27
లస: ససస స
94-197/227

8412 NDX0473983
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప చరరష

94-197/228

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:31
లస: పప
94-197/230

8415 NDX0424622
పపరర: రతస మమ చటర

94-197/231

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:35
లస: ససస స
94-197/233

8418 AP151010534097
పపరర: నతగమమ చటబర

94-197/234

భరస : ఓబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:57
లస: ససస స
94-197/236

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:31
లస: పప
94-197/238

94-197/216

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప చటర
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరటయఖ మదతతల
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:29
లస: పప
8422 AP151010534096
పపరర: వనసకటబడవప చటబర

94-197/221

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:36
లస: ససస స
8419 NDX2106343
పపరర: వనసకటటశశరరర మడతల

8405 NDX1301084
పపరర: పడసరద గగససల

8400 NDX1468561
పపరర: రమణయఖ మడతల

భరస : యయసస బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:51
లస: పప
8416 NDX0424580
పపరర: శవకలమమరర చటర

94-197/218

భరస : పపలమర రరవప చరర
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-472/1
వయససస:45
లస: ససస స
8413 NDX1468157
పపరర: వనసకటటశశరరర చరర

8402 NDX1468355
పపరర: సతఖవత ఫణణదచపప

94-197/213

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:91-9-471
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయమఖ
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ ఫణణదపప
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:43
లస: పప
8410 NDX1468173
పపరర: వనసకట రమణ చరర

94-197/215

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-472
వయససస:50
లస: ససస స
8407 NDX1982678
పపరర: వనసకటటశశరరర ఫణణదపప

8399 NDX0980557
పపరర: వసససధర కకవలసపరటట

8397 NDX1468207
పపరర: తరరపతమమ మడతల

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:91-9-471
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరరచతరర
ఇసటట ననస:91-9-471
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ మడతల
ఇసటట ననస:91-9-471
వయససస:32
లస: పప
8404 JBV0983825
పపరర: రరజమమ గగససల

94-197/212

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-470
వయససస:68
లస: పప

భరస : నతగజశశర రరవప మడతల
ఇసటట ననస:91-9-471
వయససస:30
లస: ససస స
8401 NDX2323913
పపరర: నతగజశశర రరవప మడతల

8396 AP151010534029
పపరర: లకకమనతరరయణ తతరరరకకసడ

8421 JBV0983171
పపరర: వనపకటటశశరరర చటర

94-197/237

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-473
వయససస:37
లస: పప
94-197/239

8424 NDX1468371
పపరర: లకడమ దడవగరరర

94-197/240

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:91-9-474
వయససస:30
లస: ససస స
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94-197/241

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-474
వయససస:39
లస: పప
8428 NDX0601898
పపరర: సరమమమ జఖస మదదబగబసట

94-197/244

8429 NDX1982280
పపరర: కకటటశశర రరవప మదదబగబసటర

94-197/247

8432 AP151010534016
పపరర: మసదలయఖ తతరరరకకసడ�

94-197/1224

8435 NDX3068665
పపరర: గరయతడ యమనతనగరరర
తసడడ:డ ఆసజననయబలల యమనతనగరరర
ఇసటట ననస:91-9-476
వయససస:18
లస: ససస స

8437 NDX0980854
పపరర: పదమ తతరర కకసడ

8438 NDX0969550
పపరర: నతగజశశరరరవప తతరరరకకసడ

94-197/250

భరస : నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-477
వయససస:48
లస: ససస స
94-197/253

94-197/256

94-197/259

భరస : పవన కలమమర నసదదకటర
ఇసటట ననస:91-9-480
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-475
వయససస:52
లస: పప
94-197/248

8441 NDX0433714
పపరర: నతగలకడమ పపలలగబ

8444 NDX1299957
పపరర: శకకరసత చటబర

8447 AP151010534025
పపరర: రసగబబబబ పపలలగబ

94-197/1226

8450 NDX1204056
పపరర: నతగజసధడస చటబర

94-197/1225

8453 NDX0424754
పపరర: ధనలకడమ నసదదకటర
భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91-9-480
వయససస:53
లస: ససస స

94-197/1223

8436 NDX0602037
పపరర: మలలర శశరర కరటటబబ యన

94-197/249

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:91-9-477
వయససస:32
లస: ససస స
94-197/251

8439 NDX1299940
పపరర: భవరన చటబర

94-197/252

భరస : ససరర బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:27
లస: ససస స
94-197/254

8442 NDX0424713
పపరర: భమలకడమ చచరరకకరర

94-197/255

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/257

8445 NDX1299932
పపరర: చటబర ససరర బబబబ

94-197/258

తసడడ:డ ఒబయఖ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:32
లస: పప
94-197/260

8448 NDX0435214
పపరర: శకనవరసరరవప చచరరకకరర

94-197/261

తసడడ:డ నతగభమషణస
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:49
లస: పప
94-197/262

భరస : చటబట వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:91-9-479
వయససస:43
లస: ససస స
94-197/264

8433 NDX3070232
పపరర: లకడమ మడతల
భరస : రరయబడడ మడతల
ఇసటట ననస:91-9-476
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రసగ బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:19
లస: ససస స
8452 NDX2323798
పపరర: పదమలత నసదదకటర

94-197/246

తసడడ:డ ఒబయమఖ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:32
లస: పప
8449 NDX2723864
పపరర: హరరనత పపలలగబ

8430 NDX0636910
పపరర: సరసబశవరరవప మదదబ గబసటర

భరస : రపగ బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:57
లస: ససస స
8446 NDX1300268
పపరర: లకకమ నతరరయణ మడతల

94-197/245

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-477
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకకమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-478
వయససస:31
లస: ససస స
8443 JBV2568301
పపరర: సరమమమ జఖస పపలలగబ

94-197/243

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-476
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ NAGA RAJU KONATHAM
ఇసటట ననస:91-9-476
వయససస:19
లస: ససస స

8440 NDX1300219
పపరర: వనసకట నతగ ససనత మడతల

8427 NDX1773275
పపరర: వనసకట శవ పరరశత
మదదబగబసటర
భరస : కకటటశశర రరవప మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:91-9-475
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదదబగబసటర
ఇసటట ననస:91-9-475
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసదలయఖ� �
ఇసటట ననస:91-9-476
వయససస:52
లస: ససస స
8434 NDX3071743
పపరర: MARY KONATHAM

94-197/242

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-474
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:91-9-475
వయససస:50
లస: ససస స
8431 JBV0987453
పపరర: సరగజన� తతరరరకకసడ�

8426 AP151010534093
పపరర: వనసకటరరడడడ దడవగరరర

8451 NDX0417436
పపరర: వనసకటరతనస చటబర

94-197/263

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-479
వయససస:48
లస: పప
94-197/265

8454 NDX0435693
పపరర: నతగ వనసకట మబరళ నసదదకటర

94-197/266

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:91-9-480
వయససస:32
లస: పప
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8455 NDX0417501
పపరర: నతగ వనసకట పవన కలమమర
నసదదకరటర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప నసదదకరటర
ఇసటట ననస:91-9-480
వయససస:35
లస: పప

94-197/267

8458 NDX0980896
పపరర: శవకలమమరర పతస పరటట

94-197/270

94-197/273

94-197/275

94-197/278

94-197/281

94-197/284

94-193/234

94-197/286

భరస : ఏడడకకసడలల చటర
ఇసటట ననస:91-9-487
వయససస:21
లస: ససస స
8482 NDX0417675
పపరర: వనపకటటసశరరర� చటర �
తసడడ:డ చనపప సయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-487
వయససస:33
లస: పప

94-197/276

8468 NDX0574467
పపరర: శవ ససకరమమ వనసబబలకరర�

8471 NDX0417642
పపరర: పప లయఖ చటర

8474 NDX3062080
పపరర: కసయఖ రరబబ

94-197/279

94-197/282

94-197/1228

8466 AP151010534414
పపరర: అనసదరరవప పడతసపరటట�

94-197/277

8469 NDX0424812
పపరర: యసగమమ చటర

94-197/280

8472 NDX0980094
పపరర: వనసకటలకడమ రరబబబ

94-197/283

8475 NDX2342509
పపరర: కరశయఖ రజబబబ

94-198/97

తసడడ:డ నరసయఖ రజబబబ
ఇసటట ననస:91-9-485
వయససస:24
లస: పప
94-193/235

8480 NDX0574368
పపరర: వనసకటరతస మమ చటర �

94-197/287

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:91-9-488
వయససస:29
లస: ససస స

94-197/1227

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-485
వయససస:38
లస: ససస స

8477 AP151010528271
పపరర: రరమమరరవప తమమశశటట
tammishetti
తసడడ:డ యలమసద TAMMISETTI
ఇసటట ననస:91-9-486
వయససస:46
లస: పప

8483 NDX0981399
పపరర: శశశలజ ఆదదన

8463 NDX3064599
పపరర: కకరస ర పడతపత

భరస : చన పప లయఖ చటర
ఇసటట ననస:91-9-483
వయససస:55
లస: ససస స

8478 AP151010534457
పపరర: వమల పడతసపరటట

94-197/285

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:91-9-486
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-9-487
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/289

94-197/272

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-482
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ రరబబ
ఇసటట ననస:91-9-485
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద TAMMISETTI
ఇసటట ననస:91-9-486
వయససస:40
లస: పప
8479 NDX2221398
పపరర: కలషనత చటర

8465 JBV0988139
పపరర: జజమస� పతస పరటట�

8460 AP151010534328
పపరర: సరఖసపడసరద పడతసపరటట�

తసడడ:డ పడభబదతస పడతపత
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ చటర
ఇసటట ననస:91-9-483
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:91-9-485
వయససస:46
లస: పప
8476 AP151010528360
పపరర: బబల ఏడడకకసడలల తమమశశటట

94-197/274

భరస : వరబడహమస�
ఇసటట ననస:91-9-483
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-483
వయససస:45
లస: పప
8473 NDX0969485
పపరర: నరసయఖ రరబబబ

8462 AP151010534337
పపరర: ఆశరరశదస పడతసపరటట�

94-197/269

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆనపదరరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-482
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహమస వనసబబలకరర
ఇసటట ననస:91-9-483
వయససస:23
లస: ససస స
8470 NDX0474031
పపరర: వరబడహమస వనసబబలకరర

94-197/271

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజమస� �
ఇసటట ననస:91-9-482
వయససస:33
లస: ససస స
8467 NDX2171346
పపరర: నతగ రతనస వనసబబలకరర

8459 AP151010534273
పపరర: ససజదమమ పడతసపరటట�

8457 NDX0424796
పపరర: పడమలమరరణణ� పతస పరటట�

భరస : పడబబదతసస�
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:43
లస: పప
8464 JBV0988162
పపరర: బబజర� పతస పరటట�

94-197/268

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:91-9-480
వయససస:61
లస: పప

భరస : శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:91-9-481
వయససస:37
లస: ససస స
8461 NDX0417592
పపరర: పడభబదతసస పడతసపరటట�

8456 NDX0417469
పపరర: హనసమసత రరవప నసదదకటర

8481 NDX0969071
పపరర: ఏడడకకసడలల చటబర

94-197/288

తసడడ:డ చనన పప లయఖ
ఇసటట ననస:91-9-487
వయససస:27
లస: పప
94-197/290

8484 NDX0574392
పపరర: అనసతమమ ఆదదన

94-197/291

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-488
వయససస:64
లస: ససస స
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94-197/292

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:91-9-488
వయససస:31
లస: పప
8488 NDX0969279
పపరర: సతఖనతరరయణ చటబర

94-197/295

94-197/298

94-197/301

94-197/304

94-197/307

94-197/310

94-197/313

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:31
లస: పప

8498 NDX1762377
పపరర: సరయ కలమమర ఇలలపపరర

8501 AP151010534270
పపరర: కదసరర రరజజ

8504 JBV2567691
పపరర: నతగమణణ గగడత

8507 NDX1762625
పపరర: ధన లకడమ మమడడశశటట

94-197/316

8510 NDX1762518
పపరర: వసశ కకషర మమడడశశటట

94-197/305

8513 JBV0985622
పపరర: రవ బబ డత
తసడడ:డ వనపకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:35
లస: పప

8493 NDX1300672
పపరర: శకనస రజబబబ

94-197/300

8496 AP151010534251
పపరర: మలర క యరరపపరర

94-197/303

8499 AP151010534526
పపరర: గగవసదరరజలల యరరపపరర

94-197/306

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-491
వయససస:50
లస: పప
94-197/308

8502 NDX2324309
పపరర: శకదడవ నలర బబ తషల

94-197/309

భరస : లకడమ నతరరయణ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:23
లస: ససస స
94-197/311

8505 NDX0884858
పపరర: పపటర మమ బబ డ

94-197/312

భరస : రవ
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:33
లస: ససస స
94-197/314

8508 AP151010534527
పపరర: అకసమమ బబ డత

94-197/315

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:57
లస: ససస స
94-197/317

తలర : ధన లకడమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:25
లస: పప
94-197/319

94-197/297

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:91-9-491
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరరటర నలర బబ తషలర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:26
లస: పప
8512 NDX1468405
పపరర: ససరజష బబ డ

94-197/302

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:41
లస: ససస స
8509 NDX1762435
పపరర: లకడమ నతరరయణ నలర బబ తషలర

8495 NDX2171395
పపరర: చతమసడడశశరర ఇలలపపరర

8490 NDX1300649
పపరర: కకషరమమమ చరర

తసడడ:డ హజరత
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షణబమగస
ఇసటట ననస:91-9-493
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:26
లస: ససస స
8506 AP151010534567
పపరర: బబలర అమమమయ బబ డత

94-197/299

తసడడ:డ గగవసదరరజ ఇలలపపరర
ఇసటట ననస:91-9-491
వయససస:26
లస: పప

భరస : కదసరర
ఇసటట ననస:91-9-493
వయససస:39
లస: ససస స
8503 NDX1468421
పపరర: ససతత బబ డ

8492 NDX1300631
పపరర: వనసకటటశశరరర రజబబబ

94-197/294

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరయ కలమమర ఇలలపపరర
ఇసటట ననస:91-9-491
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజ ఇలలపపరర
ఇసటట ననస:91-9-491
వయససస:23
లస: పప
8500 JBV0984906
పపరర: శరసత రరజజ

94-197/296

తసడడ:డ హజరత
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనరగశయఖ
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:57
లస: పప
8497 NDX2171403
పపరర: శకనవరస ఇలలపపరర

8489 NDX1300680
పపరర: భమలకకమ రజబబబ

8487 NDX2499028
పపరర: శవనతరరయణ చటర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ చటర
ఇసటట ననస:91-9-489
వయససస:20
లస: పప

భరస : తడపపరసతకమ
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:91-9-490
వయససస:31
లస: ససస స
8494 NDX1300664
పపరర: హజరత రజబబబ

94-197/293

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-489
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-489
వయససస:41
లస: పప
8491 NDX1300623
పపరర: తరరపతమమ రరబబ

8486 NDX0980771
పపరర: సరవతడ చటబర

8511 NDX1762666
పపరర: ససరర మమడడశశటట

94-197/318

తలర : ధన లకడమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:28
లస: పప
94-197/320

8514 AP151010534566
పపరర: రమమష బబ డత

94-197/321

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:39
లస: పప
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8515 AP151010534190
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డత

94-197/322

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:67
లస: పప
8518 NDX1942409
పపరర: వనసకరయమమమ కరకలళ

94-197/324

94-197/327

94-197/330

94-196/1004

94-197/335

8525 AP151010534358
పపరర: భబగఖలకడమ కనపరరస

8528 NDX1204098
పపరర: ససతతరరవమమ బతష
స ల

8531 AP151010534325
పపరర: సరగజన బతష
స ల

94-197/338

8534 AP151010534324
పపరర: కరశమమ బతష
స ల�

భరస : పసద అపకరలల
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:35
లస: ససస స

8537 AP151010534320
పపరర: వనసకటరతనమమ
జమమళళమమడడ�
భరస : కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:55
లస: ససస స

94-197/344 8540 AP151010534241
8539 AP151010534295
పపరర: పసద అసకరలల జమమళళమమడడ�
పపరర: కకటటశశరరవప జమమళళమమడడ�

తసడడ:డ కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:44
లస: పప
8542 NDX1300730
పపరర: లకకమ పపరరగరమ
భరస : శవర రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:26
లస: ససస స

94-197/331

94-197/333

8543 NDX1300722
పపరర: లలవత పసరరగరమ
భరస : పరరశరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:28
లస: ససస స

8523 JBV2567931
పపరర: నతగరరజ కసతడటట�

94-197/329

8526 NDX1204478
పపరర: శకనవరసరరవప కనపరరస

94-197/332

8529 NDX1203975
పపరర: పదమ బతష
స ల

94-197/334

భరస : మసరసనతడవప
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:35
లస: ససస స
94-197/336

8532 NDX1354810
పపరర: మసరసన బతష
స ల

94-197/337

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:39
లస: పప
94-197/339

8535 NDX1468462
పపరర: దసరర భవరన జమమలమమడడ

94-197/340

భరస : బబల అసకయఖ జమమలమమడడ
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:26
లస: ససస స
94-197/342

8538 NDX1468454
పపరర: బబల అసకయఖ జమమలక
ర లడడ

94-197/343

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జమమలక
ర లడడ
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:27
లస: పప
94-197/345

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:67
లస: పప
94-197/346

94-197/326

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-498
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:87
లస: పప
94-197/341

8520 JBV2567345
పపరర: లకడమ� కపతడటట�

తసడడ:డ రరమదతసస�
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : మసరసన
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:62
లస: పప
8536 JBV2567550
పపరర: లకడమ జమమలమమడడ

94-197/328

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:39
లస: ససస స
8533 NDX1354802
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

8522 JBV2567618
పపరర: వనపకటటశశరరర� కపతడటట�

94-197/323

భరస : వనపకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:91-9-498
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:91-9-499
వయససస:20
లస: పప
8530 NDX0973602
పపరర: మసరసనమమ కమమరసరన

94-197/325

తసడడ:డ రరమదతసస� �
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ దతసస
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:62
లస: పప
8527 NDX2772754
పపరర: నతగరరరర న బతష
స ల

8519 NDX1354794
పపరర: పరవనమమ కసతటట

8517 JBV2567030
పపరర: ఏసమమ జజలమపపరర

భరస : శపకరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-495
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : పరవనమమ
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ�
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:42
లస: ససస స
8524 NDX1354786
పపరర: శవ నతగ రరజ కసతడటట

94-197/1229

భరస : ససరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:91-9-494
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కరకలళ
ఇసటట ననస:91-9-496
వయససస:33
లస: ససస స
8521 AP151010534463
పపరర: పరవన కసతడటట�

8516 NDX3068780
పపరర: నతగమణణ మమడడశశటట

8541 NDX2714723
పపరర: సమత కలసచల

94-197/1109

భరస : రమణయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:91-9-500
వయససస:31
లస: ససస స
94-197/347

8544 NDX1760090
పపరర: అనసశర గబసత

94-197/348

భరస : అనల రరజ గబసత
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:30
లస: ససస స
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8545 NDX1300748
పపరర: భబగఖ లకకమ సహదడవర రరడడ

94-197/349

భరస : శరరవణ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:30
లస: ససస స
8548 NDX0417709
పపరర: శవకలమమర పసరరగరమ

94-197/352

94-197/355

94-197/358

94-197/361

94-197/363

94-197/366

94-197/369

తసడడ:డ దతనస�
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:40
లస: పప

8558 NDX3062676
పపరర: ససపపరర కకమరర

8561 NDX1354851
పపరర: పదమ బసదదల

8564 NDX1982314
పపరర: అనసష పసడతల

8567 NDX1300698
పపరర: ఏడడకకసడలల పసడతల

94-197/372

8570 NDX1203959
పపరర: శవ పరరశత కరలల

94-197/1230

8573 NDX0460451
పపరర: ఆదతస డడగల�
తసడడ:డ దతనస�
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:47
లస: పప

8553 NDX2324440
పపరర: శవమమ మలర

94-197/357

8556 NDX0949131
పపరర: పసచచయఖ చపదత

94-197/360

8559 NDX0424846
పపరర: లకమమమ కరర

94-197/362

భరస : శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:91-9-505
వయససస:68
లస: ససస స
94-197/364

8562 NDX1354877
పపరర: నతగమమ బదదబపపదద

94-197/365

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:91-9-508
వయససస:34
లస: ససస స
94-197/367

8565 JBV2567378
పపరర: మలలర శశరర� పసడతల�

94-197/368

భరస : బబబబ� �
ఇసటట ననస:91-9-509
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/370

8568 NDX2324622
పపరర: బబబబ పసడతల

94-197/371

తసడడ:డ ససరర పసడతల
ఇసటట ననస:91-9-509
వయససస:53
లస: పప
94-197/373

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:53
లస: ససస స
94-197/375

94-197/354

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-509
వయససస:31
లస: పప

భరస : మతయఖ
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:27
లస: ససస స
8572 AP151010534317
పపరర: మతస యఖ డడగల�

94-197/359

భరస : వనసకటటసశరరర పసడతల
ఇసటట ననస:91-9-509
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:91-9-509
వయససస:27
లస: పప
8569 NDX1300755
పపరర: రరజజశశరర డడగల

8555 NDX0882951
పపరర: ససబబబరరవప చపదత

8550 AP151010534255
పపరర: పరరశరరమరరడడడ పసరరగరమ

భరస : లకమయఖ చనన
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:91-9-508
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదతసస�
ఇసటట ననస:91-9-508
వయససస:34
లస: పప
8566 NDX1300706
పపరర: వనసకటటశశరరరపసడతల

94-197/356

తసడడ:డ అచచయఖ దడవళర
ఇసటట ననస:91-9-502/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషర
ఇసటట ననస:91-9-505
వయససస:41
లస: పప
8563 JBV2567543
పపరర: మలలర శశరరరవప� బపదచల�

8552 NDX0949602
పపరర: ఓబబలమమ చపదత

94-197/351

తసడడ:డ ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చసద
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:71
లస: పప
8560 NDX0417741
పపరర: జగననమహన కరర

94-197/353

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ చనన
ఇసటట ననస:91-9-502
వయససస:23
లస: పప
8557 NDX1643163
పపరర: ససబబబ రరవప చసద

8549 NDX0601138
పపరర: శవరరరడడడ పసరరగరమ

8547 AP151010534309
పపరర: లకడమ పసరరగరమ

భరస : బడమణఖరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మబనసరశమరరడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:65
లస: పప
8554 NDX2324374
పపరర: మహన మలర

94-197/350

భరస : ససజవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సపజవరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-501
వయససస:34
లస: పప
8551 AP151010534150
పపరర: ససజవరరడడడ పసరరగరమ

8546 AP151010534151
పపరర: లలత పసరరగరమ

8571 NDX2188408
పపరర: కమల రరజ డడగల

94-197/374

తసడడ:డ ఆధతమబ డడగల
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:23
లస: పప
94-197/376

8574 NDX0882977
పపరర: కకటటశశరరరవప� కరలల�

94-197/377

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:70
లస: పప
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8575 AP151010534054
పపరర: దతనస డడగల�

94-197/378

తసడడ:డ డడవడ�
ఇసటట ననస:91-9-510
వయససస:72
లస: పప
8578 NDX1982330
పపరర: వర లకడమ అసగల

94-197/379

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:51
లస: ససస స
94-197/381

తసడడ:డ గజజసదడ పడభబ అగత
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:25
లస: పప
8581 NDX1468488
పపరర: ససబడమణఖస అగత

8576 NDX1468504
పపరర: బసగరరమమ అగత

8579 NDX1982371
పపరర: గజజసదడ పడభబ అగత

తసడడ:డ మమణణకఖ మదలయర
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:59
లస: పప

8582 NDX1300185
పపరర: మలలశశరర మతషకకరర

94-197/380

భరస : చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:56
లస: ససస స
94-197/382

తసడడ:డ ససబరరమనయమఎస అగత
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:31
లస: పప
94-197/384

8577 NDX1468496
పపరర: మనమమ వననన

8580 NDX1982413
పపరర: మన ఇలలపపరర

94-197/383

తసడడ:డ ససబడహమణఖస ఇలలపపరర
ఇసటట ననస:91-9-511
వయససస:40
లస: పప
94-197/385

భరస : వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:29
లస: ససస స

8583 NDX1300193
పపరర: నతగజసదడమమబతషల

94-197/386

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:31
లస: ససస స

94-197/387 8585 NDX0969360
94-197/388 8586 NDX0949024
8584 NDX2099076
పపరర: వనసకట నతరరయణ మతషకకరర
పపరర: వనసకట నతరరయణ మతషకకరర
పపరర: గరలయఖ మతషకకరర

తసడడ:డ గరలయఖ మతషకకరర
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:31
లస: పప
8587 NDX2099183
పపరర: చన గరలయఖ మతషకకరర

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:31
లస: పప
94-197/390

తసడడ:డ రరమసరశమ మతషకకరర
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:65
లస: పప
8590 AP151010534326
పపరర: గబరవమమ కకరకపరటట

94-197/393

94-197/396

94-197/398

తసడడ:డ ఆల� �
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:50
లస: పప

94-197/394

8594 NDX2712511
పపరర: ఆధద లకడమ యమలమవరలమ

8597 AP151010534284
పపరర: జయమమ అనసమమల

94-197/401

8600 JBV0981464
పపరర: కకదపడపరణణ రరడడడ తకరస

94-197/1110

8603 JBV0985853
పపరర: రరజజపదడరరడడడ తకరస
తసడడ:డ పసరరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:51
లస: పప

8592 JBV2567097
పపరర: పదమజ కకకర

94-197/395

8595 NDX2221190
పపరర: సతయమ తకస

94-197/397

భరస : కకదసడపరణణ రరడడడ తకస
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:25
లస: ససస స
94-197/399

8598 JBV2567592
పపరర: కరరమబననసర� షపక�

94-197/400

భరస : బబజజన� �
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:47
లస: ససస స
94-197/402

తసడడ:డ రరజజసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:33
లస: పప
94-197/404

94-197/392

భరస : బబససరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-514
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరజజసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:48
లస: ససస స
8602 JBV2567600
పపరర: బబజజన� షపక�

8591 AP151010534327
పపరర: ససతతరరమయఖ కకరకపరటట�

8589 NDX1354869
పపరర: లకకమ కకరకపరటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-513
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస యమలమవరలమ
ఇసటట ననస:91-9-514
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:40
లస: ససస స
8599 NDX0424853
పపరర: మపగమమ తకరస

94-197/391

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-9-513
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మమలకకపడయఖ
ఇసటట ననస:91-9-514
వయససస:39
లస: పప
8596 NDX0601765
పపరర: మత షపక�

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:91-9-512
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశతష రరమరరజ�
ఇసటట ననస:91-9-513
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:91-9-513
వయససస:55
లస: ససస స
8593 JBV0982488
పపరర: భబససరరరవప కకకర

8588 NDX0599704
పపరర: వనసకటటశశరరర� కకరకపరటట�

94-197/389

8601 NDX2171353
పపరర: గబరర బబబబ ఆకరపప

94-197/403

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఆకరపప
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:40
లస: పప
94-197/405

8604 NDX2892412
పపరర: అజయ కలమమర కలమమసరన

94-197/1231

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:91-9-515
వయససస:19
లస: పప
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94-197/407

తసడడ:డ దతసయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:91-9-515/1
వయససస:42
లస: పప
8608 NDX2772879
పపరర: గగపస కలమమసరన

94-196/1005

94-197/412

94-197/415

94-197/418

94-197/421

94-197/424

94-197/427

తసడడ:డ గగవపదస
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:45
లస: పప

8618 NDX1643213
పపరర: భవరన నమమల

8621 JBV0986554
పపరర: మబననమమ� నమమల�

8624 NDX2452712
పపరర: అమర సరయ నమమల

8627 NDX1574038
పపరర: వజయ కలమమర బసడర

94-197/430

8630 NDX0882985
పపరర: శకనవరస నమమల

94-197/419

8633 JBV0986547
పపరర: రరమచపదతడరరవప� నమమల�
తసడడ:డ కకషమయఖ� �
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:63
లస: పప

8613 NDX1204205
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటబట

94-197/414

8616 JBV2567386
పపరర: శకలకడమ బపడర

94-197/417

8619 AP151010534134
పపరర: భవరన నమమల

94-197/420

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:40
లస: ససస స
94-197/422

8622 AP151010534116
పపరర: మబనమమ బసడర

94-197/423

భరస : శకనవరసస రరవప
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:72
లస: ససస స
94-197/425

8625 NDX1838400
పపరర: అశశక బసడర

94-197/426

తసడడ:డ పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:24
లస: పప
94-197/428

8628 NDX0417808
పపరర: ఆపజననయబలల భబషఖస

94-197/429

తసడడ:డ వనపకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:37
లస: పప
94-197/431

తసడడ:డ మబనససరశమ నమమల
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:40
లస: పప
94-197/433

94-197/411

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమచపదతడరరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:38
లస: పప
8632 JBV2568277
పపరర: దసరరరపడసరద బపడర

94-197/416

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నమమల
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:26
లస: పప
8629 JBV0985614
పపరర: గగపసనతధ� నమమల�

8615 JBV2568723
పపరర: సరమమమ జఖస భబషఖస

8610 NDX0425348
పపరర: రమణమమ� పపటట �

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:91-9-518
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమచపదతడరరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనపకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:75
లస: ససస స
8626 NDX1643510
పపరర: శక కరసత బసడర

94-197/413

భరస : శకనవరస రరవప నమమల
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:42
లస: ససస స
8623 JBV2568731
పపరర: జజజ నమమ భబషఖస

8612 NDX1574129
పపరర: రమణయఖ జడడ

94-197/409

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:91-9-518
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆపజననయబలల
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:35
లస: ససస స
8620 JBV2567394
పపరర: దసరర రరణణ బపడర

94-197/410

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:91-9-518
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర బసడర
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:26
లస: ససస స
8617 NDX0424895
పపరర: హహమలత భబషఖస

8609 NDX1574111
పపరర: పవన కలమమరర జడడ

8607 AP151010534382
పపరర: శరఖససన ఉచసచల

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఉచసచల
ఇసటట ననస:91-9-516
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:91-9-518
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:91-9-518
వయససస:26
లస: పప
8614 NDX1838384
పపరర: శవ పరరశత బసడర

94-197/408

భరస : శరఖససన
ఇసటట ననస:91-9-516
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:91-9-517
వయససస:21
లస: పప
8611 NDX2324713
పపరర: వనసకట నతరరయణ పపటట

8606 NDX0577056
పపరర: మమరర వనళసగరన ఉచసచల

8631 JBV2568715
పపరర: నతగరరజ భబషఖస

94-197/432

తసడడ:డ వనపకటయఖ
ఇసటట ననస:91-9-519
వయససస:40
లస: పప
94-197/434

8634 AP151010534443
పపరర: సరమమమ జఖస పపసల�

94-197/435

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:50
లస: ససస స
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94-197/436

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:52
లస: ససస స
8638 AP151010534329
పపరర: నతగజశశరరరవప పపలవరరస�

94-197/439

94-197/442

94-197/445

94-197/448

94-197/451

94-197/454

94-197/457

తసడడ:డ మమలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-522
వయససస:40
లస: పప

8648 NDX1906462
పపరర: అనసశర పసరరక

8651 NDX2099126
పపరర: ఏలసరమమ పలలర

8654 NDX2188382
పపరర: వజయ రరజ పసరరక

8657 NDX2099118
పపరర: గబరవయఖ పలలర

94-197/460

8660 AP151010534641
పపరర: వనసకటసరశమ పసడతల

94-197/449

8663 JBV0984948
పపరర: శకనవరసరరవప పసడతల
తసడడ:డ మమలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-523
వయససస:34
లస: పప

8643 JBV0982553
పపరర: రరమచపదడరరవప మమమళరపలర

94-197/444

8646 NDX2500122
పపరర: దదన చసతపలర

94-197/447

8649 NDX2099134
పపరర: రరజజ మణణ పలలర

94-197/450

తసడడ:డ గబరవయఖ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:31
లస: ససస స
94-197/452

8652 NDX1643197
పపరర: అకకల రరజ చసతపలర

94-197/453

తసడడ:డ ససధతకర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:26
లస: పప
94-197/455

8655 NDX2099167
పపరర: బబబబ పలలర

94-197/456

తసడడ:డ గబరవయఖ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:29
లస: పప
94-197/458

8658 JBV2567436
పపరర: లకకమదడవ పసడతల

94-197/459

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:91-9-521
వయససస:42
లస: ససస స
94-197/461

తసడడ:డ మమలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-521
వయససస:46
లస: పప
94-197/463

94-197/441

భరస : అఖల రరజ చసతపలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కగలయఖ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పసడతల
ఇసటట ననస:91-9-521
వయససస:24
లస: పప
8662 AP151010534377
పపరర: నతగమలలర శశరరరవప పసడతల

94-197/446

తసడడ:డ హహజకకయమ రరజ పసరరక
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:50
లస: పప
8659 NDX1838376
పపరర: బబల వనసకటబడవప పసడతల

8645 AP151010534019
పపరర: రతనకరరరవప మమమళళపలర �

8640 AP151010534330
పపరర: తరరపతయఖ పపలవరరస�

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:91-9-519/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : గబరవయఖ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:27
లస: పప
8656 JBV2568681
పపరర: ససధతకర చపతపలర

94-197/443

భరస : వజయమరరజ పసరరక
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససధతకర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:41
లస: ససస స
8653 NDX2099209
పపరర: కమలమకర పలలర

8642 AP151010534106
పపరర: ససగబణమమ మమమళళపలర �

94-197/438

తసడడ:డ భమమయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ యహనరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-519/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబబ పలలర
ఇసటట ననస:91-9-520
వయససస:27
లస: ససస స
8650 NDX1643189
పపరర: జవరతనస మమరర చసతపలర

94-197/440

భరస : యహనరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-519/2
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనరరవప
ఇసటట ననస:91-9-519/2
వయససస:42
లస: పప
8647 NDX2099191
పపరర: మమరరయమ కలమమరర పలలర

8639 JBV2567014
పపరర: రసగయఖ పపసల�

8637 NDX0045369
పపరర: ఆదదనతరరయణ� పపసల�

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:91-9-519/2
వయససస:41
లస: ససస స
8644 AP151010534548
పపరర: రవ కలమమర మమమళళపలర

94-197/437

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:91-9-519/1
వయససస:40
లస: పప
8641 JBV0983957
పపరర: మరరయమమ మమమళరపలర

8636 AP151010534331
పపరర: లకమమమ పపలవరరస�

8661 JBV0987693
పపరర: లకడమదడవ పసడతల

94-197/462

భరస : నతగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-522
వయససస:35
లస: ససస స
94-197/464

8664 AP151010534056
పపరర: వనసకటలకమమమ పసడతల

94-197/465

భరస : మమలయఖ
ఇసటట ననస:91-9-524
వయససస:67
లస: ససస స
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8665 AP151010534460
పపరర: మమలయఖ పసడతల

94-197/466

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:91-9-524
వయససస:72
లస: పప
94-196/512

8671 NDX2343309
పపరర: వర లకడమ ఉపబ

94-196/515

94-94/1020

94-196/520

94-196/516

8675 NDX1392570
పపరర: కలషన పప తత
స రర

8678 NDX0477000
పపరర: అనసరరధ గరరమమళళ�

94-196/523

94-196/526

తసడడ:డ రరమకకకషర రరరవప
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:69
లస: పప
94-196/1007

భరస : శవ గణపత రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:38
లస: ససస స

8681 NDX0477026
పపరర: నతగజశశరరరవప గరరమమళళ�

8670 NDX2334639
పపరర: జజనకక ఉపబ

94-196/514

8673 NDX2343283
పపరర: రరసబబబబ ఉపబ

94-196/517

తసడడ:డ వన రరశ ఉపబ
ఇసటట ననస:91-9-530
వయససస:44
లస: పప
94-196/518

8676 NDX1392588
పపరర: కగసడడనఖ పప తత
స రర

94-196/519

తసడడ:డ మబరళ కకషర
ఇసటట ననస:91-9-531
వయససస:28
లస: పప
94-196/521

భరస : నతగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనణబ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:63
లస: ససస స

8686 NDX2811719
పపరర: నరమల యయరరవ

8672 NDX2343267
పపరర: ససజఫపదదబ న దసస గరరర

94-196/511

భరస : రరమబబబబ ఉపబ
ఇసటట ననస:91-9-530
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషర
ఇసటట ననస:91-9-531
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:91-9-531
వయససస:55
లస: పప

8683 NDX0370502
పపరర: వనణబ గగపరలరరవప దసగర రరజ

94-196/513

తసడడ:డ అబమతతహహ దసస గరర
ఇసటట ననస:91-9-530
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషర పప తతరర
ఇసటట ననస:91-9-531
వయససస:22
లస: ససస స

8680 NDX0370460
పపరర: ససతమమ దసగర రరజ

8669 NDX2343275
పపరర: సలమమ దసస గరరర

8667 JBV0981308
పపరర: అపజలదడన ఉమమలననన

భరస : కకషరరరరవప ఉమమలననన
ఇసటట ననస:91-9-528
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససజఫపదదబ న దసస గరరర
ఇసటట ననస:91-9-530
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ ఉపబ
ఇసటట ననస:91-9-530
వయససస:22
లస: పప

8677 NDX1392562
పపరర: మబరళ కకషర పప తష
స రర

94-180/1711

భరస : రగశయఖ నలగరలమశ
ఇసటట ననస:91-9-527
వయససస:27
లస: ససస స

8668 JBV0981845
పపరర: వనసకట రరమ కకషరరరరవప�
ఉమమలననన�
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:91-9-528
వయససస:58
లస: పప

8674 NDX2702488
పపరర: సహహత పప తతరర

8666 NDX3023363
పపరర: సరయ నలగరలమశ

8679 NDX1170653
పపరర: రజవత గరరమమళళ

94-196/522

తసడడ:డ వనసకటలకకమ నరసససహ మమరరస గరరమమళళ
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:50
లస: ససస స
94-196/524

8682 NDX0477059
పపరర: చసదడశశఖర గరరమమళళ�

94-196/525

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకకమనరసససహమమరరస�
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:54
లస: పప

8684 NDX0476986
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహమమరరస
గరరమమళళ
తసడడ:డ నతగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:79
లస: పప

8685 NDX2786150
పపరర: శవ గణపత రరడడడ యయరరవ

8687 NDX2758423
పపరర: నరసససహ ససదర పడణవ గసటట

94-196/527

తసడడ:డ నతగర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:91-9-532
వయససస:43
లస: పప
94-196/1008

తసడడ:డ వనసకట మమరరససడ శరమ గసటట
ఇసటట ననస:91-9-533
వయససస:18
లస: పప

94-196/529 8690 NDX2474609
8689 NDX2474625
పపరర: సతఖ రరమ గరయతడ దడవ రరసభటర
పపరర: వశరలమకడ గసటట

94-196/1006

8688 NDX2474518
పపరర: వనసకట మమరరససడ శరమ గసటట

94-196/528

తసడడ:డ నరసససహస గసటట
ఇసటట ననస:91-9-533 WARD NUMBER-26
వయససస:54
లస: పప
94-196/530

8691 NDX2474526
పపరర: వశరలమకడ గసటట

94-196/531

భరస : వనసకట మమరరససడ శరమ గసటట
ఇసటట ననస:91-9-533 WARD NUMBER-26
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నరసససహస గసటట
ఇసటట ననస:91-9-533 WARD NUMBER-26
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : నరసససహస గసటట
ఇసటట ననస:91-9-533 WARD NUMBER202
వయససస:67
లస: ససస స

8692 NDX2500130
పపరర: మలలర శశరరరవప పరరజళళ

8693 NDX3008422
పపరర: పడణయ గగదతవరర

8694 NDX0820373
పపరర: శరఖమ సససదర తతళళ
ర రర

తసడడ:డ ససబబయఖ పరరజళళ
ఇసటట ననస:91-9-537
వయససస:68
లస: పప

94-197/467

తసడడ:డ వజయ కలమమర గగదతవరర
ఇసటట ననస:91-9-592
వయససస:23
లస: పప

94-177/632

94-198/98

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతళళ
ర రర
ఇసటట ననస:91-9-993
వయససస:37
లస: పప
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8695 NDX1661066
పపరర: వజయ లకడమ గరల
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94-195/616

భరస : తరరపతయఖ గరల
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:27
లస: ససస స
8698 NDX1661082
పపరర: ససజదత రరవప నతరబబ యన

94-195/619

94-195/622

భరస : కకసడయఖ ససకజ
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:55
లస: ససస స
8707 NDX0437293
పపరర: వనసకటటశశరరర ససకజ

94-195/628

94-196/927

94-195/637

94-195/640

భరస : గబరరనతధ శరమ ఐతపప
ఇసటట ననస:91-62
వయససస:91
లస: ససస స

94-195/626

94-172/85

8708 NDX0437236
పపరర: కకసడయఖ ససకజ

94-195/629

94-100/1054

8723 NDX1082825
పపరర: బబలయయసస మదసబ
తసడడ:డ పపరయఖ మదసబ
ఇసటట ననస:91-62
వయససస:55
లస: పప

94-195/624

8706 NDX0427690
పపరర: నతగరరజ ససకర

94-195/627

8709 NDX3140852
పపరర: రరజ పరదసకరసత

94-195/800

8712 NDX2332708
పపరర: లకడమ కజసరర

94-195/636

భరస : శవర రరడడ కజసరర
ఇసటట ననస:91-25/1
వయససస:48
లస: ససస స
94-195/638

8715 NDX2331940
పపరర: శవర రరడడ కజసరర

94-195/639

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:91-25/1
వయససస:53
లస: పప
94-193/1081

8718 NDX2490027
పపరర: భబరత కకలమ

94-195/641

భరస : కజశవరరడడడ కకలమ
ఇసటట ననస:91-41-185
వయససస:48
లస: ససస స
94-172/86

తసడడ:డ బబలయయసస మదసబ
ఇసటట ననస:91-62
వయససస:33
లస: ససస స
94-172/88

8703 NDX1978883
పపరర: జజఖత ససకర

తసడడ:డ వనసకట పరదసకరసత
ఇసటట ననస:91-23
వయససస:19
లస: పప

8714 NDX2332740
పపరర: నతగజసదడమమ కజసరర

8720 NDX1082783
పపరర: శరసత మదసబ

94-195/621

తసడడ:డ కకసడయఖ ససకర
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజ దడవళర
ఇసటట ననస:91/29/1022, O LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయయసస మదసబ
ఇసటట ననస:91-62
వయససస:33
లస: ససస స
8722 NDX1327709
పపరర: అననపపరరమమ ఐతపప ఐతపప

8705 NDX0427740
పపరర: కకశశర ససకజ

8717 NDX2321859
పపరర: రజణబక దడవళర

8700 NDX1463736
పపరర: శకనవరస రరవప వరసకక

భరస : వనసకటటశశరరర ససకర
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:91-25/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ నలర గలశ
ఇసటట ననస:91-25/1
వయససస:57
లస: పప
8719 NDX1082981
పపరర: ససమఖ మదసబ

94-195/623

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతడడశశటట
ఇసటట ననస:91/25
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నలర గలశ
ఇసటట ననస:91-25-1
వయససస:52
లస: ససస స
8716 NDX2332849
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర గలశ

8702 NDX2331320
పపరర: శక కలషన దతష
స పసనపత

8711 NDX3028248
పపరర: రవసదడ తతడడశశటట

94-195/618

తసడడ:డ ససబబ రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:37
లస: పప

తలర : రగశమమ ససకజ
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట
ఇసటట ననస:91-23
వయససస:18
లస: పప
8713 NDX2331882
పపరర: నరసమమ నలర గలశ

94-195/620

తసడడ:డ కకసడయఖ ససకజ
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ ససకజ
ఇసటట ననస:91-16
వయససస:41
లస: పప
8710 NDX2847820
పపరర: వనసకట లకడమ రరజ పరదసకరసత

8699 NDX0757294
పపరర: తరరపతయఖ గరల

భరస : అమకతయఖ పసనపత
ఇసటట ననస:91-15
వయససస:53
లస: ససస స
94-195/625

8697 NDX0757187
పపరర: సరసబబడజఖస గరల

భరస : శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసదబబబబయ గరల
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:47
లస: పప
8704 NDX0427724
పపరర: సరమమమ జఖస ససకజ

94-195/617

భరస : శకనవరస రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నతరబబ యన
ఇసటట ననస:91/14
వయససస:31
లస: పప
8701 NDX0758185
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

8696 NDX1463710
పపరర: నతగ లకడమ వరసకక

8721 NDX1082908
పపరర: మమరరనరమల మదసబ

94-172/87

భరస : బబలయయసస మదసబ
ఇసటట ననస:91-62
వయససస:47
లస: ససస స
94-172/89

8724 AP151010465300
పపరర: కలమమరర పసదబ దసటట

94-172/90

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:91-64
వయససస:47
లస: ససస స
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8725 NDX1915158
పపరర: అశశక కలమమర పసడకడటట
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94-174/25

తసడడ:డ శశరర పసడకడటట
ఇసటట ననస:91-64
వయససస:27
లస: పప
8728 JBV0986869
పపరర: శరమబఖల జజన పసలర

94-198/725

8729 NDX2489961
పపరర: శకనవరస రరవప మబపరషళర

94-195/673

8732 NDX1311695
పపరర: కకటటశశరమమ ఒడడశస
భరస : సరసబరరడడడ ఒడడశస
ఇసటట ననస:91/93
వయససస:36
లస: ససస స

8734 NDX1310960
పపరర: సరసబ రరడడడ ఒడడశస

8735 NDX3129657
పపరర: ససవరచల కకసడపలర

94-195/645

తసడడ:డ కకషర రరడడడ ఒడడశస
ఇసటట ననస:91/93
వయససస:47
లస: పప

94-195/642

భరస : శవయఖ పరలపరరశ
ఇసటట ననస:91-98
వయససస:51
లస: ససస స

8738 NDX2716405
పపరర: అసజల దడవ పరలపరరస

94-198/724

8730 NDX3139532
పపరర: అనసత లకడమ ఉపషల

94-195/851

భరస : వర పడసరద ఉపషల
ఇసటట ననస:91-91
వయససస:38
లస: ససస స
94-195/643

8733 NDX2332575
పపరర: హరరష రరడడడ వదడశస

94-195/644

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వదడశస
ఇసటట ననస:91-93
వయససస:22
లస: పప
94-195/852

భరస : ససత రరమయఖ కకసడపలర
ఇసటట ననస:91-94
వయససస:35
లస: ససస స
94-195/737

8727 JBV0983155
పపరర: జజనసన పసలర

తసడడ:డ సరమమఖల జజన పసలర
ఇసటట ననస:91-71-748
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబపరషళర
ఇసటట ననస:91-81
వయససస:51
లస: పప

భరస : రఘబనతథ రరడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:91-91, BESIDE VENUGOPALA
వయససస:51
లస: ససస స

8737 NDX2716447
పపరర: పదతమవత పరలపరరస

94-198/723

భరస : శరమబఖల జజన పసలర
ఇసటట ననస:91-71-748
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నతనసద పసలర
ఇసటట ననస:91-71-748
వయససస:50
లస: పప
8731 NDX2423754
పపరర: శక లకడమరరణణ శరఖమల

8726 JBV0986877
పపరర: ససవరరస పసలర

8736 NDX2711109
పపరర: పడవణ కలమమర పరలపరరస

94-182/1205

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:91-98
వయససస:33
లస: పప
94-195/738

భరస : పడవణ కలమమర పరలపరరస
ఇసటట ననస:91-98
వయససస:28
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,885

ససత సలల
4,926

ఇతరరలల
4

మతత స
9,815

4,885

4,926

4

9,815
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